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Wielka Nagroda Budownictwa dla Gliwic!
Rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Śląskie Budowanie – 2016”. Okolicznościową statuetkę otrzymało m.in. Miasto Gliwice oraz dwie gliwickie
spółdzielnie mieszkaniowe i dwie firmy działające
w naszym mieście.

Nowości na placach
i skwerach
>> 4

ekologia

Nie rób dymu.
Nie pal liści!

KULTURA
fot. J. Pilszak

Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu odbyła się w piątkowy wieczór (25 listopada) podczas
XIX Gali Budownictwa w gliwickim Teatrze Miejskim.
Miasto Gliwice zostało wyróżnione w kategorii Śląska
Wielka Nagroda Budownictwa – dla przedsiębiorstw, instytucji, samorządów terytorialnych za „zapewnienie warunków finansowych i organizacyjnych, które umożliwiły
budowę na terenie miasta Drogowej Trasy Średnicowej
jako końcowego etapu tego wieloletniego przedsięwzięcia
komunikacyjnego regionu”.
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Klezmersko i jazzowo
w teatrze >> 10

druga strona w obiektywie

Młodzi szachiści już w sobotę (3 grudnia) staną w szranki podczas XV Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Szachowego dla dzieci. Zawody zostaną rozegrane
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (budynek Szkoły Podstawowej nr 12) na
osiedlu Kopernika. Pojedynki na szachownicy stoczą gracze w czterech kategoriach
wiekowych: do lat 8, 10, 13 i 16. Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Szachowa
Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy wsparciu Miasta
Gliwice, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 i Rady Osiedla Kopernik. (fot. AZS)

Magicznie prezentuje się o tej porze roku Las Łabędzki w Gliwicach. Zdjęcie
nadesłane do naszej redakcji – fot. A. Lukoszek – www.sanura85.blogspot.com.
Dziękujemy i prosimy o więcej. Zrobione przez Was zdjęcia związane z naszym
miastem przesyłajcie na adres redaktor@um.gliwice.pl.

Nietypowa sesja odbyła się w gliwickiej Palmiarni. Profesjonalnemu fotografowi
– Magdalenie Zielińskiej z Telos Photography – pozowali zawodowi modele i psy
ze Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach. Z niecierpliwością czekamy na efekty
tej współpracy. (fot. MZUK)

Symulator reaktora jądrowego?
Układ scalony? Panel sterujący na
promie kosmicznym? Wypasiona
karta graficzna? Zdecydowanie
nie! Takie widoki tylko w Gliwicach – to nasza Radiostacja. Z tej
perspektywy trudno uwierzyć, że
to drewniany, zabytkowy obiekt.
Wieża znajdująca się między
czterema słupami świetlnymi,
które w zależności od okoliczności przybierają różne barwy, ma
wysokość ponad 111 m. Zbudowano ją z bali modrzewiowych,
w konstrukcji nie ma ani jednego
stalowego gwoździa. To jedna
z najbardziej wyrazistych i najpiękniejszych wizytówek miasta,
chętnie odwiedzana zarówno
przez gliwiczan, jak i gości z całego kraju, a nawet zagranicy. (fot.
Mosquidron – foto i video z lotu
komara)
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aktualności

Miasto pomaga
w remoncie
towany obecnie fragment od strony ul. Toszeckiej zostanie przeznaczone kolejne 100
tys. zł. O udzieleniu finansowego wsparcia
na odbudowę fragmentu murowanego
ogrodzenia kościoła św. Bartłomieja zdecydowali radni podczas czerwcowej sesji Rady
Miasta. Pozostała część środków, w wysokości około 90 tys. zł, będzie pochodziła ze
środków własnych parafii.
Odbudowa muru od strony ul. Toszeckiej to kolejny etap kompleksowej renowacji
zabytkowego kościoła, która rozpoczęła się
w 2009 r. Dotąd wykonano m.in. kapitalny
remont dachu, osuszono zawilgocone
mury kościoła, naprawiono spękane ściany
i sklepienia, oczyszczono elewację frontową wieży i odbudowano inne fragmenty
murowanego ogrodzenia. Dotychczasowe
remonty sfinansowane zostały ze środków
parafialnych oraz dzięki wsparciu Miasta Gliwice. Udział w finansowaniu prac miał też
Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Katowicach.  (mf)

fot. M. Foltyn

Kościół św. Bartłomieja został wzniesiony w XIII wieku. To jedna z najstarszych
świątyń w naszym mieście. Obiekt, wraz
z otaczającym go murem z kamienia, został wpisany do rejestru zabytków woj.
śląskiego. Mur jest remontowany etapami – fragmenty ogrodzenia były modernizowane w poprzednich latach, obecnie
renowacji poddano kolejny. W przyszłości
prace będą kontynuowane.
– Zależy nam na tym, aby mur został
jak najwierniej odtworzony, dlatego prace
polegają na rozbiórce muru, odzyskaniu
kamienia i formowaniu nowego muru
z użyciem zabytkowego surowca. Niektóre
fragmenty muru są uzupełniane współczesnym, bliźniaczo podobnym kamieniem.
Prace są prowadzone pod okiem konserwatora zabytków – powiedział „MSI – Gliwice” ks. Waldemar Niemczyk, proboszcz
parafii św. Bartłomieja w Gliwicach.
Dotychczas z budżetu miejskiego przeznaczono na ten cel 430 tys. zł. Na remon-

Już pachnie
świętami

fot. Z. Daniec

Dobiega końca modernizacja ogrodzenia zabytkowego kościoła
rektorskiego pw. św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej. Mur otaczający świątynię odnowiono dzięki wsparciu miasta. Gliwice w tym
roku wydadzą na ten cel 100 tys. zł.

Pierwszy śnieg już spadł, wprawdzie nie ma po nim śladu, ale wkrótce
na pewno znowu zacznie prószyć. A nawet jeżeli tak się nie stanie, to
przedświąteczną atmosferę będzie można poczuć na gliwickim Rynku.
Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się niezależnie od pogody! Start
już w najbliższą sobotę!

Grudzień to magiczny miesiąc
– w oczekiwaniu na Gwiazdkę miasto stroi się w iluminacje świetlne,
a Rynek zamienia się w świąteczny
jarmark. Kupcy oferują bożonarodzeniowe ozdoby, upominki pod choinkę, a także smakołyki. Obok ratusza
powstaje się szopka, którą wspólnie
przygotowują Miasto Gliwice, Fundacja Radan oraz Fundacja Silesia Pro
Europa działająca przy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. W tym roku Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się
między 3 a 23 grudnia. Stoiska w dni
robocze będą czynne między godz.
12.00 a 18.00, a w weekendy – dłużej
(między godz. 11.00 a 19.00).
W soboty i niedziele są bowiem
zaplanowane dodatkowo atrakcje. 3 i 4
grudnia będziemy oczywiście czekali
na Świętego Mikołaja. Obejrzymy pokazy tańca, występy zespołu Holeviaters

i grupy Girls On Fire oraz widowisko
iluzjonistyczne Piotra Szumnego. Będą
też świąteczne konkursy i zabawy.
10 i 11 grudnia podczas warsztatów
przygotujemy prezenty dla najbliższych,
a na popołudniowych koncertach zagrają m.in. zespoły folklorystyczne ze Śląska
i Żywiecczyzny, jazzowy Enerjazzer i gospelowy Soloster. 17 i 18 grudnia przewidziano warsztaty kulinarne z Adrianem
Feliksem (szefem kuchni i uczestnikiem
programu „Top Chef”), pokazy akrobatyki Acro Teamu Silesia i widowisko
teatru płomieni. Główną atrakcją będzie
koncert kolęd i pastorałek „Byle do Betlejem”. Wystąpią Anna Guzik i Robert
Kudelski, aktorzy teatralni i filmowi.
Wstęp na Jarmark Bożonarodzeniowy i udział we wszystkich atrakcjach jest
bezpłatny. Organizatorem imprezy jest
Miasto Gliwice.

(mm)

 dokończenie ze str. 1
DTŚ, a zwłaszcza jej gliwicki fragment,
to jedna z ważniejszych inwestycji na
przestrzeni ostatnich lat. Jej wartość
jest szacowana na 3,5 mld złotych. Specjaliści podkreślali jednak, że korzyści
dla użytkowników i środowiska, w ciągu
10 lat istnienia DTŚ, mogą dwukrotnie
przekroczyć nakłady na jej budowę.

Nagrodę odebrał w imieniu Gliwic
Adam Neumann, zastępca prezydenta miasta. – W Gliwicach
bardzo dużo się dzieje. Jest wiele
inwestycji, które prowadzi samorząd gliwicki, ale też sporo dzieje
się na rynku inwestycji prywatnych – mówił Adam Neumann.

W tej samej kategorii zostały nagrodzone również dwie gliwickie firmy:
APA GROUP sp. z o.o. (za „optymalną
integrację rozwiązań i produktów inteligentnej automatyki przemysłowej
i inteligentnego zarządzania budynkami”) oraz Fulco System sp. z o.o. (za
„kompleksową realizację małej architektury na Rynku w Katowicach oraz wielu
kolejnych projektów na terenie regionu
śląskiego i kraju”).
Wyróżnione zostały również dwie
spółdzielnie: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zachodnia” w Gliwicach oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju
w Gliwicach. Obie nagrodzono m.in. za
profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.
W kategorii Autorytet budownictwa
i gospodarki śląskiej statuetkę otrzymał
Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta
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Gliwice oraz Tadeusz Wesołowski, prezes zarządu Radan sp. z o.o. – Ostatnie
dziesięć lat to bardzo intensywny okres
w moim życiu zawodowym. To czas pełnego przygotowania inwestycji, Drogowej Trasy Średnicowej, a ostatnie trzy
lata – jej realizacji – mówił po otrzymaniu nagrody Andrzej Karasiński i dodał,
że DTŚ była realizowana w dobrym
tempie, mimo że od początku budowy
trasy w Katowicach minęło prawie trzydzieści lat. Przypomnijmy, że kapituła
wyróżniła sekretarza Miasta Gliwice
za „wielkie zaangażowanie oraz istotny wkład w organizację finansowania,
przygotowania projektowego i realizacji
budowy Drogowej Trasy Średnicowej”.
Wydarzenie uświetnił występ zespołu
The Backwards, który wykonał kilka piosenek z repertuaru grupy The Beatles.

(pm)

fot. J. Pilszak

Wielka Nagroda Budownictwa dla Gliwic!

Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta
Gliwice, dziękuje kapitule za nagrodę
w kategorii Autorytet budownictwa
i gospodarki śląskiej
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aktualności

Aktywność popłaca
Sprzęt o wartości 40 tys. zł trafił na tereny i place zabaw zarządzane przez cztery gliwickie spółdzielnie mieszkaniowe. To efekt konkursu „Gliwickie place zabaw”, organizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Miasto wsparło spółdzielnie i wspólnoty po raz siódmy. W sumie na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono już 340 tys. zł.
MZUK – mówi Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy MZUK.
Aby otrzymać sprzęt, spółdzielnie
i wspólnoty musiały najpierw same doposażyć zarządzany przez siebie teren lub
wyremontować urządzenia znajdujące się
na placach zabaw. W tegorocznej edycji
konkursu po raz pierwszy można było
się starać nie tylko o doposażenie placu
zabaw, ale również plenerowej siłowni.
– Z takiej możliwości skorzystała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
i w efekcie przy ul. Solskiego powstało
miejsce do ćwiczeń w plenerze. Spółdzielnia
otrzymała od miasta urządzenie siłowe składające się z biegacza i narciarza. W ramach

konkursowego zadania spółdzielnia zainstalowała prasę nożną, steper oraz orbitrek.
Dodatkowo teren siłowni wyłożono kostką
brukową, zamontowano ławki – wylicza
Marzena Sosnowska.
SM „Śródmieście” zgłosiła do konkursu również plac zabaw przy ul. Gagarina. Spółdzielcy zamontowali tam huśtawkę i bujak sprężynowy, a w zamian
plac został doposażony przez MZUK
w huśtawkę oraz kiwak.
Powody do radości mają również
dzieci korzystające z placu zabaw przy ul.
Kasprzaka. Tam spółdzielcy z SM „Stare
Gliwice” wyremontowali drewniane
urządzenia i zamontowali tablicę z regu-

laminem. Dzięki wykonanemu zadaniu
plac został doposażony przez miasto
karuzelą i przeplotnią.
Również plac zabaw zarządzany przez
spółdzielnię przy ul. Czwartaków zyskał
nowy sprzęt – karuzelę i zjeżdżalnię. Dzieci
z okolicy z pewnością będą miały frajdę,
ponieważ wcześniej spółdzielnia wyremontowała na placu zabaw m.in. ściankę
wspinaczkową oraz huśtawkę i wymieniła
odeskowanie w ławkach. Zmiany można
dostrzec również na osiedlu Obrońców
Pokoju – pojawiło się poidełko oraz nowy
żagiel przeciwsłoneczny, a dzięki konkursowi również karuzela i przeplotnia.

(mf)

fot. MZUK

Sprzęty zostały już zamontowane i chętnie korzystają z nich zarówno najmłodsi gliwiczanie, jaki i – w przypadku siłowni przy
ul. Solskiego – nieco starsi.
– Dzięki takim inicjatywom przybywa
w mieście przestrzeni przyjaznych mieszkańcom. Konkurs aktywizuje też spółdzielnie
i wspólnoty, integruje lokalną społeczność,
wpływa na zwiększenie estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności miejsc rekreacji.
W sumie podczas siedmiu edycji konkursu
miasto przekazało wspólnotom i spółdzielniom sprzęt o wartości ok. 340 tys. zł. Dzięki
temu wspierane jest doposażenie placów
zabaw i siłowni znajdujących się na terenie Gliwic, ale nieadministrowanych przez

fot. MZUK

Przybywa informacji
przestrzennej

obszar
administrowany
przez MZUK
obszar
administrowany
przez ZDM

Nowa wersja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)
działa już od kilku miesięcy. Z obszernego internetowego zbioru danych dotyczących Gliwic korzystają nie tylko mieszkańcy – często zaglądają do niego też inwestorzy.
W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane
przez użytkowników MSIP-u, w GEOPORTALU INWESTORA (msip-mapa.um.gliwice.pl)
dodano niedawno informacje o lokalizacji
obszarów administrowanych przez Miejski
Zarząd Usług Komunalnych (MZUK) i obszary administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Warstwy te są aktualizowane
przez pracowników jednostek.
Do czego przydadzą się tego typu
informacje? – Z tych warstw mieszkańcy
i inwestorzy dowiedzą się, kto zarządza
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danym obszarem. Ta wiedza przyda się
przy załatwianiu różnego typu spraw
związanych z nieruchomościami. Przykładowo obszar Rynku zarządzany jest przez
ZDM, ale już o fontannę Neptuna dba
MZUK. Podobnie jest z zielenią miejską –
zasadniczo zajmuje się nią MZUK, ale już
zieleń zlokalizowana w pasach drogowych
w większości jest utrzymywana przez ZDM
– wyjaśnia Iwona Pylypenko-Wilk, kierownik Samodzielnego Referatu Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej. (mm)

Nowości na
skwerach i w parkach
Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakończył prace nad trzema zadaniami realizowanymi w ramach zadań bieżących budżetu obywatelskiego na 2016. Mieszkańcy mogą zaobserwować zmiany w parku Chrobrego, przy ul. św. Anny oraz w lesie komunalnym.
Przy ul. Brzozowej, w ramach budżetu obywatelskiego, wykonano nowe
ogrodzenie placu zabaw. Nowy płot jest
drewniany i dobrze koresponduje z leśnym otoczeniem. Dodatkowo pracownicy
MZUK zmodernizowali i rozbudowali plac
zabaw. Stara karuzela i przeplotnia zostały
usunięte, w ich miejsce wstawiono nowe
urządzenia. Teraz dzieci mogą korzystać
z urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią
i ścianką wspinaczkową, jeszcze jednej
zjeżdżalni, karuzeli, nowej piaskownicy,
dwóch ważek, huśtawki, kiwaczka. Pojawiły się kosze na śmieci i trzy ławki, zre-

kultywowano trawniki. Plac zyskał nowy
estetyczny wygląd, stał się też bardziej
funkcjonalny i bezpieczny. Różnorodność
zamontowanych ozdób sprawia, że teraz to miejsce jest atrakcyjne dla dzieci
w różnym wieku. Nowości pojawiły się też
w innych miejscach: plac zabaw przy ul.
św. Anny na osiedlu Baildona doposażono
w urządzenia do ćwiczeń fizycznych – zamontowano cztery elementy: twistera,
wioślarza, motyla, sztangę. W parku Chrobrego w ramach budżetu obywatelskiego
zamontowano ponad 20 nowych ławek
z oparciami.
(mf)
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AKTUALNOŚCI / EDUKACJA

Bądź bezpieczny. Sprawdzaj wentylację!
Policja z Gliwic przypomina mieszkańcom korzystającym z piecyków gazowych (typu junkers) o konieczności kontrolowania drożności wentylacji. Zaniedbania na tym polu i brak odpowiedniej czujności mogą doprowadzić do tragedii.
świeczkę lub zapalniczkę i obserwujemy,
czy płomień się odchyli i w którą stronę.
• Jeżeli kartka „przykleja się” do kratki,
oznacza to, że wywiew działa dobrze,
a kanał wentylacyjny jest drożny.

fot. P. Młynek / UM Gliwice

sygnałem, że coś może być nie tak, jest
też złe samopoczucie, bóle głowy, podrażnienie oczu, nosa, gardła, zmęczenie i trudności z koncentracją.
Oprócz fachowych kontroli przeprowadzanych przez administratorów
budynków, warto kontrolować stan wentylacji samemu. Nie jest to trudne. Na
stronie internetowej gliwickich policjan-

fot. materiały Politechniki Śl.

Janusze drewna rządzą!

Od lewej: Mateusz Duda, Dawid Brzezowski, Piotr Komander, Dawid Dyrcz i Karol Szczotka

Cztery drużyny reprezentowały Politechnikę Śląską podczas drugiej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mostów Drewnianych, który odbył się w Białymstoku. Zwyciężyła drużyna z Gliwic „Janusze drewna”. Drugie miejsce zajęła drużyna „Pęknięcia i sęki”. Gratulacje!
Uczestnicy konkursu mieli zaprojektować most z profili drewnianych,
łączony płytkami kolczastymi. Części
mostu studenci mieli złożyć w etapie
montażowym konkursu, używając płytek perforowanych, wkrętów i gwoździ.
W rywalizacji pod uwagę brany był czas
montażu, koszty wykonania konstrukcji
oraz wielkości obciążenia i przemieszczenia pionowego, zanotowane podczas
próby obciążeniowej. Zwycięski most
uległ obciążeniu odpowiadającemu
71,0 kN, natomiast konstrukcja drużyny,
która zajęła drugie miejsce, przeniosła
siłę aż 112,3 kN (ponad 11 ton).
– O zwycięstwie zadecydował jednak aspekt ekonomiczny, czyli koszty
wykonania oraz czas montażu mostu.
Pozostałe drużyny z Politechniki Śląskiej
zajęły miejsce V oraz VII. Jest to drugi
taki sukces naszych studentów w tym

konkursie, w poprzedniej edycji drużyny
reprezentujące Politechnikę Śląską zajęły najwyższy i najniższy stopień podium
– czytamy w komunikacie na stronie
Politechniki Śląskiej.
Zwycięskie drużyny tworzą studenci Wydziału Budownictwa Politechniki
Śląskiej: Dawid Dyrcz, Dawid Brzezowski, Mateusz Duda, Piotr Komander
i Karol Szczotka oraz Szymon Grzesiak,
Grzegorz Kaczorowski, Łukasz Lis, Piotr
Pianowski i Maciej Wiśniowski. Są
członkami kół naukowych „Pylon” (pod
opieką dr hab. inż. Marka Salamaka)
oraz „Future Structural Analyses” (pod
opieką dr. hab. inż. Ryszarda Walentyńskiego).
Ogólnopolski Konkurs Mostów
Drewnianych jest organizowany przez
Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor” Politechniki Białostockiej.  (mf)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2016 (824), 1 grudnia 2016

tów możemy wyczytać, że do przeprowadzenia takiego testu potrzebna jest mała
kartka papieru lub lekka chusteczka.
Można wykorzystać też zapaloną zapałkę, świeczkę bądź zapalniczkę. Do kratki
wentylacyjnej każdego kanału przykładamy kartkę. Gdy papier „przyklei się” do
kratki, kończymy próbę, jeśli odpadnie,
do kratki przybliżamy zapaloną zapałkę,

• Jeżeli kartka nie „przykleja się” do
kratki wentylacyjnej, ale płomień
odchyla się w stronę kratki, oznacza
to, że w kanale jest ciąg, jednak zbyt
słaby.
• Jeżeli kartka nie „przykleja się” do
kratki, a płomień nie odchyla się
w żadną stronę, oznacza to, że kanał
wentylacyjny jest niedrożny.
W przypadku podejrzenia niedrożności wentylacji bezzwłocznie należy powiadomić administratora obiektu lub wezwać
kominiarza. – Nie należy blokować dostępu świeżego powietrza do pomieszczeń
mieszkalnych. Uszczelniając okna i drzwi,
uniemożliwiamy wymianę powietrza i naturalne odprowadzanie tlenku oraz dwutlenku węgla z mieszkania – przypominają
gliwiccy policjanci. 
(as)

Milionowa dotacja dla
młodego naukowca
Projekt Andrzeja Milewskiego, doktoranta z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, otrzymał wsparcie w ramach siódmej edycji programu
LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Młody naukowiec sięgnął po ponad 1 mln zł na realizację swoich badań!
Signum temporis – można powiedzieć o nagrodzonym projekcie z Gliwic,
dotyczy bowiem opracowania sposobu
wykorzystania odpadowego poli(metakrylanu metylu) do produkcji materiałów o tzw. zastosowaniach specjalnych.
Efekty analiz będzie można wykorzystać
m.in. w recyklingu odpadów.
– Prowadzone przeze mnie badania mogą przyczynić się do rozwoju
metod recyklingu tworzyw odpadowych, których przetwórstwo jest
niemożliwe obecnie znanymi metodami. Odpady te zawierają znaczącą
zawartość dodatków tworzywowych
czy też uległy procesom częściowej
degradacji. Tym samym opracowanie alternatywnej metody recyklingu
odpadowego PMMA może wyeliminować lub znamiennie ograniczyć
problem składowania znacznych ilości
niezagospodarowanych odpadów –
wyjaśnia Andrzej Milewski.
W ramach programu LIDER zakwalifikowano do finansowania 35 projektów młodych naukowców z całej Polski.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła
prawie 40 mln zł. Na realizację swojego
projektu doktorant z Politechniki Śląskiej otrzymał dokładnie 1 198 125 zł.
Program LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju adresowany jest
do młodych naukowców, którzy chcą
zdobyć doświadczenie w kierowaniu

fot. materiały prasowe Politechniki Śl.

W sezonie grzewczym dbamy przede
wszystkim o komfort. Ogrzewamy mieszkania i zamykamy okna, by było cieplej.
Tym samym zapraszamy w nasze progi
tzw. cichego zabójcę, którym jest czad.
Każdego roku, zwłaszcza w okresie
grzewczym, tlenek węgla zbiera śmiertelne żniwo.
– Szczelne okna i drzwi naszych
mieszkań zaburzają grawitacyjną cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, a to
śmiertelnie niebezpieczne. Niestety, co
roku dochodzi do wielu zatruć tlenkiem
węgla, wydobywającym się z łazienkowych junkersów. Aby zapobiec tragedii,
należy kontrolować drożność przewodów wentylacyjnych – przypominają gliwiccy policjanci na stronie internetowej
Komendy Miejskiej Policji i podpowiadają, co powinno nas zaniepokoić. Po
pierwsze: zaparowanie pomieszczenia,
skraplająca się na kafelkach, lustrach
czy szybach okiennych para wodna. Po
drugie: wilgoć w łazience, wyczuwalna
stęchlizna w powietrzu. Po trzecie:
plamy pleśni na nadprożach i ościeżach
okiennych, pod parapetami, w narożach
pokoi oraz za meblami. Uwaga: ważnym

realizacją projektu badawczego oraz
podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu
oraz kierowaniu własnym zespołem
badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców
z przedsiębiorcami poprzez realizację
badań o potencjale wdrożeniowym
i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej,
międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi. 
(kik)
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nauka / innowacje

Normy prosto z Gliwic

Gratulacje!

Przedstawiciel Future Processing, Gary Parsons, z prestiżową nagrodą Global Sourcing
Associations

Gliwicka firma Future Processing otrzymała prestiżowy tytuł Usługodawcy Roku brytyjskiego Global Sourcing Associations. – Nagroda zobowiązuje nas do dostarczania klientom jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań – mówi Jarosław Czaja, prezes FP.
350 członków GSA z całego świata
uczestniczyło w londyńskiej gali, podczas
której Gary Parsons, przedstawiciel Future Processing, odbierał nagrodę.
– Firmy, które wzięły udział w finale,
dały przykład stosowania dobrych praktyk w outsourcingu, współpracy i budowania relacji z klientami, innowacyjności
oraz świadczenia wysokiej jakości usług
– mówiła Kerry Hallard, dyrektor generalna GSA, wręczając nagrodę przedstawicielowi FP.
Global Sourcing Associations to stowarzyszenie reprezentujące przemysł
outsourcingowy w Wielkiej Brytanii. Do
jego zadań należy promocja najlepszych
praktyk i innowacyjności w outsourcin-

gu, co ma zaowocować podniesieniem
efektywności działania branży.
– Cieszę się, że Future Processing
otrzymało tak prestiżową nagrodę. Polska od wielu lat jest wymieniana w czołówce krajów dostarczających rozwiązań
IT, stąd nagrodę odbieram nie tylko jako
wyróżnienie dla naszego zespołu, ale
także wszystkich tych, którzy pracują
w branży outsourcingu. Naszym, jako FP,
celem jest kontynuowanie dostarczania
najwyższej wartości biznesowej naszym
klientom, ponieważ ostatecznie to jest
najważniejszy element skłaniający zleceniodawców do outsourcingu swoich
projektów – podsumowuje Jarosław
Czaja, dyrektor generalny FP.
(mf)

Normy to, najkrócej rzecz ujmując,
uzgodnione sposoby robienia czegoś.
Mogą dotyczyć wytwarzania, zarządzania
procesami, dostarczania usług bądź dostawy materiałów – szerokiej gamy działań
podejmowanych przez organizacje oraz
dostarczanych do klientów. Zakres tematyczny norm jest ogromny: od budownictwa i nanotechnologii, przez zarządzanie
energią i bezpieczeństwo oraz higienę
pracy, po piłki sportowe czy słupki bramek.
Normy są kwintesencją wiedzy
członków komitetów normalizacyjnych,
którzy są specjalistami w swoich dziedzinach i znają potrzeby reprezentowanych
przez nich organizacji – ludzi takich jak
producenci, sprzedawcy, handlowcy,
klienci, przedstawiciele stowarzyszeń
handlowych, użytkowników czy jednostek nadzorujących. W listopadzie do
eksperckiego grona Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego przystąpiła Politech-

nika Śląska, która została powołana na
członka Komitetu Technicznego nr 6 ds.
Systemów Zarządzania.
– Celem tej jednostki jest wspieranie
krajowej polityki, tak aby zapewnić sprawne działanie systemu zarządzania jakością
oraz systemu oceny zgodności w całym
kraju – wyjaśnia Paweł Doś, rzecznik prasowy gliwickiej uczelni. Obszar działalności
Komitetu Technicznego nr 6 obejmuje
m.in. zagadnienia związane z system zarządzania jakością, audytowaniem systemów
zarządzania, systemami oceny zgodności
i jednostkami oceniającymi zgodność,
a także zarządzaniem ryzykiem. Zakres
działalności komitetu obejmuje również
zarządzanie innowacjami, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania, zarządzanie
zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsięwzięciami, systemy zarządzania antykorupcyjnego oraz ocenę marki i systemy
zarządzania w edukacji. 
(kik)

fot. archiwum UM w Gliwicach

Fot. materiały Future Processing

Normy to wiedza i potężne narzędzie mogące pomóc przy wprowadzaniu
innowacji. Te od lat upowszechnia w różnych sferach Politechnika Śląska.
Od teraz ekspercka wiedza z Gliwic będzie wykorzystywana w jeszcze
inny sposób, ponieważ uczelnia została członkiem Komitetu Technicznego ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Politechnika stawia na współpracę
Porozumienie o współpracy podpisali
w minionym tygodniu rektor Politechniki
Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor
generalny KONGSBERG Automotive Pruszków, Krzysztof Hauk. Strony zadeklarowały
m.in. chęć przygotowywania i prowadzenia
wspólnych projektów badawczych i rozwojowych oraz współpracę w zakresie ustalania
tematów prac przejściowych, dyplomowych
i doktorskich, realizowanych przez studentów
Politechniki Śląskiej przy wsparciu KONGSBERG Automotive Pruszków. Ponadto firma
zadeklarowała chęć organizacji płatnych staży
(w oparciu o umowy o pracę, m.in. w Dziale
Jakości, Inżynieringu, Lean, Produkcji, NPI
i innych), bezpłatnych wakacyjnych praktyk
dla studentów uczelni oraz wsparcie przy
wdrażaniu i upowszechnianiu wyników
prac naukowo-badawczych powstających
w wyniku współpracy z Politechniką Śląską.
Podczas spotkania gliwickiej uczelni zostały
przekazane specjalistyczne sprzęty (sondy
oscyloskopowe, sondy oscyloskopowe
wysokonapięciowe, tablet piórkowy oraz
mikroskop stereoskopowy), przeznaczone
docelowo na potrzeby naukowe trzech
wydziałów: Transportu, Elektrycznego oraz
Mechanicznego Technologicznego.
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fot. A. Franas

Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a polskim oddziałem norweskiego koncernu motoryzacyjnego KONGSBERG Automotive to kolejna umowa gliwickiej uczelni, w ramach której oganizowane będą m.in. staże i praktyki dla studentów i doktorantów. Dokumenty w tej sprawie sygnowano w Gliwicach 21 listopada.

Umowę o wzajemnej współpracy sygnują: prof. Arkadiusz Mężyk (po prawej) i dyr Krzysztof Hauk

– Dzięki nawiązanej współpracy nasi
studenci będą mieli większy kontakt z procesem produkcyjnym – mówił prof. Arkadiusz
Mężyk. – My natomiast będziemy kształcić inżynierów, którzy później znajdą zatrudnienie
w branży automotive – zapewnił, przypominając, że z początkiem października tego roku
na Politechnice Śląskiej uruchomione zostały
studia dualne realizowane we współpracy
z grupą firm z tego właśnie sektora. – Taki
rodzaj kształcenia powstał na naszej uczelni
z inicjatywy przemysłu – dodał.

Dyrektor generalny KONGSBERG Automotive Pruszków zapewnił, że w ramach
nawiązanej współpracy z Politechniką Śląską
firma zapewni wsparcie w postaci dostępu
do najnowszych technologii, które stosuje
na co dzień w swoich zakładach. – Możemy
współpracować zarówno na polu dydaktycznym, jak i badawczym, czerpiąc jednocześnie z zasobów intelektualnych Politechniki
Śląskiej – mówił Krzysztof Hauk. – Ze swojej
strony zapewniamy natomiast dostęp do
technologii, jakimi dysponujemy. Chcemy

dzielić się posiadaną wiedzą ekspercką
w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego
i mieć wkład w powstające na uczelni prace
dyplomowe i badawcze oraz w rozwój laboratoriów. Jestem przekonany, że w wielu
obszarach możemy ze sobą współpracować
– deklarował dyrektor KONGSBERG Automotive Pruszków.
Podpisane porozumienie dotyczy
również możliwości współorganizowania
informacyjnych kampanii edukacyjnych
i społecznych, seminariów, warsztatów
i konferencji, a także imprez popularyzujących nowe technologie i wyniki prac
naukowych.
KONGSBERG Automotive to norweski
holding działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje m.in. maty
grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także masażu, które są montowane
w większości pojazdów na świecie (m.in.
takich marek jak Volvo, BMW, Jaguar, Land
Rover, Volkswagen, Audi, Porsche, Ferrari,
GM, Renault, Citroën, Peugeot, FIAT, Toyota,
Maserati czy Bentley). Polski oddział firmy
działa od 15 lat w Pruszkowie, zatrudniając
blisko 1500 pracowników. 
(kik)
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Wnuczek? Policjant? OSZUST!

Plakaty ostrzegające przed przestępstwami metodami m.in. „na wnuczka” i „na policjanta” pojawiły się w Gliwicach. Policja informuje mieszkańców, by nie dali się nabrać
nawet najbardziej podstępnym oszustom. Przypomina też o żelaznej zasadzie ograniczonego zaufania, która dotyczy nie tylko osób starszych, ale nas wszystkich.
Coraz częściej stosowanym
sposobem wyłudzeń jest metoda
na tzw. policjanta. Złodziej telefonuje do osoby starszej i podaje
się za funkcjonariusza policji lub
innych służb mundurowych.
Mówi, że prowadzi akcję mającą
na celu ograniczenie przestępczości np. metodą „na wnuczka”.
Namawiając na współpracę, prosi
rozmówcę, by przekazał gotówkę
wskazanej osobie i pomógł w ten
sposób złapać przestępcę na gorącym uczynku. – Oszuści są pomysłowi. Metody ich działania nieustannie się zmieniają. Trzeba być
bardzo czujnym i nie zapominać
o kilku podstawowych zasadach.
Najważniejszą jest ta, że policja
NIGDY nie prosi o przekazywanie

fot. KMP Gliwice

Mimo że o przestępczej
metodzie na tzw. wnuczka od
czasu do czasu robi się głośno
– oszuści nadal praktykują ten
wyjątkowo ohydny proceder, by
szybko wzbogacić się cudzym
kosztem. Scenariusz działania
zazwyczaj jest podobny. Ofiarami
najczęściej padają osoby starsze,
samotne. Przestępca kontaktuje
się z nimi telefonicznie i podaje
się za wnuka lub krewnego.
Mówi, że miał wypadek, albo że
jest chory i potrzebuje pieniędzy.
Starsza osoba, targana emocjami, ulega. Gotówka znika razem
z „wnuczkiem”, który okazuje się
oszustem. Zdarzały się przypadki, że seniorzy tracili oszczędności całego życia.

W akcji wieszania plakatów policjantom pomagają harcerze

pieniędzy. Podkreślam – to nie
zdarza się NIGDY. Pamiętając już
tylko o tym, ograniczamy ryzyko,
że padniemy ofiarą oszusta – podkreśla nadkomisarz Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji. – Nie
tak dawno do mieszkanki Sośnicy
zadzwonił mężczyzna podający się
za policjanta i przekonał 59-latkę,
by przekazała mu majątek swojej
matki emerytki. Pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym
rzekomo miały być zagrożone.
Kobiety podjęły środki z konta
i przekazały mężczyźnie wszystkie pieniądze. Wraz z oszustem
przepadło 55 tys. złotych! – relacjonuje Marek Słomski. Śledztwo
w tej sprawie prowadzi Wydział do
Walki z Przestępczością Przeciwko
Mieniu KMP w Gliwicach.
Akcja plakatowania ma
przestrzec przed podobnymi
oszustwami, których na terenie
miasta i powiatu gliwickiego
jest coraz więcej. Ostrzeżenia
wiszą już w klatkach schodowych niektórych gliwickich
osiedli. – Zamierzamy dotrzeć
z naszym komunikatem do jak
największej liczby mieszkańców
bloków i kamienic. Naszym
zamysłem przy projektowaniu
plakatu była prosta forma, która przyciągnie uwagę przede
wszystkim seniorów – podkreśla

Marek Słomski. To właśnie osoby najstarsze są dla przestępców
najłatwiejszym łupem.
– Rolą nie tylko policjantów,
ale wszystkich osób młodszych
powinno być informowanie starszych mieszkańców o możliwych
zagrożeniach i bardzo podstępnych metodach, którymi posługują się przestępcy. Informowanie

to już połowa sukcesu i mniejsze
ryzyko bycia oszukanym – dodaje
Marek Słomski.
Plakaty sfinansowano ze środków programu profilaktycznego
„Bezpieczne Gliwice” przy współudziale Miasta Gliwice. W akcji
rozklejania plakatów policjantom
pomagają gliwiccy harcerze. 

(pm)

Problem jest palący. Strażnicy miejscy podają, że na terenie
Gliwic niemal codziennie interweniują w tej sprawie. Wypisują
też mandaty. – Za popełnienie
tego wykroczenia grozi kara
grzywny do 500 złotych – mówi
Aleksandra Damulewicz. – Osoba, której uprzykrzamy życie,
może też, powołując się na Kodeks wykroczeń i Kodeks cywilny, skierować sprawę do sądu.
Palenie nie jest więc opłacalne
– dodaje.
Co należy zrobić, aby pozbyć
się odpadów w sposób legalny
i nie utrudniając życia innym?

– W Gliwicach tzw. odpady zielone
należy segregować i składować
w odpowiednich workach. Najprostszym sposobem na pozbycie
się odpadów jest posiadanie
w swoim ogródku kompostownika, w którym gromadzi się odpady
biodegradowalne – wyjaśnia Aleksandra Damulewicz.
Mieszkańcy mogą też nieodpłatnie oddawać odpady zielone
do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów przy ul. Rybnickiej (od
poniedziałku do piątku w godz.
7.00–17.00 i w soboty między
godz. 7.00 a 13.00).

(pm)

Nie rób dymu!
Nie pal liści!
Straż Miejska w Gliwicach przypomina: – Palenie jest
szkodliwe, nielegalne i karalne, a odpadów należy się
pozbywać zgodnie z przepisami prawa.
musimy jednak pamiętać, jak
robić to z głową. Aby pozbyć się
odpadów organicznych, takich
jak gałęzie, liście czy skoszona

fot. materiały Straży Miejskiej

To już ostatni dzwonek na
przygotowanie obejść i ogródków działkowych na nadchodzącą zimę. Podczas porządków

trawa, w żadnym wypadku nie
należy ich palić!
– Kłęby dymu w powietrzu
to niestety częsty widok w ostatnich tygodniach. Właściciele
nieruchomości, chcąc pozbyć się
odpadów, idą na skróty i spalają
je – mówi Aleksandra Damulewicz z gliwickiej Straży Miejskiej.
– Takie zachowanie jest jednak
zabronione i bardzo szkodliwe.
Żrący dym wpływa niekorzystnie
zarówno na środowisko, jak i na
ludzkie zdrowie. Ponadto stanowi poważne zagrożenie dla przejeżdżających kierowców, którym
ogranicza widoczność – dodaje.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2016 (824), 1 grudnia 2016

7

fot. archiwum OSP Gliwice Brzezinka

ludzie

Ochotnicy w ogniu

Jest ich ponad setka. Są m.in. handlowcami, kierowcami, urzędnikami, konsultantami. Mają żony, mężów, narzeczonych, dzieci. Większość już
w dzieciństwie marzyła, by jeździć na akcje i nieść ludziom pomoc. To gliwiccy strażacy ochotnicy, kobiety i mężczyźni, wolontariusze w pełnym
tego słowa znaczeniu. Działają w trzech dzielnicach naszego miasta: na terenie Bojkowa, Brzezinki i Ostropy.

Pierwsze ochotnicze drużyny ogniowe
pojawiły się pod koniec XIX stulecia w Brzezince, Bojkowie i Ostropie – wtedy
sąsiednich miejscowościach,
obecnie zaś dzielnicach
naszego miasta, włączonych w jego granice administracyjne w 1975 roku.
Spośród trzech
wymienionych
najdłużej, bo
nieprzerwanie
od 1888 roku,
działa Ochotnicza Straż Pożarna
w Ostropie. Ma 28
członków czynnych,
4 wspierających i jednego honorowego.
– Założycielami OSP byli przed
laty sami mieszkańcy oraz tutejszy nauczyciel i zarazem organista kościelny. Z ich
składek został zakupiony pierwszy sprzęt
gaśniczy – opowiada Janusz Jonderko,
prezes OSP Gliwice-Ostropa. Jednostka
skupiała się jednak nie tylko na akcjach
ratowniczo-gaśniczych. – Równie ważna
była działalność kulturalna. Przy strażnicy

8

BRZEZINKA TEŻ GASI
‒ Historia naszej OSP zaczęła się
w 1888 roku, kiedy utworzono pierwszą
drużynę ogniową wraz z kolumną sanitarną. Około 1910 roku przekształcono ją
w ochotniczą straż pożarną. Po
wojnie działała ona do
roku 1971, kiedy to
została odgórnie
zlikwidowana ‒
wspomina prezes OSP Gliwice-Brzezinka,
To m a sz
Włoczyk.
W 2013
roku brzezińską straż
reaktywowano. Liczy około
70 członków,
wśród których, po
ukończeniu kursu przez
nową grupę, znajdować się
będzie 27 strażaków (w tym 6 kobiet)
posiadających uprawnienia do udziału
w działaniach ratowniczych. Za wyszkolenie brzezińskich ochotników odpowiada
naczelnik Jan Kocur, który przez wiele lat
służył w gliwickiej PSP.
– Nasi strażacy wyjeżdżają do akcji
wszelkiego rodzaju – od pożarów, przez

wypadki komunikacyjne, podtopienia
budynków i posesji, usuwanie skutków
wichur, połamanych drzew, po usuwanie gniazd szerszeni włącznie. Gotowość
bojowa jednostki została zgłoszona
w grudniu 2014 roku i już parę dni później, w Sylwestra, wyjechała ona
do swojej pierwszej akcji
– relacjonuje Tomasz
Włoczyk. W minionym roku
brzezińska
straż uczestniczyła w 32
zdarzeniach
na terenie
miasta.
W t y m
roku – już
w ponad 50
akcjach. Formacja ma do
dyspozycji dwa
wozy bojowe przekazane przez gliwickie
jednostki PSP (iveco i jelcza)
oraz specjalistyczny sprzęt zakupiony ze
środków budżetu miasta. Warto dodać,
że ochotnicy wybudowali własnymi siłami garaż przy Parafialnym Domu Kultury
w Gliwicach-Brzezince, a dzięki głosom
mieszkańców dzielnicy w ramach gliwickiego budżetu obywatelskiego mogli
zakupić m.in. specjalistyczne urządzenia
na potrzeby ratownictwa technicznego.

MISJA BEZPIECZEŃSTWO
– Nasza jednostka powstała w 1945
roku, niedawno świętowaliśmy jej 70-lecie. Celowo rozdzielamy powojenną
historię OSP w Bojkowie od przedwojennej ze względu na znaczne przesiedlenia
ludności w tej części Gliwic – rozpoczyna
prezentację bojkowskiej jednostki jej
prezes, Krzysztof Świątek. 15 lat temu
OSP z Bojkowa przystąpiła do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki
temu – jako jedyna formacja ochotnicza
z Gliwic – mogła uczestniczyć latem tego
roku w zabezpieczaniu wizyty papieża
Franciszka w Częstochowie.

W skład bojkowskiej straży wchodzą
23 osoby wyszkolone w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich są dwie
kobiety. Do dyspozycji strażaków pozostają
dwa pojazdy bojowe (star i lublin). Ochotnicy nie ukrywają, jak ważne jest dla nich
wsparcie finansowe ze strony miasta.
– Tylko w tym roku dzięki pieniądzom z budżetu, przeznaczonym na inwestycje,
mogliśmy zakupić
zintegrowany system alarmowania
i powiadamiania. Mogliśmy
również zakupić
i zamontować
na samochodzie
marki Lublin
agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy wraz
ze zbiornikiem wody –
mówi prezes jednostki.
fot. archiwum OSP Gliwice Ostropa

OD PONAD WIEKU

bardzo szybko zaczęła funkcjonować orkiestra dęta, której tradycje kontynuujemy do
dzisiaj – podkreśla prezes OSP.
W skali roku strażacy wyjeżdżają średnio
do 50 różnego rodzaju akcji o charakterze
ratowniczo-gaśniczym. – W tym roku przekroczymy statystyki, bo odnotowaliśmy już
niemal 70 interwencji – zauważa Janusz
Jonderko. Na wyposażeniu OSP znajdują
się obecnie dwa wozy bojowe (star i jelcz)
oraz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany
do działań ratowniczo-gaśniczych i zdarzeń
drogowych. Warto dodać, że pożarnicze
nowości zakupywane są od kilku lat m.in.
w ramach gliwickiego budżetu obywatelskiego. W ten sposób jednostka wzbogaciła
się o specjalistyczny sprzęt do ratownictwa
technicznego, wentylator oddymiający.

fot. Ł. Bakalarczyk

Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje
jako stowarzyszenie. W jej strukturach
znajdują się osoby, które w czasie wolnym
chcą pomagać innym, a na wezwanie czekają w swoich domach. Można wyróżnić
ochotnicze straże, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
oraz te spoza KSRG. Istotą tego podziału
jest sposób, w jaki jednostki OSP pozyskują
środki na utrzymanie i zakup nowego sprzętu. Znaczące są też różnice w rekrutacji.
W OSP najważniejsze jest przejście badań
lekarskich określających zdolność do pracy.
Następnie kandydat na strażaka ratownika
jest kierowany przez OSP na kurs podstawowy organizowany przez Komendę Miejską
PSP. Po zdaniu egzaminu z teorii przychodzą
zajęcia praktyczne zakończone egzaminem
i po nim można już brać udział w akcjach
bojowych.

NA WIELU FRONTACH
Strażacy kwestują podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierają
pieniądze dla gliwickiego hospicjum, przygotowują akcje krwiodawstwa w Instytucie
Onkologii, uczestniczą w biegach charytatywnych, spotykają się z dziećmi i młodzieżą
w przedszkolach i szkołach, organizują dla
mieszkańców pokazy i strażackie festyny
sportowe, wreszcie – zabezpieczają imprezy masowe. Ich działania integruje Zarząd
Oddziału Powiatowo-Grodzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który
reprezentuje jednostki w mieście. Dzięki
współpracy ochotniczych straży z Brzezinki
i Bojkowa, w październiku tego roku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar
Nadziei” przy OSP w Gliwicach-Brzezince.
Jego działalność nie jest zamknięta dla
postronnych mieszkańców – każdy może
włączyć się w pomaganie. – Pierwsza akcja
krwiodawstwa zaplanowana jest na 5 grudnia. Tego dnia na placu Krakowskim wszyscy
honorowo oddamy krew i będziemy zachęcać gliwiczan do tego samego – podkreślają
prezesi OSP w Brzezince i Bojkowie. (kik)
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Czym skorupka za młodu…

Gliwice razem

fot. Z. Daniec

dietetyka i fizjoterapeutów). Nie
zabrakło również zabawy klockami lego, kolorowania i malowania
twarzy, z którego skorzystały nie
tylko same dzieci, ale i ich dorośli
opiekunowie. I tak do godziny
18.00.
– Sobotnia akcja dla dzieci
i rodziców spotkała się ze sporym
zainteresowaniem gliwiczan – zauważa Agnieszka Paszta, zastępca
naczelnika Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Łącząc profilaktykę zdrowia najmłodszych

fot. Z. Daniec

Gliwicka Akademia Zdrowia
Dzieci była ostatnim w tym roku
wydarzeniem realizowanym w ramach projektu Zdrowe Gliwice.
W przedsięwzięcie Miasta Gliwice
zaangażowało się społecznie CH
FORUM, które w minioną sobotę
udostępniło przestrzeń niezbędną do przeprowadzenia akcji,
a także 8 działających w mieście
placówek i instytucji (Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
Centrum Fizjoterapii FIZJOFIT,
Ewa Gaś-Szymanowska – Specjalistyczny Zakład Stomatologii
Zachowawczej, Agnieszka Bratek
– Dobry dietetyk, Amplifon Gliwice, Miejska Biblioteka Publiczna,
Gimnazjum nr 3 oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego Województwa Śląskiego w Gliwicach).
Sala Sceny FORUM zaczęła zapełniać się dziećmi tuż po godz.
13.00. Milusińscy uczyli się z Dinusiem zasad higieny ząbków,
a w obecności swoich rodziców
korzystali z porad specjalistów
(protetyka słuchu badającego budowę uszu, logopedy, pedagoga,

fot. Shutterstock.com

Dinozaur Dinuś pokazywał, jak szczotkować zęby, fizjoterapeuci sprawdzali prawidłową postawę ciała, a logopeda uczył zabawnych wierszyków i rymowanek
utrwalających wymowę głosek. 26 listopada w naszym mieście odbyła się kolejna
bezpłatna akcja promująca zdrowie, tym razem kierowana do dzieci i ich rodziców.

z dobrą zabawą, zamknęliśmy
zarazem pierwszą edycję projektu
Zdrowe Gliwice. W ramach przedsięwzięcia na przestrzeni kilku
miesięcy zorganizowaliśmy osiem
tematycznych prelekcji z zakresu
profilaktyki osteoporozy, czerniaka, zdrowego odżywiania, chorób
układu krążenia, depresji, cukrzycy, neurodydaktyki i aktywności
fizycznej dla seniorów. W październiku odbyła się natomiast
szósta odsłona Gliwickiego Dnia
dla Zdrowia, który już w 2011
roku wpisał się w kalendarz
cyklicznych gliwickich wydarzeń
prozdrowotnych.
Projekt Zdrowe Gliwice będzie kontynuowany w przyszłym
roku. Organizatorzy już zawczasu
zachęcają mieszkańców do skorzystania z miejskiej oferty. – Oprócz
poszerzenia wiedzy na temat różnych schorzeń, zyskamy ponowną
możliwość udziału w bezpłatnych
badaniach, konsultacjach i wartościowych wykładach – podkreśla
Agnieszka Paszta. 
(kik)

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest
zwiększenie świadomości na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.
Schody, zbyt wąskie drzwi
lub przejścia, wiadomości bez
lektora języka migowego, nieczytelne, przeładowane graficznie strony internetowe…
A przecież może być inaczej!
Hasłem tegorocznych obchodów MDON jest zrównoważony rozwój oraz e-dostępność.
Mottem gliwickiej odsłony:
„Gliwice – Razem”.
Co przygotowano w ramach głównych uroczystości
Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych w Gliwicach, objętych patronatem
prezydenta miasta? 5 grudnia
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) przewidziano spektakl
teatralny i koncert muzyczny,
a po ich zakończeniu – projekcję jednego z najlepszych
francuskich komediodramatów
ostatnich lat. Jako pierwsi, tuż
po godz. 14.00, na deski Sceny
Bajka wyjdą aktorzy Teatru „A”.
Tuż po nich przed publicznością

wystąpi główna gwiazda imprezy – Janusz Radek, ceniony
wokalista i artysta teatrów
muzycznych. Po zamknięciu
części oficjalnej zainteresowani
będą mogli obejrzeć obsypany
nagrodami i oparty na prawdziwej historii komediodramat
„Nietykalni” w reż. Oliviera Nakache’a i Erica Toledany. Wstęp
wolny!
Dwa dni wcześniej,
3 grudnia, w CH FORUM
(ul. Lipowa 1) wystartuje
akcja charytatywna na rzecz
osób niepełnosprawnych, połączona ze spotkaniem z tancerzem Rafałem Maserakiem,
byłym bramkarzem polskiej
reprezentacji Radosławem
Majdanem, aktorem Przemysławem Cypryańskim oraz
showmanem i satyrykiem Bilguunem „Billem” Ariunbaatarem. Wstęp na to wydarzenie
będzie wolny. Początek – godz.
14.00. 
(kik)

Paczka dla kresowian
– Najważniejszym celem
całego projektu Rodacy – Bohaterom jest pamięć o tych, którzy
walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorakich
losów historycznych, poprzez
przebywanie do 1956 roku w łagrach stalinowskich, pozostali
po wojnie za wschodnią granicą.
Dla nich organizujemy zbiórkę
świątecznych paczek. Orientowaliśmy się, jakie mają potrzeby
i przygotowaliśmy przykładową
listę produktów, które mogą znaleźć się w paczce – mówi Daniel
Porębski, koordynator zbiórki
Stowarzyszenia Odra–Niemen
na terenie powiatu gliwickiego
z Konspiracyjnego Wojska Polskiego – Gliwice.

Te produkty to: 3 kg cukru,
konserwa mięsna lub rybna,
800 g kaszy, dwie paczki herbaty (100 i 20 lub 50 sztuk),
herbata sypana owocowa,
kakao (200 g), słodki drobiazg
(2 sztuki), 2 paczki makaronu
(1 kg), paczka makaronu
(250 g), warzywa w puszce
(1 sztuka), owoce w puszce
(1 sztuka), 5 czekolad, 1 litr oleju,
3 opakowania słodyczy (ciastka lub
cukierki), kawa sypana i rozpuszczalna (po 250 g), 2 znicze – biały
i czerwony, 2 kartki świąteczne
z wypisanymi życzeniami.
– Pragniemy wyrazić solidarność z naszymi rodakami mieszkającymi na Kresach Wschodnich.
Naszym zadaniem jest pokazanie,
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fot. www.rodacybohaterom.pl

Trwa ogólnopolska akcja pomocy polskim kombatantom i Polakom żyjącym na Kresach Wschodnich, organizowana przez wrocławskie stowarzyszenie Odra–Niemen. W ubiegłym roku m.in. w Gliwicach i Knurowie udało się zebrać około 700 kg produktów, które trafiły do rodaków zza Buga. W tym roku też można im pomóc, przygotowując świąteczną paczkę.
że Polacy o nich pamiętają i że nie
jest nam obojętny ich los – tłumaczy Daniel Porębski.
Na Kresach Wschodnich
mieszka około 100 kombatantów. Żyją w różnych, często
trudnych warunkach. Wielu
z nich potrzebuje wsparcia.
Zbiórka paczek potrwa od 10 do
22 grudnia. Więcej informacji
można uzyskać na stronie www.
rodacybohaterom.pl lub pisząc
na adres email: kwp.gliwice@
gmail.com bądź też wysyłając
sms na nr 514-181-729.
Wydarzenie na Facebook
jest dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/
events/209991766108924/.

(mf)
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kultura

Co?
Gdzie?
KieDy?

fot. J. Dyląg

czwartek 1 grudnia

Z Kazimierza
na Nowy Świat

W finale jesiennej odsłony Gliwickich Spotkań Teatralnych wystąpi krakowski zespół
KROKE. Muzycy zaczynali od muzyki klezmerskiej i bałkańskiej, z czasem wzbogacając
ją o brzmienia etniczne, orientalne i jazzowe. 11 grudnia zagrają w Teatrze Miejskim.
Gliwickie Spotkania Teatralne to przegląd najbardziej inspirujących spektakli teatralnych z całej Polski.
W ostatnich miesiącach Teatr Miejski gościł m.in.
warszawski Teatr Pijana Sypialnia i Teatr Witkacego
z Zakopanego. Wystawiono również kilka spektakli
dla dzieci. 11 grudnia zaplanowano muzyczny akcent
wieńczący jesienną odsłonę cyklu. Na Scenie przy
Nowym Świecie zagrają muzycy zespołu KROKE.
Grupa zawiązała się w 1992 roku. Nazwa oznacza w języku jidysz Kraków. To właśnie na ulicach
i w klubach krakowskiego Kazimierza muzycy stawiali swoje pierwsze kroki jako profesjonalni wykonawcy. Na jeden z koncertów przyszedł kiedyś
Steven Spielberg, który pracował wówczas nad filmem „Lista Schindlera”. Był pod wielkim wrażeniem
występu KROKE – tak wielkim, że zaprosił grupę
do udziału w koncercie, który organizował w Jerozolimie dla osób ocalonych podczas wojny przez
Oskara Schindlera. – Wtedy tak naprawdę zespół
się narodził. Dostaliśmy od tych ludzi – niektórzy

z nich byli klezmerami – pewnego rodzaju muzyczne
błogosławieństwo – wspominają dziś muzycy.
Kilka lat później, w 2001 roku podczas występów
w Kornwalii, muzycy poznali Nigela Kennedy’ego,
wirtuoza skrzypiec. To spotkanie zaowocowało nagraniem świetnie przyjętej przez słuchaczy i krytyków
płyty „East Meets East”. Później była też współpraca
z Edytą Geppert, Krzysztofem Herdzinem, Anną
Marią Jopek oraz... Davidem Lynchem. Utwór „The
Secrets of The Life Tree” znalazł się na ścieżce
dźwiękowej filmu „Inland Empire”. Ostatnią płytę,
„Feelharmony”, zespół KROKE nagrał z orkiestrą
Sinfonietta Cracovia. – Klezmerzy przede wszystkim
improwizowali. Improwizacja w muzyce KROKE pojawia się od początku i jest do dziś jej najważniejszym
elementem – wyjaśniają muzycy.
Trio w składzie Jerzy Bawoł (akordeon), Tomasz
Kukurba (altówka) i Tomasz Lato (kontrabas) wystąpi
11 grudnia w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat
55–57). Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. (mm)

Ten grzeszny Bosch
Hieronim Bosch był tworzącym w Niderlandach malarzem i rysownikiem. W swoich
dziełach często obrazował ludzką grzeszność i niedoskonałość. 11 grudnia kino
Amok pokaże jego prace – na dużym ekranie zostanie wyświetlona filmowa wystawa
w reżyserii Phila Grabsky’ego.
„Osobliwy świat Hieronymusa Boscha” powstał
w rodzinnym mieście malarza, ’s-Hertogenbosch, podczas wyjątkowej wystawy, na której zgromadzono najważniejsze obrazy i rysunki artysty. Na co dzień są one
rozsiane po całym świecie. Największa kolekcja znajduje
się w Muzeum Prado w Madrycie. Reżyser i autor cyklu
„Wielka sztuka na ekranie”, Phil Grabsky, pozwala nam
pochylić się nad detalem – film został zrealizowany
w jakości HD. Podczas seansu wspólnie zastanowimy
się, kim był Hieronim Bosch. Czy jego malarstwo to
sztuka późnego średniowiecza, czy należy je zaliczyć
do wczesnego renesansu? Jak rozszyfrować symbolikę
jego prac i skąd artysta czerpał inspiracje?
Rok 2016 ogłoszono w Holandii rokiem Hieronima
Boscha. Warto z tej okazji poznać twórczość malarza,
do którego najbardziej znanych dzieł należy m.in.
tryptyk „Ogród rozkoszy ziemskich”. Bosch uchodzi także za inspiratora XX-wiecznego surrealizmu.
Seans rozpocznie się o godz. 18.00 w kinie Amok
(ul. Dolnych Wałów 3).
(mm)

10

■■ godz. 16.00–17.30: warsztaty artystyczne dla dzieci,
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 20.00: Czwartek Jazzu Tradycyjnego – jam
session w stylistyce swingu, klub muzyczny 4art
(ul. Wieczorka 22)

piątek 2 grudnia

■■ godz. 16.00: „O jednym utopcu, który nie lubił śniegu”
– spektakl grupy Lufcik na korbkę, filia nr 17 Miejskiej
Biblioteki Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)
■■ godz. 17.30: „Pozłacany róg” – spotkanie autorskie
z Dodą Około-Kułak z cyklu „Literatura na Stacji”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.15: „Hologram dla króla” – przedpremierowy
pokaz w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego, kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 3 grudnia

■■ godz. 10.00–15.00: Planszowa sobota – spotkanie miłośników gier planszowych, filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów Wojennych 3)
■■ godz. 10.30–15.00: „Lekcja anatomii doktora Tulpa”
– warsztaty plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury
(ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Ekstrakty i nalewki w kuchni i ziołolecznictwie” – spotkanie z cyklu „Gliwicka Zielarnia”,
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00–17.00: Świąteczny ekologiczno-książkowy jarmark charytatywny dla Ani i Kamila, BLCRK
(ul. Dubois 22)
■■ godz. 16.00: „Chłopiec z Gliwic” – spektakl z cyklu „Teatr LUBI Dzieci”, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 16.00: „Opowiem Ci o Twojej filiżance…” –
spotkanie w ramach Ceramicznej Jesieni, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a)

niedziela 4 grudnia

■■ godz. 11.00 i 13.00: „Jak wędrują rośliny? Poznajemy popularne nasiona” – spotkanie z cyklu „Ziołowe
Przedszkole”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 15.00–19.00: Kiermasz Świąteczny dla Łukaszka,
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 16.00: „Chłopiec z Gliwic” – spektakl z cyklu „Teatr LUBI Dzieci”, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 19.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza – koncert muzyki kameralnej, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

poniedziałek 5 grudnia

■■ godz. 17.00: „Filatelistyka – pasja, która łączy pokolenia” – wernisaż wystawy, filia nr 1 Miejskiej Biblioteki
Publicznej (pl. Inwalidów Wojennych 3)
■■ godz. 17.00: „Rączka gotuje na beztydziyń i świynta” –
spotkanie kulinarne z Remigiuszem Rączką w ramach
Śląskiego Tygodnia, filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

wtorek 6 grudnia

■■ godz. 17.30: Gruffalowe mikołajki – pokaz filmów animowanych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.15–19.15: „Teatr tańca dla dzieci i młodzieży”
– warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.30–20.45: „Teatr tańca dla dorosłych” –
warsztaty dla początkujących, Stacja Artystyczna
Rynek (Rynek 4–5)

środa 7 grudnia

Hieronim Bosch „Statek głupców”

■■ godz. 17.00: „Mimry z mamrami” – spotkanie autorskie
z Aleksandrem Lubiną w ramach Śląskiego Tygodnia,
filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)
■■ godz. 17.00: „Kartki świąteczne” – warsztaty plastyczne,
filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Junaków 4)
■■ godz. 17.30–20.30: warsztaty aktorskie, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
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kultura

Kulturalne Mikołajki
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza na Gruffalowe
mikołajki. Będą nominowane
do Oscara animacje i pyszny,
bakaliowy poczęstunek. Podczas
spotkania wyświetlony zostanie
film „Miejsce na miotle” (reż.
Jan Lachauer, Max Lang) o złej
czarownicy, której złamała się
miotła. Jeśli dodać do tego, że
jej śladem podąża smok o nie
najlepszych intencjach, mamy
przepis na świetne kino w kategorii wiekowej 5+. Najmłodsi widzowie kina Amok zobaczą także
„Grufołaka” (reż. Max Lang, Jakob
Schuh) i razem z małą myszką
wyruszą na spacer po niebezpiecznym, pełnym drapieżników
lesie. Myszce udaje się wyjść cało

z tych spotkań dzięki nietypowej
wymówce, w której główną rolę
odgrywa wymyślony stwór Gruffalo... Co się jednak stanie, kiedy okaże się, że wytwór fantazji
naprawdę istnieje? Odpowiedź
poznamy już 6 grudnia. Projekcje
rozpoczną się o godz. 17.30.
Podczas mikołajek w Teatrze
Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57)
zaplanowano spektakle dla dzieci,
warsztaty i, oczywiście, spotkania
ze Świętym Mikołajem. 3, 4 i 5
grudnia na scenie prezentowany będzie spektakl „Chłopiec
z Gliwic”. Sztuka napisana przez
Grzegorza Krawczyka, dyrektora
gliwickiego teatru, opowiada historię dzielnego szewczyka Przemka i jego towarzyszki Jadwigi. Jest

rok 1626, a na bramy miejskie
nacierają wojska duńskiego hrabiego Ernesta von Mansfelda. Czy
Przemko i Jadwiga znajdą sposób,
żeby ich powstrzymać?
– Forma przedstawienia
czerpie z najlepszych teatralnych
tradycji: konwencji ludowej włoskiej komedii dell’arte i błazeńskich
popisów średniowiecznych aktorów wędrownych. W spektaklu na
nudę nie ma miejsca – sytuacja
zmienia się jak w kalejdoskopie,
a bohaterowie nie mają chwili
wytchnienia. Zmuszeni do wymyślania kolejnych forteli, są w nieustannym ruchu, prześcigając się
w wysiłkach zmierzających do
osiągnięcia celu – mówi Agnieszka Skowronek z Teatru Miejskie-

fot. K. Krzemiński

Dzień św. Mikołaja zbliża się wielkimi krokami. Najmłodsi czekają oczywiście na prezenty, ale tego dnia warto także spędzić trochę czasu razem. Najlepiej połączyć przyjemne
z pożytecznym i wybrać się do kina albo teatru na specjalne mikołajkowe spotkanie.

„Chłopiec z Gliwic” (reż. Ireneusz Maciejewski)

go. Po spektaklach odbędą się
warsztaty pantomimiczne „Moje
wymarzone prezenty” i wspólne
muzykowanie. 6 i 7 grudnia dzieci
obejrzą film „Czy istniejesz Święty
Mikołaju”. Po projekcji spotkają się
z reżyserem Igorem Mołodeckim
i wezmą udział w ćwiczeniach
interpretacyjnych oraz warszta-

tach z wykorzystaniem kamery
filmowej.
Szczegółowe informacje
o mikołajkowych atrakcjach
i bilety dostępne są w kasach
kina Amok i Teatru Miejskiego
oraz na stronach internetowych:
www.amok.gliwice.pl, www.teatr.
gliwice.pl.
(mm)

Przemek Strączek International Group
Przemek Strączek to gitarzysta, kompozytor, aranżer,
pedagog i członek Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz
Club, które obchodzi w tym
roku 60-lecie działalności. Z tej
okazji gośćmi cyklu „Czwartek
Jazzowy z Gwiazdą” są znakomici muzycy, często – tak jak
Strączek – członkowie ŚJC.
Artysta ma na koncie nagrody
i wyróżnienia w wielu prestiżowych konkursach muzycznych,
od lat zajmuje wysokie miejsca
w rankingach najlepszych polskich gitarzystów jazzowych.
Koncertuje na całym świecie

fot. A. Czenczek

Gwiazdą kolejnego Czwartku Jazzowego będzie gitarzysta Przemek Strączek i jego międzynarodowa grupa muzyków. Na scenie klubu muzycznego 4art usłyszymy gitarę, kontrabas, perkusję i fortepian. Koncert odbędzie się 8 grudnia.

i w międzynarodowym towarzystwie, ostatnio często od-

wiedzając Azję: Singapur, Tajlandię, Malezję, Chiny i Tajwan.

Przemek Strączek International Group to projekt
skupiający znakomitych instrumentalistów z różnych zakątków Europy. Poza Strączkiem
tworzą go: Francesco Angiuli
(współpracował m.in. z amerykańskim saksofonistą Bennym Golsonem), Flavio Li Vigni
(Włoch, który ukończył z wyróżnieniem Guildhall School of
Music & Drama w Londynie),
Michałem Wierbą (cudowne
dziecko pianistyki, na studia
w Akademii Muzycznej w Katowicach dostał się po zaledwie
2 latach nauki gry na fortepia-

nie i ukończył je z wyróżnieniem w 2011 roku). – Przemek
Strączek International Group
to wybitna formacja jazzowa.
W 2014 roku zespół wydał swój
album „White Grain of Coffee”,
który spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród krytyków
muzycznych w Polsce i za granicą – mówi Daniel Ryciak, prezes
Śląskiego Jazz Clubu.
Koncert rozpocznie się o godz.
20.00 w klubie muzycznym 4art
(ul. Wieczorka 22). Projekt, organizowany przez Śląski Jazz Club,
jest dofinansowany z budżetu
Miasta Gliwice.
(mm)

Mate.O świątecznie

W tym roku literacką Nagrodą Nobla został uhonorowany
Bob Dylan, poeta, autor tekstów,
piosenkarz i kompozytor. Po werdykcie Akademii Szwedzkiej na
świecie zawrzało – jedni się cieszyli, inni się dziwili, że nagroda trafi
do autora piosenek, a nie jakiegoś
powieściopisarza z giełdy nazwisk.
Nobel rządzi się swoimi prawami,
ale jedno jest pewne – Bob Dylan
jest jednym z najważniejszych artystów naszych czasów. Wywarł
wielki wpływ na innych muzyków
i poetów, na scenie występuje od
ponad 50 lat.
Kino Amok przypomni postać barda i 8 grudnia wyświetli
film dokumentalny „Don’t look
back”. Reżyser D. A. Pennebaker
pokazał w nim trasę koncerto-

9 grudnia w kościele Zbawiciela wystąpi Mate.O, czyli Mateusz Otremba – wokalista,
gitarzysta, kompozytor, grafik i autor tekstów. Świąteczny koncert „Pieśni naszych ojców” jest dedykowany ofiarom terroryzmu i prześladowanym chrześcijanom.

wą Dylana po Wielkiej Brytanii
w 1965 roku. Na ekranie zobaczymy muzyka i jego przyjaciół,
m.in. amerykańską pieśniarkę
Joan Baez i szkockiego wokalistę
Donovana. Seans rozpocznie się
o godz. 20.15. 
(mm)
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Mate.O występuje od 1996
roku. Wykonuje muzykę z pogranicza folku, jazzu, bluesa, rocka
i poezji śpiewanej. Nagrał cztery
autorskie albumy, a podczas koncertu w Gliwicach zaprezentuje
utwory ze swojej ostatniej płyty,
„Pieśni naszych ojców”, na której
sięga głęboko do tradycji Kościoła. Nie obędzie się oczywiście bez
kolęd. Na scenie, oprócz Mate.O,
zobaczymy też Kasię Gacek-Dudę (skrzypce, flety), Irka Głyka
(perkusja), Mirka Stępnia (bas),
Pawła Zareckiego (instrumenty
klawiszowe) oraz Jadwigę Kłapę
-Zarecką (głos, saksofon).

fot. R. Wieczorek

Dylan w Amoku

Świąteczny koncert w kościele Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19a) będzie modlitewnym
wsparciem dla ustanowienia
pokoju na całym świecie.
Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia organizator
wydarzenia – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
– przypomni o uniwersalnej
potrzebie życia w pokoju i bezpieczeństwie.
Koncert rozpocznie się
o godz. 19.00. Wstęp wolny.
Wydarzenie jest organizowane przy finansowym wsparciu
Miasta Gliwice.
(mm)
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sport

Ostatni dzwonek przy Okrzei
– Musimy przedostać się do górnej ósemki – mówił przed meczem w Płocku trener Piasta Radoslav Látal. Z wyjazdowej potyczki z Nafciarzami gliwiczanie przywieźli tylko punkt. Do końca roku zostały trzy mecze z wymagającymi rywalami: Koroną Kielce, Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin. Po ich rozegraniu zostanie już tylko dziesięć, a potem podział na grupy mistrzowską i spadkową. Piast musi zacząć wygrywać.
– Musimy poprawić skuteczność. Wierzę,
że w sobotę z Koroną będzie to wyglądało
lepiej z naszej strony. Nie poddajemy się,
walczymy dalej! – podkreślał pomocnik
Piasta, Maciej Jankowski.
Jeszcze w tym roku Piast rozegra dwa
mecze na własnym boisku – najpierw
z Koroną Kielce (3 grudnia – godz. 15.30),
a następnie z Legią Warszawa (11 grudnia
– godz. 19.00). Tegoroczne zmagania gliwiczan w piłkarskiej Ekstraklasie zakończy
wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin
(19 grudnia – godz. 18.00).
Do przyjścia na stadion zachęca akcja
„Ostatni dzwonek na Okrzei” – kupując
bilet na dwa ostatnie mecze w Gliwicach
w formie pakietu, można zaoszczędzić,
a przede wszystkim pomóc drużynie w walce o bardzo potrzebne punkty.

(as)

Brąz dla Mazura!

fot. materiały GKS Piast

Wyjazdowy mecz 17. kolejki piłkarskiej
LOTTO Ekstraklasy z Wisłą Płock zakończył
się dla Piasta Gliwice zdobyciem jednego
punktu. Starcie z Nafciarzami nie było
łatwe. Niska temperatura, zmienny wiatr
oraz opady śniegu w końcówce spotkania
utrudniały zawodnikom obydwu drużyn
poczynania zarówno w ofensywie, jak
i defensywie. – Jechaliśmy do Płocka, żeby
ugrać chociaż punkt. Zdobyliśmy go, ale
gra w ofensywie nie zadowala. Nie mamy
będącego w dobrej formie napastnika – to
jest nasz zasadniczy i podstawowy problem. Bez takiego zawodnika o bramki
jest i będzie nam bardzo ciężko – mówił na pomeczowej konferencji trener
Piasta Radoslav Látal. – Nie pozostaje
nam jednak nic innego, jak tylko cieszyć
się z remisu i myśleć już o następnym
meczu – zakończył czeski szkoleniowiec.

Gliwiczanin z medalami!

Gliwicki judoka Zbigniew Mazur wywalczył brązowy medal na
Mistrzostwach Świata Judo w USA w kategorii wiekowej M7 (weterani). To już jego drugi medal w tym roku, zdobyty w turnieju
o randze międzynarodowej.
Kanady, Ronaldem Angusem. W walce
o brąz zwyciężył w pięknym i niesamowicie szybkim pojedynku, który trwał
raptem 90 sekund. Jego przeciwnikiem
był reprezentujący Stany Zjednoczone
Gregory Di Franza.
Wśród czterech sportowców reprezentujących nasz kraj, aż trzech pochodziło
z Gliwic. W Mistrzostwach Świata Weteranów na Florydzie uczestniczyło prawie
500 zawodników z 51 krajów. 
(pm)

Potknięcie siatkarek
Siatkarkom AZS Politechniki Śląskiej Gliwice nie udało się pokonać
zawodniczek Karpat Krosno. W spotkaniu 10. kolejki o mistrzostwo
I ligi kobiet gliwiczanki przegrały 1:3 (25:16, 17:25, 15:25, 18:25).
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potrafiły skutecznie zagrozić i podjąć walkę jak równy z równym. – Jest to niemiła
niespodzianka. Zagraliśmy dokładnie tak
jak w Szczyrku, bez pomysłu i przekonania,
że można ten mecz wygrać. Nie wiem, jak
to wytłumaczyć – dodaje Wojciech Czapla.
Czy spadek formy Akademiczek
utrzyma się do następnego meczu? Wszystko okaże się w sobotę
(3 grudnia). Gliwiczanki zmierzą się wtedy
z PSPS Chemik Police. 
(pm)

fot. AZS Gliwice

Na początku wszystko szło bardzo
dobrze. Pierwszego seta podopieczne
Wojciecha Czapli wygrały, ale później
sprawność Akademiczek spadła niemal
do zera. Liczne błędy, niedokładności
i masa straconych piłek spowodowały,
że AZS nie był w stanie skutecznie zagrozić przeciwniczkom.
– W kolejnych setach zabrakło
wszystkiego: dobrego przyjęcia,
skutecznego ataku i bloku. Rywalki
natomiast dobrze broniły i skutecznie
kontrowały. W zasadzie wszystkie piłki,
które szły w nasze pole, to były punkty
dla Krosna – mówił po meczu Wojciech
Czapla, trener AZS.
Drużyna z Krosna przed tą kolejką
zajmowała przedostanie miejsce w tabeli,
gliwiczanki natomiast plasowały się na 4.
miejscu i wygrywały z takimi zespołami, jak
Joker Świecie, a drużynie Wisły Warszawa

Tak Paweł Bańczyk cieszył się
z kolejnego już w swej karierze
zwycięstwa

fot. materiały BJJ Factory

Latem Zbigniew Mazur tryumfował
w chorwackim Perecu na Mistrzostwach
Europy Weteranów. Judoka zgarnął wtedy srebro.
Brąz na zawodach w USA (rozegranych w miejscowości Fort Lauderdale,
18–21 listopada) to kolejny międzynarodowy sukces gliwiczanina. Mazur
w pierwszej walce wygrał z Mołdawianinem Piotrem Curu. W półfinale przegrał przed czasem z reprezentantem

Paweł Bańczyk zdobył trzy medale Mistrzostw Świata Ju-Jitsu
we Wrocławiu (25–27 listopada). Sportowiec jest zawodnikiem
gliwickiego klubu BJJ Factory.
Tegoroczne Mistrzostwa Świata
Ju-Jitsu odbywały się we wrocławskiej
Hali „Orbita”. Polacy zaprezentowali się
bardzo dobrze. Kadra narodowa, zdobywając 24 krążki (5 złotych, 5 srebrnych i 14 brązowych), zajęła I miejsce
w klasyfikacji medalowej. Drugie miejsce należało do Rosji, trzecie do Francji.
Jedynym utytułowanym sportowcem
z Gliwic, który odniósł na mistrzostwach
sukces, był Paweł Bańczyk. Gliwiczanin
zdobył jeden brązowy medal (drużynowo)
oraz dwa srebrne medale indywidualnie,
co dało mu tytuł wicemistrza świata.
Paweł jest posiadaczem Pierwszego
Dana Judo i brązowego pasa Ju-Jitsu oraz
drugiego miejsca w światowym rankingu

zawodników tej dyscypliny sportu. Gliwiczanin może się również pochwalić m.in.
złotym medalem zdobytym na Mistrzostwach Europy w Holandii (2015) i Pucharem Europy w Paryżu (2016). Sukces we
Wrocławiu będzie kolejnym w jego dorobku. – Polscy zawodnicy Ju-Jitsu kolejny raz
potwierdzili, że dominują w tej dyscyplinie
sportu. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy
wielu emocji i radości publiczności licznie
zgromadzonej na hali i przed ekranami –
mówił po turnieju Paweł Bańczyk.
We wrocławskich mistrzostwach
wzięło udział 506 zawodników z 49 krajów. Zawody rozgrywane były w kategoriach: Ne-waza (brazylijskie Ju-Jitsu),
Fighting i Duo-system. 
(pm)
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Przybij piątkę i… zwyciężaj!
Mistrzowskiego tytułu broni drużyna
z Domu Dziecka w Kłobucku. Na trofeum mają
też chętkę „piątki” z Warszawy, Łodzi, Gliwic,
Tczewa, Komarna, Piotrkowa Trybunalskiego,
Kędzierzyna Koźla, Długiego, Kraśnika, Włocławka, Lublina czy Sosnowca... Kto zwycięży
w rozgrywanych wkrótce w Gliwicach III Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Futsalu?

3 i 4 grudnia możemy się spodziewać zaciętej rywalizacji najmłodszych
miłośników piłki nożnej halowej. W hali
sportowej Jasna 31 zmierzy się blisko
setka dzieci z domów dziecka z różnych
rejonów Polski. Mistrzostwa rozpoczną się 3 grudnia o godz. 12.15. Mecze
będą organizowane przez cały dzień.

Zwycięzcy spotkają się w hali Jasna 31
następnego dnia, 4 grudnia, najpierw
w fazie ćwierćfinałowej (godz. 10.00
–11.30), a następnie półfinałowej
(godz. 11.40–12.30). W przerwie mistrzostw, między godz. 12.35 a 13.15,
zaplanowano mecz pokazowy Reprezentacji Artystów Polski z Przyjaciółmi

fot. materiały organizatorów

sport / ogłoszenia

Fundacji Gramy Razem. Finał rozpocznie się o godz. 14.00.
III Mistrzostwa Polski Domów Dziecka
w Futsalu będą rozgrywane pod honorowym
patronatem prezydenta Gliwic. Ambasadorami wydarzenia są: piłkarz Kamil Grosicki,
futsalista Rafał Franz, aktorka Małgorzata
Socha i satyryk Mariusz Kałamaga.  (kik)

fot. materiały organizatorów

Gliwice kolebką futsalu
Piłka halowa cieszy się obecnie wielką popularnością. Nie tylko wśród
mężczyzn – mamy też wiele świetnych zawodniczek. Już niebawem
zagrają na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet. W Gliwicach!
3 i 4 grudnia między godz. 8.00
a 18.00 w hali przy ul. Kozielskiej 1
odbędą się Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski Kobiet U-16. O wynik powalczą
m.in. Piastunki, które będą równocześnie gospodarzem rozgrywek.
Miłośnicy halówki mogą kibicować
swoim zawodniczkom, mecze będą też
transmitowane na stronie internetowej
www.lajfytv.pl. Oficjalne otwarcie mistrzostw jest zaplanowane na 3 grudnia
o godz. 13.20.
Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie GTW. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.


(mm)

fot. materiały GTW

Na stadionie czy w hali – w naszym
mieście piłkę kopie się wszędzie. – Nie
brakuje drużyn, które występowały albo
występują na arenie ogólnopolskiej: P.A.
Nova Gliwice, Radan Gliwice, Tango Gliwice, Gaf Jasna Gliwice, Nbit Gliwice, GTW
HydeParkNewsGliwice, Piast Gliwice, kobieca drużyna Piąteczki Gliwice. W innych
miastach w kraju nie ma tylu futsalowych
drużyn. Całe środowisko integruje Jurek
Wojewódzki i jego Gliwickie Towarzystwo
Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej
Piątka – mówi Dariusz Opoka, prezes
Stowarzyszenia GTW, które powołało
młodzieżową drużynę futsalową Piastunki. Trenują w niej
dziewczynki
w kategorii seniorek i młodziczek.

Trzecie zwycięstwo z rzędu!
Zawodnicy futsalowego Piasta Gliwice pokonali na wyjeździe piłkarzy pięciokrotnego mistrza Polski Clearex Chorzów 4:2. Gliwiczanie
wygrali już trzecie spotkanie z rzędu.
Mecz był dynamiczny od samego
początku. Już w 19. sekundzie spotkania
jeden z najskuteczniejszych zawodników
Clearexu Mikołaj Zastawnik strzelił celnie
i zdobył dla chorzowian prowadzenie,
ale… tylko na 33 sekundy. Po tym czasie
Maciej Mizgajski wyrównał, strzelając
piękną bramkę dla Piasta.
Piastowi ten gol dodał skrzydeł. Mimo
że Clearex stworzył więcej groźnych
sytuacji, to po pierwszych 20 minutach
spotkania gliwiczanie prowadzili już 3:1.
Wnet, po bezmyślnej stracie Marcina
Grzywy, drugiego gola dla chorzowian
zdobył Mikołaj Zastawnik. Była to ostatnia
bramka gospodarzy w tym meczu, mimo że

w 36. minucie sędzia podyktował rzut karny
dla Clearexu. Na szczęście Łukasz Groszak
kapitalnie obronił i Piast punktu nie stracił.
Ostateczny wynik to 4:2 dla gliwiczan.
Oprócz dwóch bramek Mizgajskiego, dla
niebiesko-czerwonych strzelali również
Przemysław Dewucki i Zbigniew Mirga (obaj
zawodnicy zdobyli po jednej bramce).
Dzięki wygranej Piast umocnił się na
trzecim miejscu w ligowej tabeli i zmniejszył do dwóch punktów stratę do zajmującej drugą lokatę Gatty Zduńska Wola.
Następny mecz gliwiczanie rozegrają
u siebie w piątek (2 grudnia). Ich przeciwnikiem będzie lider zestawienia – Rekord
Bielsko-Biała. 
(pm)

KOMUNIKAT

Infolinia dla bezdomnych: 987

Całodobowy bezpłatny numer (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych),
pod którym od 1 listopada br. można uzyskać informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia
dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.

nieruchomości
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
woj. śląskie, pow. m. Gliwice,

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach,
nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych”,
w sprawie

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego
wg procedur określonych „Regulaminem PWiK Gliwice”, pn.:

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2017
Nr sprawy TR/09/2016

„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe
wraz z odpowiedzialnością cywilną
i ubezpieczenia komunikacyjne”.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2016 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2016 r. o godz. 11.00

Termin składania ofert do: 6 grudnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2016 r. o godz. 10.00

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2016 (824), 1 grudnia 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
woj. śląskie, pow. m. Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,
organizowanego wg procedur określonych
„Regulaminem PWiK Gliwice”, pn:

„Dostawa olejów, smarów
i płynów samochodowych”.

Termin składania ofert do: 6 grudnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2016 r. o godz. 10.10
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ogłoszenia
NIERuchomości
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których
organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA,

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
że 23 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących niżej wymienione działki gruntu o pow. 2,0010 ha w obrębie Żerniki Las, położone w Gliwicach pomiędzy
ulicami Tarnogórską i Józefa Elsnera:
dz. nr 619/1, GL1G/00103971/6,
dz. nr 619/2, GL1G/00103971/6,
dz. nr 619/3, GL1G/00103972/3,
dz. nr 619/4, GL1G/00103973/0,
dz. nr 619/5, GL1G/00103974/7,
dz. nr 619/8, GL1G/103977/8,
dz. nr 619/9, GL1G/00103978/5,
dz. nr 619/10, GL1G/00103979/2,
dz. nr 619/11, GL1G/00103980/2,
dz. nr 619/12, GL1G/00103981/9,
dz. nr 619/13, GL1G/00103982/6,
dz. nr 619/14, GL1G/00103983/3,
dz. nr 619/15, GL1G/00103984/0,
dz. nr 619/16, GL1G/00103985/7,
dz. nr 619/17, GL1G/00103986/4,
dz. nr 619/18, GL1G/00103987/1,
dz. nr 619/19, GL1G/00103988/8,
dz. nr 619/20, GL1G/00103989/5,
dz. nr 619/21, GL1G/00103990/5,
dz. nr 619/22, GL1G/00103991/2,
dz. nr 10, GL1G/00032894/3.
Cena wywoławcza nieruchomości:
3 778 000,00 zł

Wadium: 378 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 37 780,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
nr PM-1772/2015 z 22 października 2015 r.
W I ustnym przetargu nieograniczonym
25 lipca 2016 r. nieruchomość była oferowana za cenę wywoławczą 4 647 382,52 zł
brutto, jednak z uwagi na brak zainteresowanych inwestorów przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
położone są we wschodniej części miasta
Gliwice w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zielonych.
W odległości ok. 2 km przebiega autostrada
A1. Nieruchomości porośnięte dużą ilością
drzew i krzewów. W pobliżu przebiega potok
Mikulczycki. Istnieje dostęp do sieci: energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej.
W granicach działek przebiega prawdopodobnie sieć drenarska, mająca znaczenie
przy pracach ziemnych.
Działka nr 619/1 jest obciążona służebnością przesyłu w zakresie przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gliwicach, a jej treść została wpisana do księgi wieczystej GL1G/00103971/6.
Przez dz. nr 619/7 i 619/23 oraz fragment
dz. nr 619/8 przebiega rów odwadniający, stanowiący odbiornik wód z terenu zlewni zlokalizowanej m.in. po przeciwnej stronie ulicy Tarnogórskiej. Z tego względu nabywający będzie
zobowiązany do ustanowienia w dniu zawarcia
umowy sprzedaży, nieodpłatnej służebności
na rzecz Miasta Gliwice na dz. nr 619/8, na
obszarze o pow. ok. 78 m², umożliwiającej
wykonywanie służbom miejskim remontów
i modernizacji rowu oraz urządzeń z tym związanych (do wglądu załącznik mapowy z oznaczonym obszarem obciążonym służebnością).
Pozwolenie na budowę będzie uzależnione
od wykonania przez przyszłego inwestora
przepustu na rowie, co umożliwi przejazd
po tym terenie.
Ponadto na dz. nr 619/1, 619/2, 619/3
i 619/4 znajdują się punkty oświetleniowe
wraz z kablem elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie. Nabywający będzie
w związku z tym zobowiązany do ustanowienia na tych nieruchomościach, w dniu
zawarcia umowy sprzedaży, nieodpłatnej
służebności na rzecz Miasta Gliwice, polegającej na dostępie do infrastruktury oświetleniowej celem umożliwienia służbom
miejskim konserwacji oświetlenia oraz naprawy urządzeń infrastruktury. Służebność
obejmuje teren posadowienia słupa/kabla
w odległości 1 m² od jego osi. Powierzchnia
całkowita służebności wynosi 130 m² (do
wglądu załącznik mapowy z oznaczonym
obszarem obciążonym służebnością).
Przez dz. nr 10 oraz wzdłuż dz. nr: 619/1–4,
619/6 i 619/17–23 przebiega gazociąg niskiego ciśnienia Ø150, gdzie strefa ochronna
wynosi od 30 do 180 m².
Ze względu na położenie nieruchomości
w pobliżu drogi publicznej, tj. ul. Tarnogórskiej oznaczonej symb. 03/TKD/G, na terenie
położenia przedmiotowych nieruchomości
obowiązują określone normy dotyczące linii
zabudowy, a mianowicie: zakaz zabudowy
bliżej niż 20 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz bliżej niż 6,0 m od linii
rozgraniczających ulicy (w tym poszerzenia).
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Żadna ze zbywanych nieruchomości nie
posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dz. nr 619/6 oznaczona jest
w planie jako droga publiczna AK/02.
Dojazd przez dz. nr 619/6-8 i 619/23, pod
warunkiem urządzenia na dz. nr 619/6
i 619/8 drogi o wymaganych parametrach
i wybudowania obiektu mostowego nad
istniejącym ciekiem wodnym.
Realizacja inwestycji na zbywanych działkach
gruntu powinna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu
drogowego z działek do drogi publicznej
należy rozpatrywać indywidualnie i uzależnione są od natężenia ruchu, który będzie
generować inwestycja oraz innych nieznanych obecnie okoliczności.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym
w terenie.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą
nr XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 lipca 2004 r. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie
ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach, który obejmuje
ww. nieruchomości przeznaczone do zbycia,
oznaczony jest symbolem:
dz. nr 619/1-5
A1.2(1.2)/TMJ – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej, itp.,
dz. nr 619/9-13 i 619/18-22 oraz fragmenty
dz. nr 619/8; 619/14 i 619/17
A1.4(1.2)/TMJ – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej, itp.
dz. nr 619/15-16 oraz pozostałe fragmenty
dz. nr 619/8, 619/14 i 619/17
A1.4(1.3)/TMJ – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej, itp.,
dz. nr 10
A1.7(1.3)/TMJ – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej, itp.,
Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem
stref:
dz. nr 619/1-4, dz. nr 619/22 i 619/23 oraz
fragmenty działek: 619/5-6, 619/9, 619/2021 i dz. nr 10
– SK-2 – strefa koordynacji z ustaleniami
planu Żerniki Wschód
– KK-3 – strefa oddziaływania drogi krajowej
nr 908 (ul. Tarnogórskiej)
dz. nr 10 oraz 619/9-17 i dz. nr: 619/19-22
– SH-3.2 – strefa ochrony archeologicznej
dz. nr: 619/1-3, dz. nr: 619/9 i dz. nr: 619/22
oraz fragmenty dz. nr 619/10 i dz. nr 619/21
– SP-30 – strefa objęta ustaleniami par. 39
i 40 (naliczania jednorazowych opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, jednak
z uwagi na upływ 5-letniego terminu od
wejścia w życie planu – stawki nie mają już
zastosowania).
W jednostkach A1.2(1.2)/TMJ oraz
A1.4(1.2)/TMJ obowiązują następujące,
wybrane ustalenia:
Przeznaczenie podstawowe:
Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
(pojedyncza i bliźniacza) oraz szeregowa.
Maksymalna powierzchnia zabudowy do
35%, minimalna powierzchnia zieleni 55%,
wskaźnik intensywności zabudowy do 0,8,
maksymalna wysokość zabudowy do trzech
kondygnacji z poddaszem użytkowym w jednostce A1.2 i do dwóch kondygnacji z poddaszem w jednostce A1.4.
Przeznaczenie uzupełniające:
Handel i usługi niesamodzielne, zintegrowane z funkcjami mieszkaniowymi, przy czym
w przypadku integracji funkcji z zabudową
mieszkaniową, usługi docelowo do 25% powierzchni użytkowej wszystkich budynków
na działce.
Nieruchomości objęte strefą oddziaływania
drogi krajowej ulicy Tarnogórskiej, oznaczonej jako KK-3, zasięg oddziaływania wynosi
50 m od krawędzi jezdni. W obrębie strefy
dla budynków mieszkalnych w pierwszej
linii zabudowy zaleca się stosowanie okien
o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
Ponadto preferuje się zabudowę usługową
i komercyjną, zlokalizowaną od strony ulicy
Tarnogórskiej, co nie oznacza, że dopuszcza się całkowicie zamienne rozwiązania
funkcjonalne, np. usługi, chociaż z punktu
widzenia położenia przedmiotowych działek
bezpośrednio przy ulicy wydawałoby się to
rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości
378 000,00 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
„II ustny przetarg nieograniczony, nieruchomości
w obrębie Żerniki Las, położone w Gliwicach
pomiędzy ulicami Tarnogórską i Józefa Elsnera”, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana. Wadium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 18 stycznia 2017 r.
Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację oferenta do udziału w przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości
zaoferowanej przez oferenta, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy
przetargu nie wygrają – bez możliwości
przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w wyznaczonym terminie.
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
osobistego osoby obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem)
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej);
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez
małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Umowa notarialna przenosząca prawo własności nieruchomości powinna
zostać zawarta do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 22 lutego 2017 roku.
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 prawa do
nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości 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
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM1772/2015 z 22 października 2015 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości, 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 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Urzędu
w godzinach przyjęć: poniedziałek, wtorek,
środa 8.00–16.00, czwartek 8.00–17.00
i piątek 8.00–15.00, tel. 32/338-64-09.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z póź.
zm.). Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu.
w Gazecie Wyborczej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
położonej w Gliwicach pomiędzy ul. Miodową i ul. Rolników, oznaczoną jako

• działka nr 1667, obręb Bojków, o pow. 0,0500 ha, KW GL1G/00042744/0.

Termin przetargu: 14 grudnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 96 700,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2016 r.
_______________________________________________________________________________
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie
pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

wynajęcia (lokale użytkowe):
• nr 689 do 1 grudnia 2016 r.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

nr 258/2016 do 8 grudnia 2016 r.
nr 259/2016 do 8 grudnia 2016 r.
nr 260/2016 do 8 grudnia 2016 r.
nr 261/2016 do 8 grudnia 2016 r.

•
•
•
•

nr 262/2016 do 8 grudnia 2016 r.
nr 263/2016 do 8 grudnia 2016 r.
nr 264/2016 do 8 grudnia 2016 r.
nr 265/2016 do 8 grudnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

• nr 266/2016 do 9 grudnia 2016 r.

• nr 135/2016 do 9 grudnia 2016 r.

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

Śląskie Centrum Logistyki SA
wynajmie:

Nowoczesne
pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni 1150 m2
Pomieszczenia znajdują się na terenie Śląskiego Centrum Logistyki, bezpośrednio przy Drogowej Trasie Średnicowej, DK88, niedaleko A1. Teren jest
ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez agencję ochrony całą dobę.
Na terenie znajduje się bocznica kolejowa, terminal kontenerowy, wolny
obszar celny oraz oddział celny.
Kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel.: 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl

www.scl.com.pl
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OGŁOSZENIA
oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Magazynier – Operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2016

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
która istnieje na rynku od 27 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:

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

Zakres obowiązków:

• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,

Oferty z 24 listopada 2016 r.

• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu
zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji
powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego
przy przeładunkach wyrobów i towarów pod względem
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych
usterek,
• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości
przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym MOS/MSI/2016 na adres
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl
w zakładce kariera.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie
naszą ofertą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach,
zatrudni
inspektorów nadzoru w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania:

• wykształcenie min. średnie, preferowane
wyższe kierunkowe,
• uprawnienia do kierowania budową i robotami, a także
sporządzania projektów w zakresie ogólnobudowlanym,
• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
• znajomość pakietu MS Office.
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje.

Oferujemy:

• umowę o pracę,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• możliwość rozwoju osobistego.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż używanych jednostek transportowo-sprzętowych
8 grudnia 2016 r.
1. Przedmiotem przetargu są nw. jednostki sprzętowe:
Lp.

Nazwa środka trwałego

Nr ewid.

Rok
prod.

Cena wywoławcza
[zł brutto]

Przebieg
[km/h]

1.

Ford Ranger 2500 cm3 105kW

7-0221

2008

20 500,00

225 tys.

2.

Płyta wibracyjna Dynapac LH300

5-0206

2002

9500,00

b/d

3.

Płyta wibracyjna WACKER DPU 100-70
(sprzęt uszkodzony)

5-0251

2007

6000,00

b/d

2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 10%
ceny wywoławczej do 8 grudnia 2016 r. do godz. 10.45 w kasie PRUiM SA lub na konto: Bank
Zachodni WBK SA nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136 z dopiskiem „wadium” i podaniem
nazwy jednostki sprzętowej.
3. Oględzin sprzętu można dokonać na terenie bazy PRUiM SA w Gliwicach przy
ul. Nad Bytomką 1 w dniach 1–7 grudnia 2016 r. w godzinach 8.00–12.00.
4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM SA
lub otrzymać go w pok. nr B 106 bądź na portierni w biurowcu głównym codziennie, z
wyjątkiem sobót i niedziel.
5. Informacji dotyczącej przetargu w godzinach 8.00–14.00 udziela:
• główny inżynier ds. logistyki – Jarosław Skiba – tel. 32/270-40-03, wew. 140,
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl,
• z-ca głównego inżyniera ds. logistyki – Łukasz Tomal – tel. 603-212-999,
e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl,
• specjalista ds. transportu – Bartłomiej Sroka – tel. 32/270-40-03, wew. 132,
e-mail: bsroka@pruim.gliwice.pl.
6. Termin składania ofert: 8 grudnia 2016 r. do godz. 11.00 – w sekretariacie.
7. Otwarcie ofert nastąpi 8 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie PRUiM SA
w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1 – w sali konferencyjnej pok. B 0105.
8. Termin rozstrzygnięcia przetargu ustala się na 8 grudnia 2016 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
z publikacją ogłoszenia organizowanego
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:
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wykształcenie zawodowe lub
średnie, obsługa maszyn i urządzeń, uprawnienia SEP G1 do 1 kV,
bieżące naprawy maszyn, dbałość
o dobry stan infrastruktury elektrycznej, trzy zmiany, miejsce pracy:
Sierakowice (k/Gliwic);

• bufetowa/sprzedawca 

wykształcenie min. zawodowe,
aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, sprzedaż i obsługa klientów w bufecie

• brukarz

wykształcenie: brak wymagań,
bez nałogów, prace brukarskie,
mile widziane prawo jazdy kat. B
oraz uprawnienia do obsługi maszyn wibrujących, jedna zmiana,
praca na terenie Śląska;

• przepalacz złomu 

wykształcenie, doświadczenie: brak
wymagań, wymagana umiejętność
spawania i przepalania metalu, jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;

praca w drogerii oraz przyjmowanie i wydawanie listów, przesyłek,
udzielanie informacji dot. rodzaju
ubezpieczeń oraz umiejętność właściwego doboru dla klienta, umowa
zlecenie z możliwością podpisania
umowy o pracę, miejsce pracy: Gliwice, os. Kopernika;

• kosmetyczka 

wykształcenie średnie kierunkowe,
ukończone kursy, wykonywanie
zabiegów kosmetycznych twarzy,
manicure klasycznego oraz paznokci
żelowych, pedicure; jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice, ul. Sieronia;

• sprzedawca w drogerii/ • pracownik pomiarowy 
ekspedient pocztowy
wykształcenie średnie, prawo jazdy
wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość MS OFFICE, komunikatywność, zakres obowiązków:

kat. B, zakres obowiązków: wykonywanie zadań w zakresie pomiarów
środowiskowych, jedna zmiana,
miejsce pracy: Zabrze.

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać
za pośrednictwem poczty w terminie do 12 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracyjno-Prawnym”.

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

Termin składania ofert: 12 grudnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2016 r. o godz. 10.30

• elektryk zmianowy 

zakładowym, dwie zmiany, miejsce
pracy: Gliwice, Strefa Ekonomiczna;

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Administracyjno-Prawnym

komunikaty

Dostawę
materiałów elektrycznych

wykształcenie: brak wymagań,
wymagane doświadczenie, prawo
jazdy kat. C+E, kurs na przewóz
rzeczy, aktualne badania lekarskie,
psychotechniczne, praca na jedną
zmianę od 6.00 na terenie Śląska;

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

Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr w siedzibie
Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o w Gliwicach, ul. Warszawska 35 b.

Wymagane dokumenty:

• kierowca kat. C+E 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie
do 12 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
oferta pracy na stanowisku:
Kierownika w Dziale Planowania Przewozów
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało
m.in.:
1. organizowanie pracy działu w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania obowiązków
służbowych przez podległych pracowników;
2. racjonalne wykorzystanie posiadanego taboru i personelu, celem jak najlepszego wykonywania zadań;
3. opracowanie rocznego planu urlopów dla kierowców
i weryfikacja jego wykonania;
4. prowadzenie ewidencji urlopów na życzenie, zwolnień
lekarskich, zwolnień na opiekę nad dzieckiem itp.;
5. sporządzanie bezimiennych podziałów służb do zadań
przewozowych z uwzględnieniem rodzaju taboru na linii;
6. opracowanie miesięcznych planów pracy przewozowej
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
7. nadzór nad poprawnością wykonania miesięcznego
rozliczenia czasu pracy kierowców z podziałem na typy
autobusów, kursy nocne oraz uwzględnienie przerywanego czasu pracy);
8. nadzór nad poprawnością wykonania comiesięcznych
zestawień przepracowanych godzin dla poszczególnych
kierowców (ceduły);
9. nadzór nad poprawnością nanoszonych zmian
w rozkładach jazdy spowodowanych objazdami,
ograniczeniami wprowadzanymi przez organizatora
komunikacji itp.;
10. nadzór nad sporządzaniem zestawień – planu z przewidywaną pracą przewozową na kolejny miesiąc.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (logistyka, transport),
2. co najmniej 5 letni staż w zakresie zadań dotyczących
planowania czasu pracy kierowców lub podobnym,
3. dobra umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu
Microsoft Office 2007),
4. umiejętności analityczne,
5. znajomość przepisów:
• ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.
(DzU z 2004 r. nr 92, poz. 879),
• ustawa – Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (DzU
z 1974 r. nr 24, poz. 141).

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność,
komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy
w zespole, bardzo dobry poziom kompetencji osobowościowych, społecznych, poznawczych i menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż
pracy oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku obcym powinny
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać do 9 grudnia 2016 r. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie,
godzinie i miejscu kolejnego etapu naboru, którym będzie
test wiedzy i kompetencji.
Następnie na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni
wybrani kandydaci, którzy spełniają wymogi zawarte
w ogłoszeniu o naborze i przejdą pozytywnie test, o którym mowa powyżej. O terminie rozmowy kandydaci będą
informowani indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/330-46-02.
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