
Tygodnik
bezpłatny
50|2016
{#826}
15.12.2016

w
w

w
.g

liw
ic

e.
eu

ISSN: 1642-1108

Ostatnie spotka-
nie z popularne-
go cyklu „Książki 
Pamięci”

Już za 
tydzień  
podwójne
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LUDzie

Święta weszły
na Zwycięstwa

Na ten moment czekaliśmy! Dworzec PKP został oficjalnie otwarty. 
Zmodernizowana, funkcjonalna i schludna przestrzeń dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych nie tylko wita podróżnych, ale 
też dopełnia miejską przestrzeń i jest wizytówką Gliwic. – To wiel-
ka zmiana jakościowa – mówił podczas otwarcia prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.

Budynek dworca PKP w Gliwicach 
został oddany do użytku w latach 20. XX 
wieku. Obiekt otwarto 13 grudnia 1925 r.  
91 lat później, 14 grudnia 2016 r. PKP SA 
zakończyła dwuletnią modernizację prowa-
dzoną pod okiem konserwatora zabytków. 
Wyremontowany dworzec jest obiektem 
klasy Premium – to ważny węzeł kolejowy, 
który obsługuje ruch międzynarodowy, 
krajowy i regionalny. Po remoncie podróżni 

mogą korzystać z nowoczesnego i bardziej 
funkcjonalnego obiektu, nowych peronów, 
przejść podziemnych i systemu informacji 
pasażerskiej. Budynek został przystosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych 
– okienka kasowe zostały obniżone i wy-
posażone w pętle indukcyjne ułatwiające 
komunikację osobom niedosłyszącym, 
powstały też ścieżki prowadzące dla osób 
niewidomych i niedowidzących oraz windy. 

>> 10

>> 11
Gra lepsza niż
wynik...

Dobro pokazało 
się na scenie 
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DRUGA STROnA W ObieKTyWie

Światła miasta widziane z szybu KWK Sośnica. No i ten zjawiskowy wschód słońca... Ach :-) (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

– Nasi kierowcy osiągnęli 
w Melbourne bardzo dobre 
czasy. Zrobiliśmy to, co mieliśmy 
zrobić! – cieszą się na Facebo-
oku studenci z Gliwic, Zabrza 
i Katowic, zrzeszeni w kole na-
ukowym Silesia Automotive Po-
litechniki Śląskiej. Ich najnow-
sze „dziecko” – bolid CHACHOR 
(WT-02), przy projektowaniu 
którego poprawiono wszystkie 
błędy popełnione wcześniej – 
startował w miniony weekend 
(8–11 grudnia) w zawodach For-
mula Student na antypodach. 
Konstrukcja pojazdu wyróżnia 
się nie tylko w Polsce, ale też na 
świecie! (fot. archiwum Silesia 
Automotive)

Adam Mickiewicz wśród gwiazd, czyli nowa świąteczna dekoracja na placu przy 
ul. Wieczorka. To trzeba zobaczyć! Nie macie planów na dziś? Polecamy wieczor-
ny spacer po Śródmieściu. (fot. A. Sosnowski)

Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego informuje, że w piątek, 30 grudnia, kasy 
Urzędu Miejskiego będą czynne krócej – w godzinach od godz. 8.00 do 13.00. 
Zmiana jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Za po-
wstałe z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Równocześnie przypominamy, 
że UM będzie otwarty tego dnia od godz. 8.00 do 15.00 (tak jak w każdy piątek). 
(fot. archiwum UM Gliwice)

Kasy czynne krócej

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

Postój przy QUbUSie
od 19 grudnia

Dobiegają końca prace związane z budową i wyposażeniem przystanku 
autobusowego przy ul. Dworcowej, tuż za skrzyżowaniem z ul. Marcina 
Strzody. termin jego uruchomienia zależy od decyzji KZK GOP, wszyst-
ko jednak wskazuje na to, że już w dniu oddania przystanku do użytku 
(19 grudnia) zatrzymywać się tam będą pierwsze linie autobusowe.

– Zatoka autobusowa wykonana zo-
stała z kostki staroużytecznej, natomiast 
płyta przystanku z kostki betonowej. Przy 
okazji realizowanych prac przebudowano 
kanalizację deszczową. W rejonie robót 
pojawi się też nowe oświetlenie – opisu-

je walory nowego przystanku Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 
Przypomina zarazem, że budowa obiektu 
stanowiła odpowiedź na wnioski miesz-
kańców kierowanych do ZDM-u.  (kik)
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 Z
DMOd 14 grudnia zmotoryzowani gliwiczanie robiący zakupy w PH aRENa, 

Decathlonie czy leroy Merlin mogą korzystać z nowego łącznika drogo-
wego z ul. Kozielską. Osobą, która jako pierwsza przejechała nową dro-
gą po jej uroczystym otwarciu, był kierowca rajdowy tomasz Kuchar!

Do tej pory klienci wyjeżdżający z te-
renu kompleksu musieli pokonywać spory 
objazd ulicami Nadrzeczną i Wyspiańskie-
go, by dotrzeć do ul. Kozielskiej. Po odda-
niu do ruchu blisko półkilometrowego 
łącznika drogowego z asfaltobetonu takie 
„nadrabianie” nie jest już koniecznością.

– U zbiegu łącznika z ul. Kozielską 
powstało skrzyżowanie umożliwiające 
kierowcom wyjeżdżającym z Areny włą-
czenie się do ruchu zarówno w lewo, 
w kierunku centrum miasta, jak i w pra-
wo, w stronę Starych Gliwic – relacjo-

nuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach. W ciągu ul. Kozielskiej powstał 
azyl dla pieszych, przeniesiono też za-
tokę autobusową. W rejonie inwestycji 
przebudowano również chodniki. 

Oficjalną uroczystość otwarcia łączni-
ka drogowego zorganizowano 14 grudnia 
w godzinach porannych. Po poświęceniu 
traktu i przecięciu wstęg przez przedsta-
wicieli inwestora (PH Arena), skrót wypró-
bował w zimowych warunkach rajdowiec 
Tomasz Kuchar.  (kik)

Łącznik już przejezdny

 dokończenie ze str. 1

Pojawił się również monitoring, na 
peronach zamontowano nowoczesny sys-
tem dynamicznej informacji pasażerskiej, 
zamontowano nową, antypoślizgową na-
wierzchnię, ławki, gabloty informacyjne 
i zadaszenie z przeszkleniami. Pod torami 
ułożono specjalne maty wibroizolacyjne, 
dzięki czemu zmniejszył się poziom drgań 
i hałasu. W hali głównej do dyspozycji po-
dróżnych jest 6 okienek kasowych, będą 
też biletomaty, urządzenia vendingowe 
z napojami i przekąskami oraz bankoma-
ty i punkt sprzedaży międzynarodowych 
biletów autobusowych GTV.

– Modernizacja dworca i stacji w Gli-
wicach to jeden z największych projektów, 
zrealizowanych przez PKP SA i PKP Polskie 
Linie Kolejowych SA. Dzięki współpracy obu 
spółek, pasażerowie i mieszkańcy Gliwic 
mogą korzystać nie tylko z nowoczesnego 
budynku dworca, ale również nowych pe-
ronów. Zależy nam na tym, żeby pasażer 
dobrze się czuł od momentu wejścia na 
dworzec aż do osiągnięcia celu podróży. 
Mamy nadzieję, że zmodernizowany 
dworzec wpłynie na to samopoczucie i że 
wzrośnie liczba podróżnych – mówi Marek 
Michalski, członek zarządu PKP SA odpo-
wiedzialny za inwestycje. – Będziemy dążyć 
do tego, aby liczba inwestycji obejmujących 
zarówno budynek dworca, jak i przyległą 
infrastrukturę, była znacznie większa niż 
w latach minionych – dodaje.

Na zmodernizowanym dworcu, poza 
zakupem biletu i zasięgnięcia informacji, 
można coś zjeść i zrobić zakupy – do dys-
pozycji podróżnych jest już sklep z salo-
nikiem prasowym, punkt gastronomiczny 
i księgarnia. Poza podróżną i turystyczną, 
dworzec będzie również pełnił funkcję 
miastotwórczą. 

– Na tę chwilę 
czekaliśmy bardzo 
długo – mówił pod-
czas otwarcia dworca 
PKP prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. 
– Patrząc na ten obiekt, 
widać znaczącą zmianę ja-
kościową. Przed modernizacją 
dworzec był antywizytówką miasta, 
teraz jest jego chlubą. Dziękuję za to pro-
jektantom i spółkom kolejowym. Obecnie 
dworzec jest elementem większej całości 
i pełni funkcję miastotwórczą. W jego 
otoczeniu powstanie jeszcze duży węzeł 
przesiadkowy, którego budowa rozpocz-
nie się w 2018 r. – przypomniał Zygmunt 
Frankiewicz.

Modernizacja dworca była prowa-
dzona bez całkowitego wyłączenia stacji 

z użytku. Zrealizowało 
ją konsorcjum firm 
Aldesa Construccio-
nes Polska Sp. z o.o. 
oraz Aldesa Construc-

ciones SA. Koszt całego przedsięwzięcia 
wyniósł ok. 156 mln zł. Inwestycja była 
współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. (mf) 

Podczas otwarcia dworca w hali Miasto Gliwice ustawiło fotobudkę, w której gliwiczanie 
chętnie się fotografowali oraz stoisko Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej,  
na którym każdy mógł uzyskać informacje, co warto zwiedzić w Gliwicach
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Wyjątkowi ludzie o wrażliwych sercach. Zawsze gotowi, by po cichu i całkowicie bezinteresownie pomagać innym. tacy są gliwiccy Wolontariusze 
Roku 2016. 7 grudnia podczas uroczystej gali w kinie amok zostali uhonorowani przez Krystiana tomalę, zastępcę prezydenta miasta.

– Dla gliwickiego samorządu jest bardzo 
ważne, aby w możliwie pełnym zakresie 
wspomagać Państwa pracę, bo jest ona nie 
do przecenienia. Równie ważne jest to, że 
kreujecie wizerunek miasta. Dzięki temu co 
robicie, Gliwice są postrzegane jako miasto 
ludzi życzliwych i otwartych na potrzeby 
innych – mówił podczas otwarcia 14. już 
gliwickiej gali wolontariatu Krystian Tomala. 
Podziękował lokalnym społecznikom za ich 
zaangażowanie i codzienną, bezinteresowną 
pracę na rzecz innych. Uhonorował również 
osoby, które w mijającym roku w szczególny 
sposób wyróżniły się w pracy na rzecz dru-
giego człowieka. 

Wolontariuszami Roku 2016 zostali: dr 
Małgorzata Szalińska-Otorowska ze Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. 
Janiny Stoksik, Natalia Szarapow z Gliwic-
kiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
Tomasz Ciechanowski ze Stowarzyszenia 
GTW, Teresa Pańtak z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 13 oraz Krystyna Koby-
lec i Piotr Sroczkowski ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody z rąk zastęp-
cy prezydenta Gliwic. W imieniu Piotra 
Sroczkowskiego nagrodę odebrała Aneta 

Korzuśnik-Nowak, koordynator wolonta-
riatu w gliwickim Hospicjum.

Kandydatów do tytułu Wolontariusza 
Roku – wybitnych społeczników i koordy-
natorów wolontariuszy AD 2016 – zgłaszały 
gliwickie organizacje i instytucje. Nomino-

wanych zostało 15 osób reprezentujących 
różne gliwickie organizacje i grupy, a kapi-
tuła uhonorowała równorzędnymi nagro-
dami 6 wolontariuszy. 

W trakcie gali nie zapomniano też 
o innych gliwickich społecznikach. Podzię-

kowania z rąk zastępcy prezydenta miasta 
odebrali przedstawiciele dziesięciu grup 
wolontariuszy: Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju kultury „Melina”, Zaczarowanej 
Świetlicy przy SP nr 11, Domu Pomocy 
Społecznej „Opoka”, Polskiego Czerwonego 
Krzyża Oddziału Rejonowego w Gliwicach, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum”, Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych im. Janiny Stoksik, Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej, Stowarzyszenia BMC 
Gliwice, Gliwickiego Stowarzyszenia Ama-
zonek oraz Stowarzyszenia GTW.

30 lat temu Organizacja Narodów 
Zjednoczonych w dowód uznania dla 
wielu niestrudzonych ochotników, 
którzy swój czas i umiejętności podaro-
wują innym, wyznaczyła 5 grudnia jako 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
W tym czasie na całym świecie odbywa 
się mnóstwo spotkań i imprez. Również 
w Gliwicach organizowana jest uroczy-
sta gala wolontariatu. Od kilkunastu 
lat, co roku, dyplomy przekazywane są 
na ręce tych, którym należą się solen-
ne podziękowania za całoroczny trud 
i współpracę z gliwickimi organizacjami 
i instytucjami.  (kik)

LUDzie

Dobro pokazało się na scenie

Jak prezes,  
to pewnie z Gliwic

Politechnika Śląska w Gliwicach znalazła się na czwartym miejscu 
w ogólnopolskim rankingu uczelni kształcących kadrę menedżerską 
w Polsce. Z zestawienia dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że 6,24% 
prezesów w naszym kraju ukończyło właśnie gliwicką alma Mater.

W badaniu wzięło udział 561 firm, 
które odpowiedziały na ankietę przygo-
towaną przez zespół „Rzeczpospolitej”.  
Okazuje się, że szefowie największych 
przedsiębiorstw w naszym kraju to 
przede wszystkim absolwenci renomo-
wanych uczelni technicznych  i ekono-
micznych.

Pierwsze miejsce w tym roku zajęły 
ex aequo: Politechnika Warszawska 
oraz Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie – z wynikiem 6,60%.  Na trze-

cim miejscu uplasowała się krakowska 
AGH. Uczelnię tę ukończyło 6,42%. Na 
czwartej pozycji ex aequo uplasowały 
się Politechnika Śląska oraz Uniwer-
sytet Warszawski z wynikiem 6,24%.

– Jak wynika z rankingu, Politechnika 
Śląska jest także niekwestionowanym lide-
rem w naszym regionie w zakresie kształce-
nia kadry zarządzającej. Kolejne uczelnie ze 
Śląska znalazły się poza pierwszą dziesiątką 
– zauważa Paweł Doś, rzecznik prasowy 
Politechniki Śląskiej.  (kik)

Uczestnicy Warsztatów terapii Zajęciowej „tęcza” przy Fundacji Różycz-
ka w Gliwicach zdobyli I miejsce w kategorii teatralnej na XII Festiwalu 
Otwartych Serc, który odbył się w chorzowie. Nasi aktorzy zaprezento-
wali widowisko „lata 20-ste, lata 30-ste”. 

– Zostaliśmy docenieni, ponieważ 
nasi aktorzy potrafią pokazać ducha cza-
sów, który panował w latach 20. i 30. XX 
wieku. Scenografia, aranżacja, kostiumy 
– to wszystko robi wrażenie. Cieszymy się 
z tego wyróżnienia, ponieważ każda tego 
typu nagroda potwierdza, że to, co robi-
my ma sens – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
Wojciech Kotylak, opiekun na Warszta-
tach Terapii Zajęciowej „Tęcza”. 

Grupa teatralna „Tęczy” to mocny 
zespół, więc i laurów oraz wyróżnień 
ma na swoim koncie znacznie więcej. 
Tylko w tym roku zdobył najwyższe 
wyróżnienie na VII Międzynarodowym 
Przeglądzie Umiejętności Artystycznych 
Domów Pomocy Społecznej PUMA 
2016 w Dąbrowie Górniczej, I miejsce 
na XVI Festiwalu Piosenki i Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych w Tychach, 
III miejsce na XVI Festiwalu Piosenki 
i Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

w Tychach, II miejsce „Bez barier" pod-
czas V Festiwalu Małych Form Artystycz-
nych w Chorzowie, I miejsce podczas 
XXV Przeglądu Zespołów Artystycznych 
Szkół i Placówek Specjalnych w Tychach. 
Poza konkursami uczestnicy warsztatów 
„Tęcza”  występują również podczas wy-
darzeń i uroczystości na Śląsku.

– Wiele placówek zaprasza nas na 
występy, które mają uświetnić obchodzone 
przez nich rocznice. Dla nas to sygnał, że do-
ceniają pracę naszych aktorów. To dowodzi, 
że mają oni potencjał. Nigdy nie postrzega-
my osób niepełnosprawnych w kategorii 
ułomności, ale talentu i potencjału, jaki 
w nich drzemie. Staramy się to wykorzystać. 
Występy, próby, wyjazdy – to wszystko jest 
bardzo ważne, ponieważ uczy samodziel-
ności, odwagi i umiejętności radzenia sobie 
również w życiu prywatnym. Wszystkie 
podejmowane przez nas działania są po to, 
by ich wzmocnić – tłumaczy Wojtek Kotylak. 

  (mf)

Dr Małgorzata Szalińska-Otorowska, Natalia Szarapow, Tomasz Ciechanowski, Teresa Pań-
tak, Krystyna Kobylec i Piotr Sroczkowski (w którego imieniu nagrodę odebrała Aneta Ko-
rzuśnik-Nowak) – oto Wolontariusze Roku 2016. Dyplomy i nagrody wręczył im zastępca 
prezydenta Gliwic, Krystian Tomala

„tęcza” z nagrodami
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Jeszcze w tym roku na gliwickie drogi ma wyjechać 11 nowych przegu-
bowych autobusów Solaris Urbino 18 z bezprzewodowym dostępem do 
Internetu i ładowarkami USB dla pasażerów. PKM zapowiada, że do koń-
ca 2017 roku po Gliwicach będzie jeździć w sumie 29 nowych pojazdów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miej-
skiej w Gliwicach jest w trakcie odbioru 
11 autobusów. Mają one wyruszyć w tra-
sę na przełomie grudnia i stycznia. – Cena 
jednego solarisa to około 1,267 mln 
zł netto (ok. 1,558 mln zł brut-
to z VAT). Mamy w planach 
złożyć wniosek o dofinan-
sowanie unijne zakupu 
(na przybliżonym poziomie 
75%). Za wszystkie 11 po-
jazdów zapłacimy 13,933 
mln zł netto (17,138 mln zł 
brutto) – mówi „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLI-
WICE” Maciej Krawczyk, wiceprezes zarzą-
du Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Gliwicach.

Dostawy 9 kolejnych (w wersji „solo” 
12-metrowej) są planowane na drugą 
połowę 2017 roku. Ich ceny nie są jeszcze 
znane (trwa postępowanie przetargowe). 
Ostatnia partia 9 pojazdów przegubo-
wych będzie miała napęd hybrydowy 
(elektryczno-spalinowy). Ma dotrzeć do 
Gliwic w ostatnim kwartale 2017 roku.

Bezprzewodowy dostęp do Internetu 
ma być jedną z dwóch nowości zapowiada-
nych przez PKM. – Uruchomienie systemu 
bezprzewodowego dostępu do Internetu 
w technologii Wi-Fi nastąpi po podpisaniu 
umowy z operatorem sieci komórkowej. 
Będzie to prawdopodobnie w styczniu 2017 
roku – mówi Maciej Krawczyk.

Kolejną nowością w miejskich auto-
busach będzie możliwość doładowania 
komórki dzięki ładowarkom do urządzeń 
mobilnych USB. – We wnętrzu każdego 

pojazdu, na wybranych poręczach znajdą 
się 3 dwugniazdkowe zestawy – mówi 
Maciej Krawczyk.

Niskopodłogowy model Urbino 18 to 
IV generacja pojazdu firmy Solaris spod 

Poznania. Producent zapewnia, że 
nowa konstrukcja jest lżejsza 

i bardziej trwała od poprzed-
ników. Konstruktorzy prze-
widzieli w przegubowcu 140 
miejsc dla pasażerów (w tym 
40 siedzących), specjalny sto-

jak na rower wraz z pasami do 
jego zapinania, a także miejsce 

dla wózka dziecięcego bądź inwa-
lidzkiego. Autobusy będą klimatyzowane. 

Silnik nowego solarisa spełnia najbardziej 
restrykcyjne normy emisji spalin – Euro VI. 
Autobus emituje o 80% mniej tlenków azotu, 
a także mniej węglowodorów (o ok. 70%) 
i trzykrotnie mniej cząstek stałych pyłów PM 
niż pojazdy z silnikami poprzedniej generacji 
spełniających normę – Euro V.  (pm)

aKtUalNOŚcI

Będą nowe autobusy. Dostęp do sieci, porty USB

Więcej kamer, większe bezpieczeństwo!
Od kilku dni 24 nowoczesne kamery całodobowo monitorują okoli-
ce ul. błogosławionego czesława na osiedlu Baildona. Pięć nowych 
punktów monitoringu miejskiego zainstalowała Śląska Sieć Metro-
politalna. O tę inwestycję ubiegali się mieszkańcy – została zrealizo-
wana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2016. 

Monitoring zwiększa bezpieczeństwo 
na ulicach Gliwic i dokumentuje rozmaite 
sytuacje, co w razie wypadków, napaści 
czy dewastacji pozwala zidentyfikować 
sprawców oraz odtworzyć przebieg zda-
rzeń. Obecnie w Gliwicach działa już 291 

kamer monitoringu miejskiego. Wiele 
z nich znajduje się w centrum miasta. 
System jest rozbudowywany i coraz więcej 
kamer, również na życzenie mieszkańców, 
pojawia się w dzielnicach. Zarejestrowany 
przez kamery obraz trafia do Centrum Ra-

townictwa Gliwice, dyżurnych wszystkich 
komisariatów i Komendy Miejskiej Policji 
oraz Straży Miejskiej. Nagrany materiał, 
w specjalnie przygotowanych serwe-
rach, przez 30 dni przechowuje Śląska 
Sieć Metropolitalna, która odpowiada za 
techniczne utrzymanie systemu. Wgląd 
w nagrania mają wyłącznie upoważnieni 
funkcjonariusze policji i straży miejskiej.

– To nie koniec rozbudowy systemu. 
W przyszłym roku kolejne kamery zosta-

ną zamontowane między innymi wzdłuż 
pobliskiej ulicy Franciszkańskiej. Pojawią 
się tam 3 punkty monitoringu z 9 kamera-
mi. Zadanie to również zostało wskazane 
przez mieszkańców w ramach tegoroczne-
go Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo 
w przyszłym roku nowe punkty z kamera-
mi powstaną także w dzielnicach: Sośnica 
i Trynek oraz w Wilczym Gardle – mówi 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej.  (mf)
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Działająca w Strefie Ekonomicznej w Gliwicach firma Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o. została uhonorowana 
Polską Nagrodą Jakości. Spółkę wyróżniono w kategorii duża organizacja produkcyjna za wdrażanie koncepcji 
nowoczesnych systemów zarządzania przez jakość. – Nasze działania wpływają na wzrost satysfakcji klientów, 
pracowników i współpracujących z nami przedsiębiorstw oraz poprawę jakości pracy i usprawnienie procesów. 
To dobra droga do rynkowego sukcesu – tłumaczy Katarzyna Dobraszak z Seoyon Electronics Poland.

Spółka rozpoczęła swoją działalność na 
terenie Gliwic w 2007 r. jako jeden z zagra-
nicznych oddziałów (oprócz Chin i USA) spół-
ki mającej centralę w Korei Południowej. 
Głównymi odbiorcami wyrobów Seoyon 
Electronics Poland są koreańscy producenci 
samochodów osobowych sprzedawanych 
głównie na rynek europejski. Firma specja-
lizuje się w produkcji elektronicznych prze-
łączników wycieraczek i świateł, elementów 
układów zapłonowych, takich jak stacyjki, 
zamki drzwiowe, kluczyki, oraz przełączni-
ków deski rozdzielczej, środkowych konsoli 
pojazdów i paneli drzwiowych.

– Dla naszej firmy Gliwice to bardzo 
dobre miejsce na inwestycje. Mamy stąd 
bardzo blisko do Czech i Słowacji, gdzie 
znajdują się siedziby naszych kluczowych 
odbiorców. Ze względu na lokalizację do-

ceniamy infrastrukturę drogową – mamy 
dobre i szybkie połączenie dzięki autostra-
dzie A4 i A1 – mówi „Miejskiemu Serwiso-
wi Informacyjnemu – GLIWICE” Katarzyna 
Dobraszak z Seoyon Electronics Poland.

Seoyon Electronics Poland od początku 
swojego istnienia stawia na jakość produk-
tu i dobre zarządzanie. Te elementy zostały 
docenione przez organizatorów konkursu 
Polska Nagroda Jakości – Krajową Izbę Go-
spodarczą, Polskie Centrum Badań i Certy-
fikacji SA oraz Klub Polskie Forum ISO 9000.

– To wielkie ogólnopolskie wyróżnienie 
za realizację strategii zarządzania, cenione 
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Potwier-
dza jakość naszych działań oraz dowodzi, 
że jesteśmy wiarygodną firmą, a także do-
brym i stabilnym pracodawcą – przekonuje 
Katarzyna Dobraszak.  (mf)

aKtUalNOŚcI

Dobra jakość potwierdzona

Na sprzedaż i wynajem
ZBM II tBS rozpoczął nabór na mieszkania na wynajem w dwóch 
swoich inwestycjach – przy ul. Jana Pawła II 20 i Wiązowej 2–12.

II TBS rozpoczął nabór na mieszkania 
pod wynajem w dwóch gliwickich inwe-
stycjach: w 6-kondygnacyjnym budynku 
przy ul. Jana Pawła II 20 oraz przy ul. 
Wiązowej 2–12. W budynku przy ul. Jana 
Pawła II, w ścisłym centrum miasta, na 
parterze znajdują się 3 lokale użytkowe, 
natomiast na wyższych kondygnacjach 
mieszkania 2- i 3-pokojowe o powierzch-
ni od 44 do 70 m2. 

– Kolejną propozycją na wynajem są 
dwa budynki zlokalizowane w Gliwicach 
przy ul. Wiązowej 2–12 (rejon ulic Strzel-
niczej i Granicznej). W nowo budowanych 
dwóch budynkach A1 i A2 znajdują się 
mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe. Każde 
mieszkanie posiada balkon, a te na par-
terze – kameralne, ogrodzone ogródki 
przydomowe. Budowa została rozpoczęta 
w listopadzie 2015 r. Zakończenie robót bu-
dowlanych zaplanowano na połowę 2017 
roku – mówi Katarzyna Giza z ZBM II TBS. 

Osoby zainteresowane najmem miesz-
kań znajdą szczegółowe informacje na 
stronie www.tbs2.pl, pod nr. tel.: 32/300-
00-26, a także w siedzibie spółki przy  
ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach (parter, 
pokój nr 111). Pytania dotyczące oferty na 

wynajem można również wysyłać na adres: 
biuro@tbs2.pl oraz vciupek@tbs2.pl.

ZBM II TBS prowadzi także sprzedaż 
mieszkań przy ul. Jana Pawła II i Wiązowej.

– Obecnie trwa jesienna promocja na 
ostatnie wolne mieszkania na sprzedaż przy 
ul. Jana Pawła II 20. Dla osób zainteresowa-
nych ich kupnem spółka oferuje do sprzedaży 
ostatnie wolne miejsce postojowe w gara-
żu wielostanowiskowym w budynku przy  
ul. Jana Pawła II 16 i Mikołowskiej 4–4A. 
Ponadto w tej lokalizacji mamy w sprzeda-
ży jeden lokal użytkowy. Mieszkania i lokale 
użytkowe w budynkach przy ul. Wiązowej, 
które ZBM II TBS oferuje do sprzedaży, 
znajdują się w malowniczej części Gliwic. 
W pobliżu jest las oraz niezbędna infrastruk-
tura: parkingi, place zabaw dla dzieci, sklepy 
i szkoła – tłumaczy Katarzyna Giza.

Osoby zainteresowane kupnem 
mieszkań znajdą szczegółowe informa-
cje na stronie www.tbs2.pl, pod nr. tel.: 
32/300-00-38, 32/300-00-36, a także 
w siedzibie spółki przy ul. Warszawskiej 
35B w Gliwicach (I piętro, pokój nr 209). 
Pytania dotyczące oferty na sprzedaż 
można również wysyłać na adres: biuro@
tbs2.pl oraz tbs@tbs2.pl. (mf)

na wynajem  
i na sprzedaż

Zakład General Motors Manufacturing Poland ma kolejne powody do 
dumy. Rozpoczęcie produkcji opla astry w gliwickich zakładach wybra-
no najlepszym projektem mijającego roku! Za wdrożenie i uruchomie-
nie produkcji astry piątej generacji koncern został nagrodzony główną 
nagrodą w konkursie Polish Project Excellence award 2016.

Konkurs organizowany przez Inter-
national Project Management Associa-
tion Polska, federację zrzeszającą stowa-
rzyszenia w ponad 60 krajach na całym 
świecie, propagującą wiedzę na temat 
zarządzania projektami i certyfikują-
cą kierowników projektów, nagradza 
najbardziej spektakularne osiągnięcia 
w dziedzinie zarządzania projektami.

– Naszą ogromną siłą jest praca ze-
społowa i doskonałe relacje pomiędzy 
członkami zespołu GMMP. Doświad-
czenie, które nabyliśmy w trakcie in-
tensywnego rozwoju zakładu, pozwa-
la nam realizować nawet najbardziej 
złożone zadania. Zespół, który z takim 
sukcesem prowadził projekt urucho-
mienia najnowszej astry, udowodnił, 
że pasja, profesjonalizm i doskonałe 
relacje pozwalają osiągać wspaniałe 
sukcesy – mówi Andrzej Korpak, dy-
rektor zakładu GMMP.

 Gliwicki Opel został uhonorowany 
w kategorii projekty inwestycyjne. 

– Opel został doceniony za organiza-
cję pracy i sposób nadzorowania projek-
tu, którego efektem była rozbudowa za-
kładu, instalacja i modyfikacja nowych 
urządzeń oraz efektywne wdrożenie 

całego planu inwestycyjnego. Uznanie 
znalazły też wysokie kompetencje w za-
rządzaniu ludźmi, procesami, celami 
oraz zasobami – wylicza Agnieszka Bra-
nia, rzecznik GM Opel.

To kolejna nagroda dla astry. Na 
początku grudnia model z Gliwic w wy-
magających testach pokonał siedmiu kon-
kurentów innych marek i został wybrany 
Autem Flotowym 2016 roku przyznawa-
nym przez Stowarzyszenie Kierowników 
Flot Samochodowych. Hit marki Opel 
został też wybrany Samochodem Roku 
2016 podczas Targów Motoryzacyjnych 
w Genewie, największej tego typu imprezie 
w Europie. Tytuł gliwickiej astrze przyznało 
58-osobowe, międzynarodowe jury złożo-
ne z dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 
krajów. Wcześniej astra V zdobyła już „Złotą 
Kierownicę 2015” oraz „SAFETYBEST 2015”. 
Przyznano jej też pięć gwiazdek w testach 
zderzeniowych Euro NCAP.

Gliwicki zakład GMMP jest jednym 
z najnowocześniejszych zakładów kon-
cernu na świecie i jednym z najwięk-
szych pracodawców w regionie. Zakład 
ulokowany w Strefie Ekonomicznej 
w Gliwicach daje zatrudnienie około  
4 tys. osób.  (mf)
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czekając na Gwiazdkę

Po raz kolejny skautowy łańcuch serc i rąk przywiódł do Gliwic Betlejem-
skie Światło Pokoju wydobyte z zacisza Groty Narodzenia chrystusa. Gli-
wiccy harcerze przekażą je teraz do kościołów, urzędów, instytucji, szkół, 
domów dziecka czy szpitali. Płomień będzie też można zabrać do domu, 
by oświetlił wigilijny stół.

Od trzech dekad z inicjatywy au-
striackiego radia ORF Betlejemskie Świa-
tło Pokoju zapala w Palestynie dziecko, 
które w sposób szczególny wyróżniło 
się spośród swoich rówieśników. W tym 
roku wybrana została 12-letnia Melanie 
Walter. Płomień, zapalony przez nią od 
oliwnej lampki w Grocie Narodzenia 
w Betlejem, został przewieziony do 
Wiednia. Tam, podczas nabożeństwa 
ekumenicznego, przekazano go delega-
cjom skautów z różnych krajów. 

11 grudnia w słowackiej Svicie pod 
Popradem członkowie Związku Harcer-
stwa Polskiego odebrali go z rąk słowac-
kich kolegów. Po kameralnej mszy świętej 
w kaplicy przy harcerskim schronisku gór-
skim „Głodówka” w Zakopanem, Światło 
trafiło na Jasną Górę i do Krakowa, gdzie 
zostało przekazane reprezentantom 
wszystkim chorągwi, hufców i drużyn 
harcerskich, m.in. harcerzom Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej. Teraz, wraz z tegorocz-
ną ideą przewodnią „Odważnie twórzmy 

pokój”, rozproszy się po całym mieście 
– poszczególne drużyny zaniosą je do 
urzędów, szkół, parafii, domów dziecka, 
szpitali, hospicjów, siedzib służb miejskich, 
instytucji i podmiotów, z którymi współ-
pracują w ciągu całego roku. To forma 
podziękowania i wyraz pamięci o tych, 
którzy wspierają ruch harcerski. 

– Uroczyste przekazanie Światła na 
ręce władz miasta i księży nastąpi w nad-
chodzącą niedzielę (18 grudnia) o godz. 
18.15 na Rynku. Później gliwiczanie będą 
mogli posłuchać koncertu kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu pary popularnych ak-
torów, Anny Guzik i Roberta Kudelskiego. 
Zapraszamy! – zachęcają harcerze Hufca 
Ziemi Gliwickiej ZHP. 

Przypominamy, że ogień Betlejem-
skiego Światła Pokoju będzie można 
odpalić w gliwickich kościołach oraz 
bezpośrednio w siedzibie Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej (aleja Przyjaźni 9/9). Aby 
zabrać Blask do domu, wystarczy prosta 
świeca, znicz lub lampion. (kik)

Warsztaty kulinarne, pokazy akrobatyki, widowisko teatru Płomieni  
i oczywiście koncerty. taki będzie trzeci – finałowy – weekend Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Gliwicach. to także ostatni dzwonek, żeby kupić 
fantastyczne świąteczne prezenty. Nie może was zabraknąć na Rynku!

Podczas Bożonarodzeniowego Jar-
marku odwiedził nas już Święty Mikołaj, 
były też warsztaty i koncerty: folkowe, 
jazzowe, a nawet gospelowy. Od Świąt 
dzieli nas już tylko jeden weekend, dla-
tego nie zwalniamy tempa.

W sobotę (17 grudnia) zaplanowa-
ne są warsztaty kulinarne ze znanym  
z programu „Top Chef” Adrianem Fe-
liksem i pokazy akrobatyki wykonaniu 
Acro Teamu Silesia. Wieczorem wystąpi 
folkrockowy zespół Giflof.

W niedzielę (18 grudnia) ponownie 
odbędą się warsztaty kulinarne z Adria-
nem Feliksem, a zespół Hanuta zaprezen-
tuje widowisko multimedialne „Fabryka 
zabawek”. Bardzo spektakularnie zapo-

wiada się też występ Teatru Płomieni. 
O godz. 18.15 władzom miejskim i przed-
stawicielom duchowieństwa zostanie uro-
czyście przekazane Betlejemskie Światło 
Pokoju. Na zakończenie pełnego atrakcji 
weekendu, o godz. 19.00, zaplanowano 
koncert kolęd i pastorałek „Byle do Be-
tlejem”. Zaśpiewają Anna Guzik i Robert 
Kudelski, aktorzy teatralni i filmowi.

Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku 
potrwa do 23 grudnia. Stoiska kupiec-
kie są czynne przez cały tydzień między 
godz. 12.00 a 18.00. Weekendowe 
atrakcje rozpoczynają się o godz. 16.00. 
Organizatorem wydarzenia jest Miasto 
Gliwice. Udział we wszystkich atrakcjach 
jest bezpłatny. (mm)
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Święta weszły na Zwycięstwa
Reprezentacyjna ulica Gliwic wygląda jak z bajki. Na latarniach pojawiły się nowe dekoracje – świetliste kosze, 
które nad głowami przechadzających się ulicą Zwycięstwa tworzą świąteczny szpaler.

Atmosfera świąt Bożego 
Narodzenia jest już mocno 
wyczuwalna w Gliwicach. Na 
terenie całego miasta panuje 
szczególny klimat, który współ-
tworzą wyjątkowe dekoracje. 
Wśród znanych i lubianych 
przez gliwiczan ozdób pojawiły 
się nowości. Jedną z nich można 
podziwiać na ul. Zwycięstwa. 
Jasny pas świątecznego świa-
tła, które spowiło główną ulicę 

naszego miasta, łączy dworzec 
PKP z Rynkiem. Szpalerem 57 
latarni prowadzi przechodniów 
i podróżnych odwiedzających 
Gliwice od ul. Bohaterów Get-
ta Warszawskiego w stronę 

centralnego miejskiego placu, 
gdzie również czekają świą-
teczne atrakcje – dekoracje 
korespondujące z tymi na ul. 
Zwycięstwa oraz gliwicki Jar-
mark Bożonarodzeniowy, na 

którym nie tylko można kupić 
niebanalny świąteczny prezent, 
ale też zjeść coś pysznego, wziąć 
udział w warsztatach, posłuchać 
koncertów i zatrzymać się przy 
szopce. 

– Pomysł nowej iluminacji 
świątecznej na ul. Zwycięstwa 
pojawił się przy okazji moder-
nizacji oświetlenia tej ulicy. 
Ponieważ konstrukcja nowych 
lamp umożliwiła nam zmianę 
sposobu montażu ozdób, na la-
tarniach pojawiły się dekoracje 

mocowane bezpośrednio na słu-
pach oświetleniowych. Mamy 
nadzieję, że nowa dekoracja 
przypadnie do gustu mieszkań-
com i gościom odwiedzającym 
nasze miasto – mówi Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Pozostając w niezwykłej bo-
żonarodzeniowej atmosferze, 
przygotowujemy dla Państwa 
kolejny numer „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego – GLI-
WICE”. Już 22 grudnia w MSI bę-
dzie na Państwa czekał Gliwicki 
Świątecznik – okazjonalny doda-
tek z wyjątkowymi artykułami. 
 (mf)

Anna
W ubiegłym 
roku podobały 
mi dekoracje 
przy ul. Zwycię-
stwa, ale w tym 

roku są jeszcze ładniejsze. Całe 
miasto jest pięknie udekoro-
wane i bardzo mnie to cieszy. 
Chciałabym tylko, żeby ludzie 
byli mniej obojętni i mieli więcej 
serdeczności w sobie. 

Patrycja
D e k o r a c j e 
są bardzo w 
porządku, ro-
bią wrażenie. 
Oświet len ie 
podoba mi 

się, zwłaszcza, gdy patrzę na 
nie wzdłuż ulicy Zwycięstwa.  
Z bocznych ulic efekt jest mniej 
spektakularny. Podoba mi się, 
że oświetlenie ul. Zwycięstwa 
pasuje do tego na Rynku. 

Ola
Dwa dni temu 
przechodziłam 
ul. Zwycięstwa. 
Robi wrażenie, 
zwłaszcza, gdy 

idzie się od strony dworca do 
Rynku. Jest bardzo ładnie i świą-
tecznie. Oczywiście pełny efekt 
jest widoczny po zmroku. 
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Urząd Miejski w Gliwicach zwyciężył w konkursie na hasło promują-
ce kampanię społeczną GUGiK „Każdy adres jest ważny”. Na gliwicką 
propozycję zagłosowało 458 internautów.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
przeprowadził konkurs, skierowany do 
urzędów gmin, na rozwinięcie hasła „Każ-
dy adres jest ważny, ponieważ…”. Celem 
konkursu było zachęcenie urzędników do 
promowania idei kampanii, która dotyczy 
zwiększenia świadomości mieszkańców 
na temat aktualnych danych adresowych 
i ich znaczenia. Nagrodą było nagranie 
na terenie zwycięskiej gminy spotu pro-
mującego ideę gromadzenia aktualnych 
danych adresowanych.

Na przesłane przez gminy propozycje, 
opublikowane na profilu społecznościo-
wym GUGiK, mogli głosować internauci. 
Najwięcej głosów, aż 458, zebrało hasło 
z Gliwic: „Każdy adres jest ważny, po-
nieważ straż, policja, pogotowie mogą 
pomóc tobie. lepiej idź po rozum do 
głowy, miej swój numer porządkowy!”

 – Otrzymaliśmy w sumie 23 
zgłoszenia zawierające doskona-
łe propozycje, które wpisują się 
w naszą akcję. W głosowaniu na 
najlepsze hasło wzięło udział pra-
wie 2 tys. osób, z terenu całej Polski. 
Zwyciężył Urząd Miejski w Gliwicach 
otrzymując 458 głosów, co było bar-
dzo wysokim wynikiem – mówi Jakub 
Giza z Głównego z Urzędu Geodezji  
i Kartografii.

Zabawa związana z konkursem przy-
czyniła się do dużego zainteresowania 
tematyką danych adresowych ze strony 
mieszkańców, co jest niezwykle istotne 
przy tego typu działaniach. Pamiętajmy, 
że dane nie są jedynie zbiorem nazw 
i cyfr przetwarzanych przez różnego 
rodzaju systemu komputerowe. Dane 
adresowe przede wszystkim pomagają 

w funkcjonowaniu służb ratowniczych, 
instytucji państwowych, wielu firm oraz 
osób. Korzystamy z nich, używając na 
przykład nawigacji satelitarnej, zama-
wiając przesyłkę w sklepie interneto-
wym czy wzywając pomoc.

W najbliższym czasie rozpoczną się 
w Gliwicach zdjęcia do spotu, który jeszcze 
pod koniec 2016 roku będzie miał swoją 
premierę. Wszelkie informacje na ten 
temat będą pojawiać się na stronie inter-
netowej organizatora: emuia.gugik.gov.pl. 

aKtUalNOŚcI

Gliwice zwyciężyły w konkursie 
„Każdy adres jest ważny”

z zielonej perspektywy
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Dobiegł końca sezon nasadzeń na terenie naszego miasta. Dzięki akcjom prowadzonym przez Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych wiosną zazieleni się w pasach drogowych, na gliwickich placach i skwerach, w alejach, parkach i lasach. 

– Trudno byłoby znaleźć dzielnicę 
w mieście, w której nie pojawiłyby się 
w tym roku nowe drzewa – zauważa Ja-
dwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 
W ostatnich miesiącach w naszym mieście 
trwały intensywne prace związane z sadze-
niem nowych okazów wzdłuż miejskich 
ulic. – Tylko od września do listopada 
posadzono blisko 300 sztuk drzew. Swoje 
miejsce w pasach drogowych miasta znala-
zły klony (głównie form kulistych), robinie, 
dęby i graby (form kolumnowych). Wpro-
wadzone zostały również nowe odmiany 
topoli włoskiej, które posadzono przy ul. 
Bojkowskiej, a w ciągu ul. Orląt Śląskich 
pojawiło się 20 okazów miłorzębu dwukla-
powego – wylicza rzecznik prasowy ZDM.

Nasadzanie drzew prowadzone było 
wtedy, gdy występowały najwilgotniejsze 
dni. Wybierano okazy, które nie będą 
ograniczały widoczności, dzięki czemu 
nie będą stanowiły zagrożenia w ruchu. 
Dodatkowo niektóre sadzonki oprócz 
względów estetycznych mają też pełnić 
rolę ekranu chroniącego mieszkańców 
przed hałasem z ulicy. 

Wszystkie sadzonki są bardziej odpor-
ne na niełatwe dla roślinności warunki 
miejskie. Czy każda się przyjmie? Czas 
pokaże. – Młode drzewa często padają 
ofiarą wandali – zauważa Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska. Informacje o zniszczeniach 
roślinności warto przekazywać policji. 
Tak działa m.in. ZDM. – Tylko w ubiegłym 
roku dzięki zgłoszeniom dwukrotnie uda-
ło się wykryć sprawców, którzy w konse-
kwencji ponieśli odpowiedzialność finan-

sową za zniszczenie drzew – podkreśla 
rzeczniczka miejskiej jednostki. 

Zielenią wzbogaciły się też miej-
skie parki, skwery, place i aleje. 
Zadbał o to MZUK.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych jak 
co roku prowadził akcję sadzenia krzewów 
i drzew na terenie całego miasta. Ponad 
1000 okazów drzew liściastych i iglastych 
(np. dęby szypułkowe, buki i graby pospo-
lite, rozmaite odmiany klonów i wiązów, 
kasztanowce czerwone, jodły kalifornijskie 
i sosny czarne) posadzono m.in. w parkach 
Szwajcaria i Starokozielskim, wzdłuż ulic 

Dzionkarzy, Jasnogórskiej i Pszczyńskiej, na 
terenie giełdy samochodowej, placu Mic-
kiewicza i Rzeźniczym, skwerze Bottrop, 
w alei Sikornik czy na górce saneczkowej 
na osiedlu Kopernika. – W mijającym roku, 
w ramach inwestycji w zieleń i miejsca wy-
poczynku gliwiczan metamorfozę przeszedł 
m.in. skwer przy ul. Hanki Sawickiej. Tam 
młode drzewa i efektowne ozdobne trawy 
są uzupełnieniem istniejącej infrastruktu-
ry: alejek, ławek, stołów do gry w tenisa, 
siłowni plenerowej. O zieleni pamiętano 
również podczas remontu terenu wokół 
hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy – 
posadzono 11 nowych drzew i aż 190 krze-
wów – przypomina Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy MZUK.

Oprócz ulic, skwerów i parków, MZUK 
przeprowadzał także nasadzenia drzew 
i krzewów w lesie komunalnym oraz na 
terenie Radiostacji. Do lasu wybrano buki 
pospolite, dęby szypułkowe i jesiony wy-
niosłe. Z myślą o Radiostacji zdecydowano 
się na jałowce łuskowe i rozesłane oraz 
efektowne azalie japońskie.

Zazieleni się też m.in. na tere-
nach prywatnych… 

…a to za sprawą tegorocznych nasa-
dzeń zastępczych stanowiących kompen-
sację przyrodniczą za usuwane drzewa na 
podstawie zezwoleń Prezydenta Miasta Gli-
wice, wydanych przez Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego. – W odniesieniu do nie-
ruchomości stanowiących własność gminy, 
decyzje na usunięcie drzew i wprowadzenie 
nasadzeń zastępczych wydawał marszałek 
województwa – zaznacza Halina Antosz, 
zastępca naczelnika Wydziału Środowiska. 

Łącznie do nasadzeń zastępczych 
przewidziano w mieście 643 sztuki 
krzewów i 2250 sztuk drzew – głównie 
gatunki drzew liściastych, takich jak 
klon kulisty, klon jesionolistny, grab, lipa 
drobnolistna, robinia akacjowa, wiśnia 
piłkowana, brzoza, platan, surmia oraz 
iglaki (żywotnik, świerk). Zastąpią one ro-
śliny usunięte m.in. z posesji prywatnych 
właścicieli, spółek, wieczystych użyt-
kowników, wspólnot mieszkaniowych 
i spółdzielni mieszkaniowych, terenów 
pod inwestycje mieszkaniowo-usługowe 
oraz terenów przemysłowych.  (kik)
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Sylwester

fo
t. 

S.
 Z

ar
em

ba
 / 

U
M

 G
liw

ic
e

cO?
GDZIE?
KIEDy?

cZWaRtEK 15 GRUDNIa
 ■ godz. 16.00–18.00: „Drukateria” – warsztaty dla dzieci 

i rodziców, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: „Dzieje Żydów w okresie diaspory” – wy-

kład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu „Historia Żydów. 
Trzy tysiące lat samotności”, Dom Pamięci Żydów  
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: „Trzeba marzyć” – koncert dedykowany 
twórczości Jonasza Kofty i Jana Wołka z cyklu „Piosen-
ka jest dobra na wszystko”, Scena Bajka (kino Amok, 
ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Bartek Pieszka Quartet feat. Nikola 
Kołodziejczyk – koncert z cyklu „Czwartki Jazzowe 
z Gwiazdą”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIątEK 16 GRUDNIa
 ■ godz. 17.00: wykład z cyklu „Wycieczki z Wędrow-

cem”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 21.00: impreza z cyklu „Alternative Night” 

z udziałem DJ-a Piotra „Makaka” Szarłackiego, 
Rock’a Music Club (Rynek 18)

SObOTA 17 GRUDniA
 ■ godz. 10.00: Konkurs Młodych Muzyków – koncert 

laureatów, Centrum Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 10.00 i 12.00: „Polskie kolędy ludowe z Kapelą 
Fedaków” – warsztaty dla dzieci, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 10.00 i 12.00: „Boże Narodzenie na Kresach” – 
warsztaty dla dzieci, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 10.00–14.30: Śląskie Warsztaty Origami, filia nr 1  
Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów Wojen-
nych 3)

 ■ godz. 10.00–15.00: Kiermasz Bożonarodzeniowy z rę-
kodziełem, klub osiedlowy (ul. Żwirki i Wigury 18)

 ■ godz. 16.00: „Hikikomori uwięzieni w sieci” – wykład 
dr Anny Waligóry-Huk z cyklu „Wokół Technopolu”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30: „24 Śniegi” – projekcja w ramach przeglą-
du „Human Doc 2016”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 
3)

 ■ godz. 18.00: „Święta Historyja Narodzenia Pana.  
Pastorałka Staropolska” – spektakl Teatru Magazyn, 
teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kultury,  
ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.15: „Gorączka złota” – projekcja w ramach 
przeglądu „Human Doc 2016”, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

NIEDZIEla 18 GRUDNIa
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwiccy przemysłowcy” – spo-

tkanie z cyklu „Gliwiccy bohaterowie”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30: „Inne dzieci” – projekcja w ramach prze-
glądu „Human Doc 2016”, kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 18.15: „Przez piekło do Europy” – projekcja 
w ramach przeglądu „Human Doc 2016”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

PONIEDZIaŁEK 19 GRUDNIa
 ■ godz. 18.00: spotkanie z cyklu „Przy kawie o prawie”, 

Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

WTOReK 20 GRUDniA
 ■ godz. 18.00: „Pani Stefa” – spotkanie z cyklu „Książki 

Pamięci”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14)

 ■ godz. 20.00: Wtorek Bluesowy – jam session w styli-
styce bluesa, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

ŚRODa 21 GRUDNIa
 ■ godz. 12.30: „Sprzymierzeni” – projekcja z cyklu  

„Seans Seniora”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

to będzie wyjątkowy Sylwester na pl. Krakowskim! Imprezę rozkręci DJ Roman Rogo-
wiecki – kultowa postać radiowej trójki. Na scenie zobaczymy też wyjątkowe widowi-
sko teatru Ruchu OcElOt, a o północy w niebo wystrzelą sztuczne ognie.

Muzyka, którą zaprezentuje DJ Roman Rogowiec-
ki – wieloletni dziennikarz i prezenter Radiowej Trójki 
– przeniesie nas m.in. w szalone lata 60. i 70. Plac Kra-
kowski rozbrzmiewać będzie największymi hitami muzyki 
tanecznej. Rogowiecki to gwarancja udanej imprezy. 
W trakcie wieloletniej kariery dziennikarza i prezentera 
muzycznego poznał wielu artystów i przeprowadził dzie-
siątki wywiadów z największymi gwiazdami światowej 
sceny – m.in. Philem Collinsem, Carlosem Santaną, Davi-
dem Bowie. Takich hitów możemy się spodziewać, ale...

...tO NIE WSZyStKO!
Na scenie na pl. Krakowskim wystąpią także 

artyści Teatru Ruchu OCELOT ze Złotoryi, którzy 
udowodnią nam, jak dzięki pasji, zaangażowaniu 

i treningowi – można przekraczać granice ludzkiego 
ciała. Pokazy tej grupy są połączeniem pantomimy, 
tańca i akrobatyki. Artyści OCELOTA zarażają widza 
swoimi emocjami i wprowadzają w czarujący świat 
teatru, światła, dźwięku i plastyki. OCELOT pozostaje 
w ciągłym kontakcie z publicznością. Zaskakuje ra-
dością ruchu. Dzieląc się swoim kunsztem, pozwala 
przeżyć niepowtarzalną przygodę.

Sylwester zapowiada się więc wyjątkowo. Wspól-
na zabawa rozpocznie się 31 grudnia o godz. 23.00. 
O północy wystrzelą sztuczne ognie! Impreza potrwa 
do godz. 2.00.

Organizatorem powitania nowego roku (i poże-
gnania starego) pod gwiazdami jest Miasto Gliwice.
 (as)

Przed nami ostatni w tym roku czwartek Jazzowy z Gwiazdą. tego wieczoru posłucha-
my członka Śląskiego Jazz clubu, który od lat znajduje się w czołówce najlepszych wi-
brafonistów w kraju. 15 grudnia wystąpi Bartek Pieszka z zespołem.

W jubileuszowym, 60. roku działalności Stowarzysze-
nia Muzycznego Śląski Jazz Club, gośćmi cyklu koncerto-
wego „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” są muzycy związani 
ze stowarzyszeniem, którzy mają na swoim koncie liczne 
wyróżnienia w konkursach muzycznych, świetnie przyję-
te albumy, wierną publiczność. Słowem – gwiazdy jazzu. 
Jednym z takich artystów niewątpliwie jest Bartek Piesz-
ka, wibrafonista i kompozytor, laureat licznych nagród 
indywidualnych, przyznanych przez takie autorytety jak 
Zbigniew Namysłowski czy Jan Ptaszyn Wróblewski. Ze 
Śląskim Jazz Clubem jest związany od dawna – o jego 
historii napisał nawet swoją pracę magisterską.

Projekt Bartek Pieszka Quartet powstał w 2006 roku. 
Poza Pieszką występują w nim Nikola Kołodziejczyk, Ma-
ciej Szczyciński i Sebastian Kuchczyński. Muzycy nagrali 
razem płytę „Slow Motion”. Kołodziejczyk to utytułowany 
muzyk – zdobył już dwa Fryderyki (za jazzowy debiut roku 
i suitę na orkiestrę jazzową w 2015 roku i jazzowy album 
roku w 2016 roku), wyróżniono go między innymi na 
Bielskiej Zadymce Jazzowej i Krokus Jazz Festivalu. Jest 
pianistą, kompozytorem i dyrygentem, którego muzyka 
była wykonywana i zamawiana przez znakomite zespoły 
i artystów, na przykład Narodową Orkiestrę Symfoniczną 
Polskiego Radia, Filharmonię Szczecińską, Nigel Kennedy 
Orchestra of Life Strings i Adama Bałdycha.

Koncert rozpocznie się o godz. 20.00. W klubie 
muzycznym 4art (ul. Wieczorka 22) usłyszymy premie-
rowy materiał z nowej płyty. Organizatorem Czwartków 
Jazzowych z Gwiazdą jest Śląski Jazz Club. Projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

Kultowe rytmy, pokaz 
sztucznych ogni i... OcElOt!

czwartek Jazzowy z Pieszką
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nie tylko  
dla marzycieli...

Pani Stefa od sierot

Dokumentując ludzkość

Grudniowa odsłona cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko” to pro-
pozycja nie tylko dla marzycieli. Na Scenie Bajka usłyszymy piosenki 
Jonasza Kofty i Jana Wołka w jazzowych aranżacjach Janusza Strobla. 
Koncert odbędzie się 15 grudnia.

„Trzeba marzyć”, „Kiedy księżyc jest 
w nowiu”, „Nieobecni” – to piosenki 
znane i lubiane. Gliwickiej publiczności 
zaprezentuje je znakomite trio muzycz-
ne w składzie: Anna Stankiewicz (wo-
kal), Janusz Strobel (gitara klasyczna) 
i Andrzej Jagodziński (fortepian, akor-
deon). – Subtelna wokalistka, mądra 
poezja, mistrzowskie Stroblowe nuty, 
piękne aranżacje, fenomenalne partie 
improwizowane oraz niebanalne inter-
pretacje wokalne stanowią kwintesencję 
tego przedsięwzięcia – mówi Agnieszka 
Skowronek z Teatru Miejskiego.

Pomysłodawcą i prowadzącym cyklu 
jest Bogusław Sobczuk, aktor, znawca 
muzyki i estrady. Koncert rozpocznie się 
o godz. 19.00 w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3). (mm)

Stefania Wilczyńska współpracowała z Januszem Korczakiem tak bli-
sko, że niemal całkowicie zniknęła w jego cieniu. W Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich tę niezwykłą postać przypomni Magdalena Ki-
cińska, autorka biografii „Pani Stefa”.

O Wilczyńskiej, której zasługi na polu 
pedagogicznym dorównują Korczakow-
skim, podręczniki zazwyczaj milczą. A nie-
słusznie – pani Stefa razem z Doktorem 
prowadziła Dom Sierot dla żydowskich 
dzieci w Warszawie, była też współautor-
ką głównych koncepcji wychowawczych 
przypisywanych Korczakowi. Razem z nim 
i ich podopiecznymi zginęła w Treblince. 
Potrzeba było wielu lat od tej tragedii, 
żeby postać wybitnej pedagożki doczekała 
się opracowania. Jednak kiedy w 2015 
roku wydawnictwo Czarne opublikowało 
„Panią Stefę”, wiadomo było, że dzięki tej 
książce Wilczyńska odzyska swoje zasłużo-
ne miejsce w panteonie przedwojennych 
wychowawców.

Autorka – Magdalena Kicińska – była 
za tę książkę nominowana do Nagrody 
Conrada 2016 dla najbardziej obiecują-
cych debiutantów. Reporterka będzie 
gościem ostatniego spotkania z cyklu 
„Książki Pamięci”, 20 grudnia o godz. 

18.00. Pomysłodawcą i prowadzącym cy-
klu w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14) jest Michał Nogaś, 
dziennikarz prasowy i radiowy. (mm)

Anna Stankiewicz
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czy człowiek może żyć w odosobnieniu? Jak górnictwo wpływa na lokalne społeczności w Gwatemali? Gdzie piłka nożna jest drogą do lep-
szego życia? to kilka filmowych pytań, na które odpowiedzi poszukamy podczas przeglądu „Human Doc” 17–18 grudnia w kinie amok.

Festiwalowi filmowemu „Human 
Doc” przyświeca jeden cel – zwrócić 
uwagę na tematy globalne. W ten spo-
sób można mądrze wspierać rozwój 
gospodarczy, informacyjny i demokra-
tyczny. Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
wyświetli cztery festiwalowe propozycje 
filmowe.

17 grudnia o godz. 16.30 zobaczymy 
„24 śniegi” (reż. Michaił Barynin), filmo-

wą historię jakuckiego hodowcy koni, 
który widuje się ze swoją rodziną tylko 
przez kilka dni w roku. O godz. 18.15 cze-
ka nas podróż w nieznane strony Ame-
ryki Łacińskiej, w których wydobywa się 
złoto. Jak coś, co mogłoby przysłużyć się 
społecznemu dobrobytowi całego kraju, 
uderza w najbiedniejszych? O tym opo-
wiada film w reżyserii J. T. i Tommy’ego 
Hainesów oraz Andrew Sherburne’a.

18 grudnia o godz. 16.30 wyświe-
tlony zostanie dokument „Inne dzieci” 
(reż. Pablo de la Chica), uhonorowany 
na „Human Doc” nagrodą publiczności. 
Mubira Rigan to mały Ugandczyk, któ-
remu filmowa kamera towarzyszy przez 
rok. Chłopiec ubiega się o stypendium 
piłkarskie – nie tylko dlatego, że lubi 
biegać po boisku. Dla niego i wielu po-
dobnych dzieciaków z Afryki ta dotacja 

jest jedynym sposobem na dostęp do 
edukacji i lepszego życia. O godz. 18.15 
wrócimy do Afryki, żeby razem z Kame-
ruńczykami wyruszyć w najeżoną trud-
nościami i pełną upokorzeń drogę do 
Europy, współczesnego Eldorado. „Przez 
piekło do Europy” to dokument reżysero-
wany przez dwie ekipy filmowe i ukazu-
jące dwie rodziny, afrykańską i afgańską, 
zmierzające na Stary Kontynent. (mm)
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Gra lepsza niż wynik...
Kibice przy Okrzei przecierali oczy ze zdumienia, bo tak dziwnego meczu nie było w Gliwicach już dawno. co prawda Piast przegrał z legią wyraźnie, bo aż 
1:5, ale z wysokości trybun tak radykalnej różnicy w grze obydwu zespołów widać nie było. Gliwiczanie atakowali, stwarzali sytuacje podbramkowe, ale 
gole strzelali przede wszystkim legioniści. Dla gospodarzy trafił jedynie Igor Sapała, który w samej końcówce zdobył bramkę z cyklu „stadiony świata”. 

Sprawdziło się stare piłkarskie porze-
kadło, że „niewykorzystane sytuacje się 
mszczą”. – Co mogę powiedzieć? Wynik 
jest jaki jest... Trudno się o tym mówi, bo 
zagraliśmy dobry mecz. Chcieliśmy grać 
otwartą piłkę i myślę, że tak było. Legia 
wykorzystała nasze błędy – komentował 
trener gliwickiego Piasta Radoslav Látal na 
pomeczowej konferencji prasowej. Pierwsi 
do ataku ruszyli piłkarze Piasta. Niebiesko-
-Czerwoni stwarzali sobie lepsze sytuacje 
strzeleckie, ale zarówno Saša Živec, jak 
i Maciej Jankowski nie potrafili pokonać 
Arkadiusza Malarza. Skuteczniejsi byli 
goście, którzy za sprawą Miroslava Rado-
vićia otworzyli wynik rywalizacji. Wojskowi 
podwyższyli jeszcze przed przerwą, a piłkę 
do siatki wbił Nemanja Nikolić. Po zmianie 
stron aktywniejsi również byli podopieczni 
Radoslava Látala, ale w dalszym ciągu bra-
kowało im skuteczności. Okazje do strzele-
nia bramki mieli Tomasz Mokwa, Radosław 

Murawski oraz dwukrotnie Živec. Żaden 
z nich nie był w stanie trafić do zaczarowa-
nej bramki Malarza. Przyjezdni wychodzili 
z szybkimi kontrami i punktowali Niebie-
sko-Czerwonych, zdobywając kolejne 
bramki. – W drugiej połowie – szczególnie 
w jej pierwszych minutach – też graliśmy 
dobrze. Chcieliśmy strzelić kontaktowego 
gola, ale nie udało nam się. Poszła jedna 
kontra, padła bramka i było już po meczu – 
dodał Látal analizując mecz. – Wynik mógł 
być lepszy... Jeśli chce się wygrać z Legią, to 
trzeba zagrać na 120% i nie można popeł-
niać błędów – podsumował szkoleniowiec. 
Honorowego, ale jakże pięknego gola dla 
gospodarzy pod koniec spotkania zdobył 
Igor Sapała. 

W poniedziałek, 19 listopada, Piast 
Gliwice rozegra ostatnie ligowe spotkanie 
w tym roku na trudnym terenie w Lubinie. 
Początek spotkania z miejscowym Zagłę-
biem o godz. 18.00. (as)

akademiczki z Gliwic uległy zawodniczkom Sokołowa Sa Nike Węgrów 
1:3 (17:25, 25:16, 20:25, 21:25) w pierwszym spotkaniu rundy rewan-
żowej I ligi kobiet. trener gliwiczanek został ukarany czerwoną kartką.

Przegrana AZS była niespodzianką, 
gdyż akademiczki były typowane przed 
meczem jako faworytki. Niestety po-
czątek i środek spotkania w Gliwicach 
był fatalny. Siatkarki były nieskuteczne 
i seryjnie traciły punkty złą zagrywką. 
Dopiero w czwartym secie podjęły walkę 
z węgrowiankami, ale było już za późno.

Trener AZS, Wojciech Czapla, bardzo 
emocjonalnie ocenił grę swoich pod-
opiecznych. – Nie byliśmy zespołem, tyl-
ko zbieraniną przypadkowych siatkarek. 
Moje dziewczyny myślały, że skoro łatwo 
wygrały w Węgrowie, to i dzisiaj zwycię-
żą na stojąco. Takie myślenie mści się. 
Poza fragmentami w czwartej partii, nie 
walczyły. Miały fatalną zagrywkę – mówił 
po meczu Wojciech Czapla.

W pewnym momencie, w końców-
ce spotkania pod koniec czwartego 
seta, gdy emocje sięgnęły zenitu, 
Wojciech Czapla dostał od sędzie-
go… czerwoną kartkę. Nie krył swo-
jego rozgoryczenia po meczu, gdy 
narzekał na błędy arbitrów. – Rzadko 
wypowiadam się o pracy sędziów, 
ale panowie Broński i Morowski byli 
w kiepskiej formie – mówił dziennika-
rzom trener AZS.

Spotkanie z drużyną z Węgrowa było 
ostatnim meczem akademiczek w tym 
roku u siebie. 17 grudnia zmierzą się 
w Krakowie z tamtejszą Proximą. Potem 
nastąpi przerwa świąteczna. Rozgrywki 
zostaną wznowione 7 stycznia. Gliwiczan-
ki zagrają wtedy z MKS Kalisz.  (pm)

Niemiła niespodzianka
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Dobre złego początki
Szczypiornistki SPR Sośnica przegrały w spotkaniu 11. kolejki I ligi 
kobiet z zawodniczkami KPR Ruch chorzów (21:31). Spotkanie było 
ostatnim meczem w tej rundzie rozgrywek.

Mecz zapowiadał się całkiem dobrze. 
Dzięki udanym interwencjom duetu 
Aleksandry Abramowicz i Magdaleny 
Reichel można było mieć nadzieje na 
skuteczną i ładną grę podopiecznych 
Macieja Haupy. Niestety, przeciwniczki 
z Chorzowa już w pierwszej połowie 
odsunęły zespół z Sośnicy na bezpieczny 
dystans. Do przerwy szczypiornistki SPR 
przegrywały 9:15.

– Początek drugiej połowy sprawiał 
wrażenie, że mimo wszystko poradzimy 
sobie z odrobieniem strat – mówił po 
meczu Krzysztof Zieliński, prezes SPR 
Sośnica. – Do 40. minuty zawodniczki 

z Gliwic konsekwentnie zmniejszały 
przewagę chorzowianek, jednak później 
nie udało się już zdobyć ani jednej nowej 
bramki dla Sośnicy, co wykorzystały prze-
ciwniczki, których skuteczna gra w ofen-
sywie pozwoliła odskoczyć aż na 8 trafień 
i zakończyć mecz wynikiem 21:31 – dodał.

Ostatecznie pierwszą rundę rozgry-
wek gliwiczanki zakończyły z dorobkiem 
4 punktów i zajmują 10. miejsce w ta-
beli. W kolejnym spotkaniu (12 kolejki) 
SPR Sośnica Gliwice zmierzy się z SKF 
KPR Sparta Oborniki. Mecz zostanie ro-
zegrany w przyszłym roku, po przerwie 
świątecznej.  (pm)

Na murawie często dochodziło do starć między zawodnikami.  Obydwa zespoły walczyły o każdy 
metr boiska. Mimo porażki doskonale spisali się kibice Piasta, którzy głośno wspierali drużynę
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Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, 
które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy 
podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu 
i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto 
wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć 
odsyłacz do plików wideo.

SeSJA RADy miASTA
15 grudnia 2016 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, 

o godz. 13.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – 
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 17 listopada 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gliwice.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2016 rok .
8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
9. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2017 rok:

a.  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b.  przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym opinii komisji właściwej ds. budżetu;
c.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d.  uwagi lub stanowiska Klubów Radnych;
e.  przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby 
     Obrachunkowej, opinii komisji i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez komisję
     właściwą ds. budżetu;
f.  dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-
2020”.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej przy ul. św. Brata Alberta 
63, na okres 20 lat.

12. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom na terenie Miasta Gliwice.
13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.
14. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach 

przy ul. Tarnogórskiej 59.
15. Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 23 w Gliwicach do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach.
16. Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów 

wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w nie-
publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

18. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepu-
blicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla szkół, 
przedszkoli i placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych 
przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 
dotacji.

19. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwier-
dzania tych kryteriów.

20. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymie-
nionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, 
pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin.

21. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach.

22. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecz-
nych w roku 2017.

23. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

24. Projekt uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach.
25. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice 

na 2017 r.
26. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
marek Pszonak

OBRaDy Na ŻyWO

komunikat

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 i nast. ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą 
systemu podwieszenia scenicznego w ramach inwestycji pn. „Budowa 

nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach”  
– część II.

termin składania ofert: do 17 stycznia 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 17 stycznia 2017 r. o godz. 12.00

Zawodnicy futsalowej drużyny Piasta Gliwice bardzo dobrze zapre-
zentowali się w meczu polskiej kadry narodowej z Belgią. W pierw-
szym spotkaniu Polacy zremisowali 3:3, w drugim kadra narodowa 
rozbiła Belgów 6:1.

Największy sukces dwu-
meczu należał do Macieja 
Mizgajskiego. Strzelił trzy 
gole (jedną bramkę w pierw-
szym spotkaniu, dwie – z rzu-
tów wolnych – w drugim me-
czu). Dzięki dobrej dyspozycji 
gliwiczanin znacząco przyczynił 
się do efektywnej gry całego ze-
społu. – Praca, którą wykonuje-
my, przynosi efekty. To widać już 
od początku roku. Idziemy w do-
brym kierunku i wierzymy w to, co 
robimy – mówił po meczu Maciej 
Mizgajski.

Bardzo dobrze bronił Michał 
Widuch, który zagrał w drugim 
meczu (wszedł na boisko w drugiej 
połowie spotkania), a Tomasz Lu-
tecki (gliwiczanin, grający obecnie 
w Clearex Chorzów) pokazał się 
z najlepszej strony, strzelając Belgom 
dwa gole.

Drugi mecz, w którym padł re-
kordowy wynik (6:1), był popisem 
umiejętności całego polskiego ze-
społu. – Cieszymy się z tak okazałe-

go zwycięstwa z trudnym rywalem. 
Początek meczu nie był tak udany, 
ale z każdą minutą zespół nabierał 
właściwego rytmu. Wszyscy stanęli 

na wysokości zadania. Mamy 
nadzieję, że ta wygrana to 
dobry prognostyk przed 
przyszłorocznymi elimi-

nacjami do mistrzostw 
Europy, które od-

będą się w kwiet-
niu – mówił na 
ko n fe r e n c j i 
pomeczowej 

trener An-
drzej Bian-
ga.  (pm)

Dwumecz z Belgią:
dobra gra gliwiczan

Dwumecz z Belgią  
był popisem  
umiejętności Macieja  
Mizgalskiego,  
czołowego  
zawodnika futsalowej  
drużyny Piasta Gliwice
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Nie wyszło w Siedlcach
Koszykarze GtK Gliwice przegrali z zawodnikami SKK Siedlce 80:85. 
Gliwiczanie byli skuteczni w ataku, ale słabi w rzutach wolnych.

I to właśnie przez rzuty wolne druży-
na z Gliwic przegrała w Siedlcach. Zawod-
nicy GTK mieli jedynie 46% skuteczności 
w trafieniach, natomiast ich przeciwnicy 
niemal dwa razy więcej, bo 82%.

Początek meczu był wyrównany 
i zdarzało się nawet, że gliwiczanie pro-
wadzili. Niezwykle skuteczny w ataku 
był Marcin Salamonik, który zdobył 
rekordowe 31 punktów. Niestety wola 
walki i dobrze przeprowadzane akcje nie 
wystarczyły. Gliwiczanie na kilkanaście 
sekund przed końcem meczu prowa-
dzili, ale dzięki Marcinowi Pławuckie-

mu, który trafił na trzy sekundy przed 
upływem regulaminowego czasu gry, 
siedlczanie doprowadzili do dogrywki.

Koszykarzy GTK pogrążyła niesku-
teczność. Gdy zawodnicy SKK prze-
strzelili trzy kolejne rzuty i gliwiczanie 
stanęli przed szansą na doprowadzenie 
do drugiej dogrywki, Damian Pieloch 
niestety spudłował. Ostatecznie wygrali 
gospodarze pięciopunktową przewagą.

17 grudnia GTK zagra u siebie z wi-
celiderem zestawienia Spójnią Stargard. 
Będzie to ostatnie spotkanie I rundy 
rozgrywek.  (pm)
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Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

zatrudni 
KSIĘGOWą

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w dziale księgowym minimum 2 lata.

Zakres zadań:
• wykonywanie niezbędnych księgowań  

w systemie finansowo-księgowym;
• dekretowanie, księgowanie dokumentów;
• archiwizowanie dokumentów;
• analiza i uzgadnianie rozrachunków z dostawcami;
• księgowanie wyciągów bankowych i raportów 

kasowych;

• wprowadzanie przelewów.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stabilną pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kom-

petencji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów 
(CV, list motywacyjny) na: asobieszek@pruim.gliwice.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, 
ul. Gierymskiego 7,

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ¾ etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• prowadzenie rachunkowości jednostki;
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetel-

ności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych;

• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
• opracowanie projektów przepisów wewnętrznych do 

zasad rachunkowości;
• obsługa programów: KSAT, VULCAN, PŁATNIK;
• prowadzenie rozliczeń środków unijnych.
Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystanie w pełni z praw publicznych oraz nieskazanie 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-
stwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe.

Ukończone:
• jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomicz-

ne wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne 
studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplo-
mowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości

 lub
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szko-

ła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka 
w księgowości;

• znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach pu-
blicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczą-
cych podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy;

• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
• znajomość programów komputerowych KSAT, VULCAN 

oraz PŁATNIK.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki 

finansowej i księgowości w jednostkach budżetowych 
lub samorządowych na stanowisku kierowniczym; 

• znajomość programów komputerowych służących 
do obsługi biurowej (edytory tekstów, arkusze kal-
kulacyjne itp.);

• znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzy-
stywania, ewidencjonowania i rozliczania środków 
finansowych przyznanych na realizację projektów 
w ramach Programów Unii Europejskiej;

• brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 
ww. stanowisku;

• zaangażowanie i dyspozycyjność;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o za-

trudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni 
praw publicznych,

• oświadczenie kandydata, że zatrudnie-
nie może nastąpić od 9 stycznia 2017 r.  
w przypadku wybrania jego oferty pracy,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j.  
DzU z 2016 r., poz. 922),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiado-
mości faktu obowiązku publikacji w BIP danych 
osobowych (zgodnie z wymogami ustawy z 21 li-
stopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
– t.j. DzU z 2016 r., poz. 902).

Dokumenty należy składać do 16 grudnia 2016 r. w sekre-
tariacie ZSOS nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, w godz. 
8.00–14.00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, 
nie będą rozpatrywane.
Dyrektor ZSOS nr 7 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi 
tylko na wybrane oferty, a także możliwość odwołania 
konkursu bez podania przyczyn.
inne informacje:
• analizy ofert pod względem formalnym dokona komisja 

powołana przez dyrektora szkoły,
• wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, 

zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifika-
cyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów 
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

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

•  fryzjer   
wykształcenie zawodowe, mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe 
lub osoba do przyuczenia, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  pracownik do  
    wykończenia wnętrz   

doświadczenie zawodowe mile 
widziane, prace budowlane przy 
wykończeniu wnętrz, miejsce pracy: 
teren Śląska;

•  specjalista ds. sprzedaży   
    z j. niemieckim 

wykształcenie min. średnie, min. rok 
doświadczenia zawodowego, biegła 
znajomość j. niemieckiego, zakres 
obowiązków: pozyskiwanie nowych 
agencji reklamowych do współpracy 
oraz obsługa dotychczasowych klien-
tów, przygotowywanie e-mailowych 
ofert handlowych, przedstawianie 

warunków współpracy, koordyno-
wanie i utrzymywanie długotrwa-
łych relacji z klientami, współpraca 
w zespole sprzedażowym i z innymi 
działami firmy, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  pracownik produkcji  
wykształcenie min. gimnazjalne, do-
świadczenie: brak wymagań, zdolno-
ści manualne, dokładność, gotowość 
do pracy zmianowej, zakres obowiąz-
ków: praca na linii montażu amor-
tyzatorów, trzy zmiany, pracodawca 
zapewnia bezpłatny dojazd do pracy, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  magazynier wydania  
    towaru  

wykształcenie: zawodowe lub śred-
nie, doświadczenie zawodowe mile 
widziane, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych mile widziane, 
książeczka do celów sanitarno-epi-

demiologicznych lub gotowość do 
jej wyrobienia, zakres obowiązków: 
kompletowanie, uzupełnianie i maga-
zynowanie towaru z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi w procesach 
logistycznych, utrzymywanie czysto-
ści miejsca pracy i dbałość o sprzęt, 
praca w ciągłym ruchu, miejsce pra-
cy: Kleszczów;

•  elektryk utrzymania ruchu  
wykształcenie min. średnie o profilu 
elektrycznym, mile widziane do-
świadczenie w obszarze utrzymania 
ruchu lub dziale technicznym, upraw-
nienia SEP do 1 kV, umiejętność od-
czytywania schematów elektrycznych 
i dokumentacji technicznej, zakres 
obowiązków: dbałość o sprawność 
techniczną i właściwe funkcjonowa-
nie maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
trzy zmiany, pracodawca zapewnia 
bezpłatny dojazd do pracy, miejsce 
pracy: Gliwice.

Oferty z 8 grudnia 2016 r.

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

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

ogłasza nabór do pracy na 8 wolnych stanowisk urzędniczych  
w Wydziale Prewencji

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 22 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 Prewencji”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 22 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

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

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

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

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 w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 23 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 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 Organizacyjno-Finansowym”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 23 grudnia 2016 r. do godziny 10.00.

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

Śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej 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 min. średnie (mile widziane  

techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy  

z systemami zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu  

podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania  

problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych umów  

i w oparciu o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej  

oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw oraz  

wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV  
wraz z listem motywacyjnym i nr. referencyjnym BOK/MSI/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 kan-
dydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji 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  
I towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. nieruchomości

w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zadań na zajmowanym stanowisku należeć 
będzie m.in.:
• pozyskiwanie umów na wyłączność;
• nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami;
• zarządzanie cyklem sprzedaży i marketingu poszczególnej  

oferty, jak i bazy klientów;
• współpraca z zespołem i dbałość o pozytywne relacje;
• realizacja planów pozyskowych i sprzedażowych;
• archiwizowanie dokumentacji zakończonych spraw  

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: admini- 

stracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w biurze pośrednictwa nieruchomości lub w podmiocie  
o podobnym charakterze; 

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy  
z arkuszami kalkulacyjnymi;

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami;
• samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność,  

komunikatywnoś; 
• umiejętność w pracy w zespole i pod presją czasu;
• prorozwojowa postawa i determinacja w realizacji  

celów, wysoka kultura osobista;
• odporność na stres;
• referencje;
• prawo jazdy.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie ukończonych studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa nieruchomościami 
oraz licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy (CV) ze zdjęciem,

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie  
i kwalifikacje, 

• kserokopie pozostałych dokumentów o posiadanych  
dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych  
oraz dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej  
(kopie świadectw pracy),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
o zatrudnienie,

• oświadczenie woli o niekaralności za przestępstwa  
popełnione umyślnie,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia,
• narzędzia pracy;
• szkolenia i rozwój zawodowy.
cV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie  
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą  
być sporządzone w języku polskim w formie umożli- 
wiającej ich odczytanie.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Spół-
ki (Dział Kadr i Płac, III piętro, pok. 305), w terminie do 
5 stycznia 2017 r. do godz. 15.00, opatrzone klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Adres Spółki:  Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. 
ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice

oferty pracy

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 50/2016 (826), 15 grudnia 201614

OGŁOSZENIa
nieruchomości

komunikaty

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego 
zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych  

z 29 stycznia 2004 r.,  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę fabrycznie nowych  
materiałów preizolowanych

termin składania ofert:  
2 stycznia 2017 r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert:  
2 stycznia 2017 r. o godz. 13.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

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:

dostawę materiałów biurowych
termin składania ofert:  

12 stycznia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert:  

12 stycznia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

oGŁaSZa

iii uStny prZetarG oGranicZony 
na SprZedaż udZiaŁu miaSta Gliwice w prawie użytkowania wiecZySteGo 

nieruchomości Stanowiącej wŁaSność Skarbu pańStwa
1.  lokalizacja: przy ul. tadeusza Żeleńskiego-Boya.
2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Udział 39/100 Miasta Gliwice w prawie użytkowania wie-
czystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 
nr 1052 o powierzchni 1735 m2, obręb Przyszówka, KW  
nr GL1G/00076678/3, użytek dr – drogi.
3.  Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Tadeusza 
Żeleńskiego-Boya, w północnej części miasta Gliwice, w oto-
czeniu głównie zabudowy przemysłowo-usługowej, baz, 
składów, magazynów. W bliskiej odległości linii kolejowej, 
Kanału Gliwickiego oraz Portu Gliwice. W niewielkiej odle-
głości zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość gruntowa 
o kształcie nieregularnym, mocno wydłużonym, użytko-
wana jako droga dojazdowa do przyległych nieruchomości. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Tadeusza 
Żeleńskiego-Boya). Teren dobrze skomunikowany. Przez 
nieruchomość przebiega kanał kanalizacji sanitarnej oraz 
instalacji elektrycznej i wodnej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujące-
go dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r., Dz. Urzędowy Woj. Śl. nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 
709) teren położony w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya, 
obejmujący działkę nr 1052, obręb Przyszówka, oznaczony jest 
w przeważającej części symbolem:
• 18 U – co oznacza: tereny zabudowy usługowej 

oraz w niewielkim fragmencie na terenie oznaczonym 
symbolem:

• 54 KD – co oznacza: tereny komunikacji drogowej istniejącej 
i modernizowanej oraz projektowanej – drogi dojazdowe.

Dla terenu o symbolu 18 U w ww. planie zapisano:
1) przeznaczenie podstawowe;

a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą mieszkańców dziel-

nicy, które stanowią część miejskiej sieci usług w zakresie 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji i łączności, 
oświaty, sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, handlu 
i gastronomii.

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a)   mieszkalnictwo wbudowane;
b)   budynki użyteczności publicznej;
c) budynki zamieszkania zbiorowego;
d) pasaże handlowo-usługowe;
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place i skwery;
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej;
g) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże, w tym podziemne;
h) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Dla terenu o symbolu 54 KD, w ww. planie zapisano:
1) przeznaczenie podstawowe;

a)  lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do 
klasy i funkcji ulicy;

b)  niezbędna infrastruktura techniczna,
2) przeznaczenie dopuszczalne;

a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
b) zieleń ochronna i ozdobna;
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, prowadzone 

zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgod-
nione z zarządcami dróg;

d)  urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach pieszo-rowero-
wych o charakterze turystycznym, obiekty małej architektury;

e) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki 
autobusowe).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5.  cena wywoławcza nieruchomości i minimalne po-
stąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 30 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 310,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od 
towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).

6.  termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 34.
Na sprzedaż udziału 39/100 Miasta Gliwice w prawie użytko-
wania wieczystego wyżej opisanej nieruchomości odbyły się 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 
Jasnej 31A dwa przetargi:
• I ustny przetarg ograniczony 5 września 2016 r. (o godz. 11.00),
• II ustny przetarg ograniczony 16 listopada 2016 r. (o godz. 11.00),
które zakończyły się wynikiem negatywnym.
7.  Wadium
Wadium w wysokości 3100,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski Sa nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1052, obręb Przyszówka” 
oraz wpisać, kto będzie nabywcą. Wadium winno być uznane na ra-
chunku gminy najpóźniej 20 stycznia 2017 r. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 27 lutego 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej-
scu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznacz-
ne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8.  tryb przetargu
Ze względu na sposób korzystania z nieruchomości jako drogi 
dojazdowej do przyległych nieruchomości oraz jej kształt, wiel-
kość i lokalizację została ona przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego, na poprawę zagospodarowania 
działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do współużytkowników wieczystych 
działki nr 1052, właścicieli przyległej działki oznaczonej nr 459 
i wieczystych użytkowników działek nr 458/1, 458/2, 457, 444, 
445, 447, położonych w obrębie Przyszówka.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy oka-
zać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) od-
pis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp.);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie 
elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na dzień 
20 stycznia 2017 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany 
będzie dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego upraw-
nienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 20 
stycznia 2017 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
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 rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM tel.: 32/338-64-22.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490).

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

oGŁaSZa

ii uStny prZetarG oGranicZony 
na SprZedaż prawa wŁaSności nieruchomości  

Stanowiącej wŁaSność miaSta Gliwice
1.  lokalizacja: przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach
2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Działka nr 23/2, obręb Wójtowa Wieś, KW nr GL1G/00041874/3, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu 0,0375 ha.
3.  Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, 
w zachodniej części miasta, w otoczeniu głównie zabudowy 
mieszkaniowej. Teren średnio skomunikowany. W znacznym 
oddaleniu budynki użyteczności publicznej, handlowo-usłu-
gowe, służby zdrowia oraz tereny rekreacyjne. Kształt niere-
gularny. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. 
Nieruchomość częściowo uzbrojona. Na działce jest betonowy 
podjazd do nieruchomości przyległej, tj. dz. nr 21. Przez działkę 
przebiega linia kablowa niskiego napięcia, dla której jest usta-
nowiona służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja SA.
Przez działkę przebiega kanał kanalizacji deszczowej KD 300. 
Przed zbyciem zostanie ustanowiona nieodpłatna, nieogra-
niczona w czasie służebność przesyłu, pasem o szerokości 
2 m po każdej stronie kanału sieci, na rzecz Miasta Gliwice, 
polegająca na prawie korzystania z przebiegających przez tę 
nieruchomość urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu 
do tych urządzeń w celu prawidłowej ich eksploatacji, w tym 
dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji 
i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe.
Działka obciążona jest umową dzierżawy nr 239/GN
-AN/6845/2013 zawartą na okres od 1 października 2013 r.  
do 31 października 2027 r. z przeznaczeniem na ogród przydomo-
wy oraz drogę dojazdową. Z dniem nabycia nieruchomości przy-
szły nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej zabudo-
wy uwzględniającej obecnie obowiązujące przepisy prawa 
budowlanego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego teren położony w Gliwicach wzdłuż 
południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 
(uchwała nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 
z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019), obejmujący działkę nr 23/2, 
obręb Wójtowa Wieś, oznaczony jest symbolem:
5 MNU – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe 
o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 15 MNU, 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa;
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze i in-

wentarskie) oraz dojazdy;
c) możliwość realizacji budynków usługowych;
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 

usługowych;
e) zieleń i ogrody przydomowe.

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem 

lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsz-
tatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego;

b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty 
tenisowe, boiska, baseny, place zabaw;

c) zieleń i przydomowe ogrody;
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Dla całego terenu 5 MNU wyznaczona została na rysunku planu 
nieprzekraczalna linia zabudowy.
Ponadto przedmiotowy teren położony jest w granicach:
• strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem 

żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów bu-

dowlanych oraz naturalnych, związanym ze strefą od lotniska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne po-
stąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 60 720,00 zł
Minimalne postąpienie: 610,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od 
towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
6.  termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 20 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieru-
chomości odbył się 25 października 2016 r. (o godzinie 11.00) 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 
Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
7.  Wadium
Wadium w wysokości 6100,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski Sa nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 23/2, obręb Wójtowa Wieś” oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 13 stycznia 2017 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 20 lutego 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe, zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej-
scu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznacz-
ne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8.  tryb przetargu
Ze względu na to, iż działka pozbawiona jest możliwości samodziel-
nej zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące przepisy 
prawa budowlanego – zgodnie z opinią z Wydziału Architektury i Bu-
downictwa UM została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego, na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właścicieli działek nr 19, 21 oraz 
wieczystego użytkownika działki nr 22, obręb Wójtowa Wieś.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
9.  Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać 
aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie 
elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na dzień 
13 stycznia 2017 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany 
będzie dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego upraw-
nienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 13 
stycznia 2017 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca 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. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany 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 rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM, tel. 32/338-64-22.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490).

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

preZydent miaSta Gliwice
dZiaŁając na podStawie art. 38 uSt. 1 i 2 uStawy Z 21 Sierpnia 1997 r.  

o GoSpodarce nieruchomościami  

(t.j. dZu Z 2015 r., poZ. 1774, Z późn. Zm.)

preZydent miaSta Gliwice
dZiaŁając na podStawie art. 38 uSt. 1 i 2 uStawy Z 21 Sierpnia 1997 r.  

o GoSpodarce nieruchomościami  

(t.j. dZu Z 2015 r., poZ. 1774, Z późn. Zm.)

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu 
– przetargu nieograniczonym pn.:

Adaptacja lokali mieszkalnych komunalnych  
na cele mieszkań socjalnych – „mieszkania na start”

część nr 1. adaptacja lokalu komunalnego przy ul. chorzowskiej 65/7 w Gliwicach.
część nr 2. adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Kolberga 8/6 w Gliwicach.

część nr 3. adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Przemysłowej 1b/3 w Gliwicach.
część nr 4. adaptacja lokalu komunalnego przy ul. toszeckiej 50/4 w Gliwicach.

część nr 5. adaptacja lokalu komunalnego przy ul. tarnogórskiej 109a/3 w Gliwicach.
część nr 6. adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Jana Śliwki 31b/9 w Gliwicach.

termin składania ofert: 23 grudnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2016 r. o godz. 10.00

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



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 50/2016 (826), 15 grudnia 2016 15

OGŁOSZENIa
nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości oznaczonej jako 
• działki nr 667, obr. Kłodnica, KW nr Gl1G/00033909/9, 

680/3, obr. Kłodnica, KW nr Gl1G/00033909/9 i 955/2, obr. 
Kłodnica, KW nr Gl1G/00048768/6, o łącznej powierzchni  
0,5310 ha, położonych przy ul. toszeckiej/ul. Uszczyka w Gliwicach.

Termin przetargu: 29 grudnia 2016 r., godz. 9.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 926 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT sto-
sownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 92 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2016 r.
____________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieza-
budowanej nieruchomości oznaczonej jako 
• działka nr 444, obr. Bojków, o powierzchni 0,2386 ha, po-

łożonej w Gliwicach na południe od ul. św. Brata alberta, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr Gl1G/00037445/6.

Termin przetargu: 8 lutego 2017 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 516 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
Wadium: 51 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.
____________________________________________________________
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudo-
wanej części nieruchomości oznaczonej jako
• działka nr 820/2, obr. Sośnica, o powierzchni 0,0316 ha,  

stanowiącej własność Miasta Gliwice, położo-
nej w Gliwicach przy ul. Korczoka, zapisanej w KW  
nr Gl1G/00036359/9.

Przetarg ograniczony jest do właściciela działki nr 821 oraz użytkow-
nika wieczystego działki nr 825, obr. Sośnica.
Termin przetargu: 17 stycznia 2017 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 68 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 6800,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2017 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 805/5, obr. Stare Gliwice, KW Gl1G/00032522/5, 

przy ul. Kozielskiej.
Termin przetargu: 16 stycznia 2017 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 179 600,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 18 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 stycznia 2017 r.
____________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 805/2, obr. Stare Gliwice, KW Gl1G/00032522/5, 

przy ul. Kozielskiej.
Termin przetargu: 16 stycznia 2017 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 337 600,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 33 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 stycznia 2017 r.
____________________________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny wywoławczej, 
na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego 
własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 31,70 m2 wraz 
z przynależną piwnicą o powierzchni 1,50 m2, usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Łużyckiej 2B, oznaczonego geodezyjnie jako działka 
nr 293 o pow. 3731 m2, obr. Politechnika, KW GL1G/00033650/8, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice, na podstawie art. 37 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Lokal usytuowany jest na IV 
piętrze w wielorodzinnym, 10-piętrowym budynku.
Termin przetargu: 9 stycznia 2017 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*:  
108 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 
pkt 10a ustawy.
Wadium: 10 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2017 r.

nieruchomości na SprZedaż

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

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.)

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

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

sprzedaży:
•	nr 723–737  do 27 grudnia 2016 r.

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

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

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

preZydent miaSta Gliwice

informuje,

preZydent miaSta Gliwice

informuje,

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 275/2016 do 26 grudnia 2016 r.

Zarząd Budynków Miejskich  
I towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

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

przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

•  lub w wersji elektronicznej na adres mailowy 
biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo 
więcej szczegółowych informacji na temat pro-
ponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej ofer-
ty można uzyskać również telefonicznie 
pod numerem telefonu 607-837-343  
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-913, 32/339-29-964, 32/339-
29-965.

 Śląskie centrum logistyki Sa 
 wynajmie:

 nowoczesne pomieszczenia  
biurowe o łącznej powierzchni 1150 m2

Pomieszczenia znajdują się na terenie Śląskiego Centrum Logistyki, bezpo-
średnio 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

Zarząd Budynków Miejskich I towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Gliwicach

przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu
Prezydenta miasta Gliwice, 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy ulicach:

________________________________________________
i PRzeTARG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ul. Franciszkańska 25/2, parter, lokal użytkowy o powierzchni 37,77 m2, 
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – insta-
lacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomości stanowi własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1020,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
________________________________________________

ii PRzeTARG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Reymonta 14, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 79,32 m2, skła-
dający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – instala-
cja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno–kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość w  samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2142,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym 
posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową 
nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 12 stycznia 2017 r. (czwartek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I tBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.15 według 
kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZBM I tBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i  przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz 

z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie 
mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi 
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione 
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice  
z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki 
cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wysta-
wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I tBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski Sa I O/ Gliwice, nr konta  
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy 
najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w  Dziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz 
oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu  
w imieniu uczestnika przetargu (tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium) 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarial-
nie poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej 
w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden 
lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia 

umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu 

z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie pod-

pisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel  
in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, organizator zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 3 stycznia 2017 r.  
(wtorek).
1. ul. Franciszkańska 25/2, parter, godz. 10.00–10.15.
2. ul. Reymonta 14, front, parter, godz. 10.30–10.45

Zarząd Budynków Miejskich  
I towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11, 

www.zbmgliwice.pl
 lOKal UŻytKOWy DO WyNaJMU

Zarząd Budynków Miejskich I Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Gliwicach, z siedzibą przy 
ul. Dolnych Wałów 11, oferuje do wy-
najęcia lokal użytkowy położony przy  
ul. Wieczorka 31/U6.
Lokal użytkowy zlokalizowany jest przy  
ul. Wieczorka 31/U6 na parterze, 
o powierzchni użytkowej 104,74 m2. 
Lokal składa się z sześciu pomiesz-
czeń (sali sprzedaży, 3 x zaplecze,  
2 x WC).
Lokal wyposażony jest w instalacje wod.-
-kan., c.o., elektryczną.

Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Czynsz najmu (bez opłat za media i po-
datku od nieruchomości) ustalony został 
w przedziale od 15,00 zł do 20,00 zł/m² 
netto + VAT. Możliwość negocjacji.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy 
o kontakt z Działem Pośrednictwa i Usług 
Biznesowych, nr tel.: 32/339-29-70 lub 
kom. 607-837-343.
Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej:  
www.zbmgliwice.pl.
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