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fot. I. Dorożański/piast-gliwice.eu

Krajobraz
po Hiszpanii

>> 5

Piłkarze gliwickiego Piasta
wrócili ze zgrupowania w Hiszpanii. W przepięknej scenerii
szlifowali formę przed wznowieniem rozgrywek w Ekstraklasie. Rozegrali cztery
sparingi – jeden wygrali, trzy
przegrali. Co słychać w klubie przy Okrzei na niespełna
dwa tygodnie przed piłkarską
wiosną?

>> 12

Mimo zimowej aury trwają prace przy remoncie mostu nad
Kłodnicą przy kościele św. Barbary. W najbliższych dniach
wykonane zostanie nowe przęsło obiektu. Poprzednie, posiadające trwałą wadę, zostało wyburzone.
Jak zmieniał się most przy ul.
Dworcowej? – W ostatnich miesiącach
przebudowane zostały jego przyczółki.
Wzmocniono posadowienie obiektu,
a przy okazji prac rozebrano również
kładkę technologiczną nad rzeką Kłodnicą – wylicza Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach. Jak podkreśla, wykonawcy

pozostanie jeszcze do zrealizowania
wyposażenie mostu, czyli izolacja z nawierzchnią, chodniki z krawężnikami
i gzymsami, bariery oraz odtworzenie
dojazdów do obiektu.
Dzięki realizacji inwestycji most zyska
większą nośność – z obecnych 15 ton
do 50 ton. Prace powinny się zakończyć
w połowie tego roku. 
(kik)

fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara

Most na Dworcowej
gotowy w połowie roku

druga strona w obiektywie
Aleja Przyjaźni w zimowej scenerii (fot. A. Skwarek)

Nauczą się bronić

Straż Miejska dzieciom

Żołnierze z gliwickiego 6. Batalionu Powietrznodesantowego szkolą kobiety
z technik samoobrony. Kolejne spotkania odbędą się 4 lutego, 4 marca,
1 kwietnia, 6 maja i 3 czerwca. Kursy są bezpłatne. Chętne panie proszone są
o rejestrację pod nr. telefonu 697-724-874 lub wysłanie wiadomości na e-mail
rysiewiczm@interia.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Instruktorzy przypominają, że na zajęciach wymagane jest obuwie zmienne i strój sportowy.
Więcej informacji na stronach MON. (fot. 6batalion.wp.mil.pl)

Jak bezpiecznie bawić się w zimie? Na to pytanie odpowiadali gliwiccy strażnicy
miejscy, którzy w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, odwiedzili dzieci z oddziału
przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy ulicy Gomułki.
Wizyta nie skończyła się jednak na pytaniach i pouczających odpowiedziach,
ale na… zaśnieżonym nieopodal przedszkola wzniesieniu. Jak zapewniają mundurowi, przedszkolaki zdały egzamin z bezpiecznej zabawy celująco. (fot. Straż
Miejska Gliwice)

Co w hali robią armatki?

Ach, jak cudowna jest Panama!

Cztery takie urządzenia zamontowano na trybunach głównej areny Hali Gliwice.
Potrafią się obrócić o 360 stopni, miotać strumień wody na odległość kilkunastu
metrów i ugasić pożar na przestrzeni od ścian hali do centralnego punktu areny.
Za pomocą dżojstika armatkami wodnymi będzie sterował wykwalifikowany
strażak. (fot. Ł. Fedorczyk)

3, 4, 5 i 6 lutego w Teatrze Miejskim odbędą się premierowe prezentacje spektaklu „Ach,
jak cudowna jest Panama”. Przedstawienie jest oparte na książce Janoscha (niemieckiego pisarza urodzonego na Górnym Śląsku), reżyseruje Laura Słabińska. Tłem opowieści
o wielkim marzeniu i spontanicznej podróży kilkorga przyjaciół będzie surrealistyczna
dekoracja sceniczna autorstwa czeskiego scenografa Pavla Hubički. (fot. A. Skowronek)
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AKTUALNOŚCI

Więcej kursów,
nowe przystanki

Kapliczka ocalona

Przydrożna kapliczka, stojąca u zbiegu ul. Rzeczyckiej i Pszennej w Łabędach odzyskała dawny blask. Renowacja zabytku z XIX wieku kosztowała ponad 98 tys. zł i została sfinansowana z budżetu miejskiego.
W Gliwicach znajduje się blisko 40 kapliczek i przydrożnych krzyży. Najwięcej
jest w Bojkowie, ale niewielkie obiekty
kultu religijnego można spotkać w całym
mieście. Jeden z nich został niedawno
odnowiony. To zabytkowa kapliczka z XIX
wieku znajdująca się u zbiegu ulic Rzeczyckiej i Pszennej w Łabędach. Miasto
przywróciło świetność zabytku, finansując prace prowadzone przez specjalistyczną firmę – Konserwacja Zabytkowej
Architektury dr arch. Bronisław Mzyk z
Tarnowskich Gór. Inwestycję prowadził
Wydział Przedsięwzięć i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Kapliczka została poddana gruntownej
modernizacji. Odkopano tynki, wykonano
izolację fundamentów, usunięto cementowe płytki, pod którymi odkryto historyczną, ceglaną posadzkę i wykonano nową
podłogę. Ponadto uzupełniono brakujące
fundamenty pod progiem wejścia do kapliczki i pod ołtarzem, wykonano nowy ołtarz, odgrzybiono mury, zaimpregnowano
fundamenty, które dodatkowo poddano
izolacji mineralnej, pomalowano ściany,

zmodernizowano dach. Zagęszczono też
ziemię w wykopie przyfundamentowym,
uzupełniono ubytki w tynkach i poddano
renowacji figurę Matki Boskiej.
Przy okazji remontu pod warstwami
starego tynku odkryto grawer – 1890
– będący najprawdopodobniej datą
wybudowania kapliczki. Renowacja
zabytku kosztowała 98,4 tys. zł. (mf)

fot. D. Mykosz

Autobusy linii nr 840 i 840N z początkiem lutego dodatkowo zatrzymują się na przystanku „Zabrze Damrota”
przy ul. Wolności. Zmieniły się także
godziny odjazdów autobusów.
Autobusy linii 870 zyskały jeden postój. Obecnie zatrzymują się również na
przystanku „Gliwice Zajezdnia”.
– Wprowadzone zmiany mają na
uwadze wygodę pasażerów. Nowe
przystanki i częstsze kursy wprowadzone przez KZK GOP to odpowiedź na
potrzeby mieszkańców. Zależy nam, by
pasażerowie podróżowali w dobrych
warunkach, mieli komfort podróży zarówno pod względem jakości taboru,
jak i odpowiadającego ich potrzebom
rozkładu jazdy. Mamy nadzieję, że częstsze kursy spowodują wzrost liczby osób
korzystających z komunikacji miejskiej –
mówi Anna Koteras, naczelnik Wydziału
Prasowego KZK GOP.

(mf)

fot. UM Gliwice

Autobusy linii nr A4 kursują z większą częstotliwością w dni robocze
i szkolne (w godzinach 10.00-12.00)
oraz w dni robocze w okresie ferii i wakacji (w godz. 8.00-13.00). Od 1 lutego
w ww. porach dotychczasowa 20-minutowa częstotliwość kursowania linii
została zwiększona do 10 minut.
Autobus linii nr 80 w dni robocze
odjeżdżający z przystanku „Tarnowskie
Góry Dworzec” dotychczas o godz.
14.30, od 1 lutego odjeżdża o godz.
14.38, w konsekwencji dociera do
przystanku końcowego w Gliwicach
o 8 minut później niż dotychczas.
Dalej, bo aż do nowego przystanku
„Gliwice Centrum Logistyki” na terenie
zakładu Śląskiego Centrum Logistyki SA
prowadzone są wybrane kursy linii autobusowej nr 202. Dotychczas kończyły
one bieg na przystanku „Gliwice Port”.
Zmieniły się też godziny odjazdów autobusów linii nr 202.

fot. D. Mykosz

1 lutego wprowadzono kilka dobrych zmian w komunikacji miejskiej.
Autobusy kursują częściej, pojawiły się też nowe przystanki. Zmiany
wprowadzane przez KZK GOP mają na celu usprawnienie funkcjonowania komunikacji oraz polepszenie komfortu podróżowania pasażerów.

Odkąd jesienią ubiegłego roku ogłoszono, że Gliwice są gotowe do udziału w rządowym programie
Mieszkanie Plus, w Urzędzie Miejskim i Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej powtarzają się telefony od
zainteresowanych nim gliwiczan. Padają pytania o zapisy na listy mieszkań. Inwestor odpowiedzialny za
przygotowanie i pilotażową realizację projektu – Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości SA –
wciąż jednak analizuje szczegółowo lokalizacje wskazane w październiku przez nasze miasto.
Przypomnijmy, że w ramach pilotażu
rządowego projektu Mieszkanie Plus nad
Kłodnicą mogłoby powstać nawet 700
mieszkań na wynajem i z opcją wykupu.
Władze Gliwic, odpowiadając na propozycje BGK Nieruchomości SA, zaproponowały jesienią ubiegłego roku 6 lokalizacji
pod tę inwestycję. Miasto nie otrzymało
dotąd żadnej oficjalnej odpowiedzi na
temat ostatecznego wyboru, dlatego
wciąż jest jeszcze za wcześnie, by dzwonić
i dopytywać o zapisy na listę mieszkań. –
Nadal oczekujemy na potwierdzenie od
BGK Nieruchomości, czy któryś z zaproponowanych terenów spełnia wymagania

i zostanie wybrany na potrzeby programu
– informuje Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Dodaje, że największe zainteresowanie
inwestora wzbudziły tereny przy ul. Żabińskiego (o łącznej powierzchni ok. 7 ha)
oraz tereny przy ul. Dworskiej (o łącznej
powierzchni ok 1,5 ha).

Mieszkanie Plus na konferencji
W połowie grudnia w budynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
zorganizowano ogólnopolską konferencję
pod hasłem „Mieszkanie Plus w samorzą-
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dach. Od intencji do inwestycji”. Jej celem
było zapewnienie przedstawicielom władz
samorządowych możliwie szczegółowych
informacji z zakresu rozwiązań finansowych,
transakcyjnych i budowlanych, dotyczących
komercyjnej aktywności inwestycyjnej
w ramach programu Mieszkanie Plus. Gospodarzem spotkania był minister finansów
i rozwoju. Gliwice reprezentował Adam
Neumann, zastępca prezydenta miasta.
Podczas konferencji podpisana została
„Koalicja Mieszkanie Plus”, sygnowana
przez Związek Miast Polskich, GPW SA
oraz BGK Nieruchomości SA. Zakłada ona
promocję dobrych praktyk na rynku miesz-

fot. K. Krzemiński / archiwum UM Gliwice

Kiedy Mieszkanie Plus?

kaniowym, przezwyciężanie barier prawnych, wdrażanie nowoczesnych technologii
(m.in. w oparciu o polskie innowacje) oraz
wspólne poszukiwanie finansowania dla
realizowanych inwestycji. 
(kik)
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fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara

Ważne dla
mieszkańców
Pierwszy kwartał to czas rozliczeń podatkowych. Od 3 lutego br.
mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub
leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości podatku na ten rok.
Termin zapłaty pierwszej raty ww.
podatków przypada na 15 marca, jednak dla wielu mieszkańców będzie to
jedyny termin zapłaty, bowiem jeżeli
wysokość podatku nie przekroczy 100 zł,
powinien zostać zapłacony jednorazowo
właśnie w terminie pierwszej raty.
Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze
współwłaścicieli dostaje swój egzemplarz
decyzji. Wskazany w niej podatek jest
ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich.
Decyzje podatkowe są doręczane
przez pracowników Urzędu Miejskiego

w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz.
20.00. Pracownicy magistratu nie są
uprawnieni do pobierania należności
podatkowych.
Decyzje zawierają indywidualny
numer rachunku bankowego, na który
można dokonać wpłaty. Aby uniknąć
kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków.
Od wpłat gotówkowych dokonywanych
na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych we wszystkich placówkach ING
Banku Śląskiego SA nie są pobierane
dodatkowe prowizje.

Śląska uchwała
antysmogowa.
Trwają konsultacje!

Fot. P. Młynek

Do 6 lutego można opiniować projekt tzw. śląskiej uchwały antysmogowej. Konsultacje dotyczące ograniczeń w eksploatacji urządzeń spalających paliwa są prowadzone przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.

Bez większych
zmian

Od 1 lipca w całej Polsce wprowadzona zostanie powszechna segregacja odpadów, podział śmieci na 5 rodzajów i jednolite oznaczenie kontenerów. Wiele gmin czeka prawdziwe trzęsienie ziemi,
ale w Gliwicach rewolucji nie będzie.
Zgodnie z rozporządzenie ministra
środowiska, które wejdzie w życie 1 lipca, wszystkie gminy będą musiały wprowadzić obowiązkowy podział na 5 frakcji
odpadów: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło i odpady biodegradowalne. Do tej pory samorządy miały
dużą dowolność w organizacji odbioru
odpadów, teraz ujednolicony zostanie
nawet kolor pojemników na odpady –
do niebieskiego kontenera trafi papier,
do białego szkło bezbarwne, do zielonego szkło kolorowe, do żółtego metale
i tworzywa sztuczne, a do brązowego
odpady ulegające biodegradacji.
W Gliwicach system gospodarowania odpadami jest zbliżony do wymogów rozporządzenia, będzie trzeba jednak dostosować kontenery. – Obecnie
do selektywnej zbiórki wykorzystywane
są 3 rodzaje pojemników: całe kolorowe, czarne z kolorową klapą, czarne
z kolorową naklejką. Liczba poszczególnych pojemników jest podobna. Żeby
spełnić wymogi rozporządzenia, około
2/3 pojemników do selektywnej zbiórki
będzie trzeba wymienić na nowe – wyjaśnia Mariola Pendziałek, naczelnik
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych UM. Na wymianę
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pojemników gminy mają 5 lat od wejścia rozporządzenia w życie.
Sposób zbierania odpadów nie
zmieni się tylko w zabudowie jednorodzinnej. – W nieruchomościach jednorodzinnych odpady selektywne gromadzone są w workach, co nie ulegnie
zmianie, ponieważ rozporządzenie
dopuszcza taką formę selektywnego
zbierania odpadów – dodaje Mariola
Pendziałek.
Dokumentem, który reguluje nowy
sposób odbioru odpadów, jest rozporządzenie ministra środowiska z 29
grudnia 2016 roku (na podstawie ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Zasady segregacji odpadów są związane z unijnymi regulacjami, według
których Polska w 2020 roku musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia.
W 2015 roku w Gliwicach osiągnięto
poziom odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
30,9%. Dla porównania w Bytomiu
osiągnięto poziom odzysku w wysokości 21,96%, a w Zabrzu 17,6%. Dane
z 2016 roku są jeszcze zbierane.

(mm)

Prace Marszałka Województwa Śląskiego nad projektem śląskiej uchwały
antysmogowej są obecnie na etapie
konsultacji społecznych. Pełna treść
dokumentu jest dostępna na stronie
www.bip.slaskie.pl –> Informacje, Ogłoszenia –> Konsultacje społeczne i opiniowanie
projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Uwagi do uchwały należy kierować
w formie pisemnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul.
Ligonia 46, 40-037 Katowice), osobiście
w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska

WPROWADZONA
REGULACJA
Zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów
i flotokoncentratów,
wilgotnego drewna
Nakaz stosowania
instalacji z automatycznym sposobem
zasilania paliwem i
bez rusztu awaryjnego
spełniających minimum
standardy emisyjne
zgodne z najwyższą 5
klasą wg normy PN-EN
303-5:2012

Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego (ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, w godzinach urzędowania) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres srodowisko@slaskie.pl.

Szacuje się, że w Gliwicach
urządzeń spalających paliwa
stałe jest około 20 tys. Kluczowe w projekcie uchwały jest
ustalenie czasu, do którego będzie można użytkować urządzenia na paliwa stałe. Będzie to
zależne od wieku paleniska.

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE
1 września 2017 r.

• 1 września 2018 r. – dla nowych obiektów budowlanych
• 1 stycznia 2022 r. – dla instalacji powyżej 10 lat od
daty produkcji (lub bez tabliczki znamionowej)
• 1 stycznia 2024 r. – dla instalacji od 5 do 10 lat od
daty produkcji
• 1 stycznia 2026 r. – dla instalacji poniżej 5 lat od
daty produkcji
• 1 stycznia 2028 r. – dla kotłów klasy 3 i 4

Co istotne, obecne zapisy projektu
uchwały przewidują, że w strefach, w których jest dostęp do sieci gazowej albo miejskiej sieci ciepłowniczej, nie będzie można
stosować szeregu rodzajów instalacji opalanych paliwami stałymi, w tym w szczególności: kotłów, piecyków, pieców kaflowych,
pieców do przygotowywania posiłków.
Prace nad uchwałą zostały podjęte
przez Marszałka na skutek częstych przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu

PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w województwie
śląskim. W uzasadnieniu uchwały czytamy,
że stężenia szkodliwych substancji w okresie grzewczym (październik–marzec) są od
100% do 170% wyższe niż w sezonie letnim. Zgodnie z analizą Urzędu Marszałkowskiego indywidualne urządzenia grzewcze
na paliwa stałe powodują 51% całkowitej
emisji PM10, 44% emisji PM2,5 i prawie
94% emisji benzo(a)pirenu.
(mm)
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GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Masz pomysł? Wypełnij i złóż wniosek!
Od niemal 4 lat gliwiczanie mogą decydować, na co wydana zostanie część miejskiego budżetu. Kolejna okazja, by zaproponować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w przyszłym roku w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, nadarzy się już wkrótce. Nabór wniosków na zadania jednoroczne
ruszy 6 lutego. Podpowiadamy, jak poprawnie przygotować wniosek i złożyć go w Urzędzie Miejskim.
CHCESZ ZAINICJOWAĆ
ZMIANĘ NA SWOIM
OSIEDLU?

1

UPEWNIJ SIĘ,
ŻE MOŻESZ ZOSTAĆ
WNIOSKODAWCĄ

2

WYPEŁNIAJ WŁAŚCIWE
DOKUMENTY!

3

W pierwszej kolejności sprawdź na
stronie www.gliwice.eu pod hasłem
„GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”,
jaka kwota została przeznaczona na
realizację zadań w Twojej dzielnicy. To
bardzo ważne! Aby Twój pomysł został
dopuszczony do etapu głosowania, musi
zmieścić się w limicie finansowania dla
osiedla. Skup wokół swej inicjatywy jak
największe grono mieszkańców!

Wnioski mogą składać gliwiczanie, których pomysły zyskały aprobatę co najmniej 15 osób,
a także radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi,
Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta. Uwaga!
Zarówno osoby składające wnioski, jak i popierające je, muszą w bieżącym roku ukończyć 16.
rok życia. Nabór wniosków na realizację zadań
jednorocznych potrwa do 24 lutego. Każdy wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

Formularz wniosku do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem
,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”. Formularz
w wersji papierowej można natomiast otrzymać
w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 –
w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Prezydenta i Rady
Miasta, a także w Biurze Podawczym w filii UM
przy ul. Jasnej 31A (w godzinach urzędowania:
pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00,
pt. 8.00–15.00).

ZAPROPONUJ DOBRĄ
NAZWĘ!

NIE POMYL DANYCH
TWOJEGO OSIEDLA!

5

DOPILNUJ, BY DOKUMENTY
BYŁY KOMPLETNE

4

OSZACUJ WSTĘPNIE WARTOŚĆ

8
NIE ZAPOMNIJ
O UZASADNIENIU!

9

6

Wymyśl nazwę zadania, która będzie
atrakcyjna i zrozumiała, a zarazem oddająca jego specyfikę.

BĄDŹ PRECYZYJNY!

Wskazując dzielnicę, w której ma być realizowane Twoje zadanie, skorzystaj z interaktywnej mapy Rad Osiedli, dostępnej pod adresem
http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli.
Wybierając konkretne osiedle, dotrzesz do
szczegółowych informacji, w tym spisu ulic.

7

Od tego roku we wnioskach dotyczących zagospodarowania konkretnego terenu mogą być ujęte nie
tylko grunty miasta, ale też tereny
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
(po uprzednim uzyskaniu ich zgody).
Jeżeli to możliwe, dołącz do wniosku
wydruk fragmentu mapy z zaznaczoną lokalizacją lub opisz ją możliwie
precyzyjnie, podając nazwę ulicy
i charakterystyczny punkt. Jeżeli masz
wątpliwości, czy Twój pomysł dotyczy
nieruchomości gminnej, sprawdź w geoportalach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (http://msip-mapa.
um.gliwice.pl/). Szybkie pozyskanie
informacji możliwe jest poprzez wykorzystanie narzędzia „Informacja o obiekcie” (niebieska kostka z literką „i” na
pasku ikon) czy funkcji „Raport” w wyszukiwarce uniwersalnej (kostka z lupką
na pasku ikon). Funkcja ta umożliwia
wygenerowanie – w wersji do wydruku – raportu zawierającego informacje
o numerze działki, jej powierzchni i własności oraz fragment mapy z lokalizacją
wyszukanego obiektu. Sprawdź również,
czy twój pomysł jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe instrukcje,
jak uzyskać informację o właścicielu
nieruchomości oraz jak sprawdzić, co
na danym terenie może być zbudowane,
znajdziesz w broszurach zamieszczonych
na stronie www.gliwice.eu w zakładce
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

By mieć pewność, że Twoja propozycja ma
szanse na realizację, skorzystaj z szacunkowych
kosztów dotyczących zadań z ubiegłorocznego
Budżetu Obywatelskiego (dokument „Przykładowe koszty zadań” na stronie www.gliwice.eu
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI).
Możesz też przeanalizować wydatki miasta wykazane w budżecie Miasta Gliwice na dany rok kalendarzowy (http://bip.gliwice.eu/strona=10447)
lub wysłać zapytanie cenowe do firmy, która zajmuje się realizacją podobnego przedsięwzięcia.

Wypełnij we wniosku wszystkie pola, a na formularzu listy poparcia zbierz co najmniej 15 podpisów od
osób, które uważają, że Twój pomysł jest ciekawy.
Uzupełnij we wniosku wszystkie swoje dane, podaj
swój numer telefonu i e-mail, gdyby osoby odpowiedzialne za weryfikację chciały się z Tobą skontaktować. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu skrzynki
e-mailowej i złożeniu podpisów na oświadczeniach
ze zgodą na udostępnianie danych osobowych.

W kilku zdaniach opisz swoją propozycję, jej
znaczenie dla Twojego osiedla lub lokalnej społeczności. Pamiętaj, że pozytywna zmiana wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców
to istota dobrego pomysłu. Dla niej z łatwością
znajdziesz poparcie.

ZŁÓŻ WNIOSEK DO URZĘDU

Szczegółowa
prezentacja „
WYPEŁNIĆ W JAK
NIOSEK?”
dostępna jest
na stronie
www.gliwice
.eu
słem „GLIWIC pod haKI BUD
OBYWATELSK ŻET
I”.
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Wypełnione formularze (maksymalnie
3 wnioski od każdego podmiotu) należy złożyć
w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 lub
w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A
(osobiście lub listownie, z dopiskiem na kopercie
BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP. Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku poprzez
wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za
okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM
przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. w godz. 8.00–16.00,
czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

5

aktualności

Komunikacja
Kto będzie mistrzem
przyszłości w Gliwicach kierownicy?
metropolitalnej dyskutować będą:
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
sekretarz Gliwic Andrzej Karasiński,
Andrzej Bauer, prezes DTŚ SA, Agata
Twardoch, architektka, wykładowczyni Politechniki Śląskiej oraz prof.
Stanisław Krawiec z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej i Grzegorz
Dydkowski, zastępca dyrektora ds.
rozwoju w KZK GOP. Debata rozpocznie się o godz. 13.00. Przewidywane
zakończenie – godz. 14.45. Udział jest
bezpłatny. Zapraszamy!

(kik)

Gliwickie zawody inaugurują sezon
samochodowych imprez Okręgu Katowickiego Polskiego Związku Motorowego. Czego możemy się spodziewać
11 lutego na terenie Gliwickiej Giełdy
Samochodowej? Przede wszystkim wielkich emocji, adrenaliny i dobrej zabawy. Będzie szybko i głośno. Zawodnicy

fot. Pexels.com

Projekt „Miasta Idei” to próba
wypracowania najlepszych pomysłów
i dobrych praktyk dla śląskich miast.
Konferencje pod tym właśnie hasłem,
organizowane przez Gazetę Wyborczą
Katowice, są miejscem dialogu oraz
wymiany opinii między władzami samorządowymi, ekspertami i samymi
mieszkańcami. Dziesiąte spotkanie
z cyklu „MI” odbędzie się w Gliwicach.
6 lutego w auli B Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej
(ul. Konarskiego 18 b) o DTŚ, komunikacji autobusowej i pomyśle kolei

Na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej już po raz trzeci odbędzie
się Rally Sprint. Organizowany przez Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice ekstremalny rajd samochodowy wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają Puchary Prezydenta Miasta Gliwice.
trzykrotnie przejadą trasę o długości
1,7 km. Jeśli będzie intensywnie padać
śnieg, trasa zostanie wydłużona do
2,5 km. Lista zawodów jest otwarta i
czeka na załogi złożone z kierowców i
pilotów. Ich zadaniem będzie uzyskanie
jak najlepszego czasu po trzech przejazdach w każdej z prób. Uwaga! Na trasie
przejazdu samochodów wyznaczone
zostaną specjalne strefy dla kibiców,
którzy będą mogli bezpiecznie oglądać
zawody. Niech wygrają najlepsi!
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.msg-rally.pl oraz
www.sprint.msg-rally.pl w zakładce
„Zawodnicy”. 
(mf)

fot. Ł. Bakalarczyk / Moto Sport Gliwice

Dialogu i wymiany opinii powinni spodziewać się ci, którzy 6
lutego znajdą czas, by w Centrum Edukacyjno-Kongresowym
Politechniki Śląskiej przysłuchiwać się otwartej debacie z cyklu
„Miasta Idei”. Na spotkanie zapraszają Miasto Gliwice i Gazeta
Wyborcza Katowice.

Pomocny strażnik
Strażnicy miejscy dbają o nasze bezpieczeństwo, ratują bezdomnych,
uczą jak ekologicznie palić w piecu, a w zimie pomagają również kierowcom, jeśli akumulator ze względu na warunki atmosferyczne odmawia im posłuszeństwa.

fot. K. Krzemiński

Patrole zmotoryzowane zostały wyposażone w przewody rozruchowe i w
razie niezbędnej potrzeby będą mogły
udzielić pomocy. Rozruch samochodów
nie jest jednak głównym zadaniem
Straży Miejskiej i mundurowi nie będą
interweniować w tej sprawie po każdym

6

zgłoszeniu. Dotyczy to przede wszystkim
wyjątkowych sytuacji, np. wtedy gdy
dany samochód blokuje ruch lub znacznie utrudnia jego płynność.
Praca strażników miejskich ma również
wymiar edukacyjny. W czasie ferii mundurowi prowadzą wśród uczniów i przedszkolaków pogadanki o bezpieczeństwie, współorganizują też (razem z Centrum Ratownictwa
Gliwice) darmowe szkolenia samoobrony
dla kobiet, w tym roku już po raz siedemnasty. Przypominają mieszkańcom o obowiązku odśnieżania, sprzątania po swoim psie, a
także o zakazie palenia śmieciami (każdy z
nas jest odpowiedzialny za stan powietrza,
którym wszyscy oddychamy).
Uczą też jak ekologicznie palić w
piecu. – Trzeba ułożyć rozpałkę nie pod,
ale na węglu. W momencie gdy wkład
zacznie palić się od góry, osuszy on niżej
położony węgiel, a dym, który musi w tej
sytuacji przejść przez żar, ulegnie praktycznie całkowitemu zanikowi – tłumaczy
Aleksandra Damulewicz z gliwickiej Stra-

ży Miejskiej. – Metoda ta daje więcej ciepła i jest tańsza, a do komina lecą mniej
szkodliwe spaliny. Gdyby każdy się do niej
stosował, mielibyśmy w Gliwicach czystsze powietrze, a wskaźniki zanieczyszczeń
nie byłyby przekroczone – dodaje.
Gliwiccy strażnicy pomagają też bezdomnym. Reagują na każde wezwanie,

kontrolują m.in. ogródki działkowe. We
współpracy z jednostką Ośrodka Pomocy
Społecznej, dowożą też gorącą herbatę
do schronisk i noclegowni.
W Gliwicach w Straży Miejskiej jest
obecnie zatrudnionych 83 pracowników.
Samych strażników, których możemy spotkać na ulicach, jest 70. 
(pm)
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innowacje

Politechnika
na medal

Kosmos czeka

techniki Śląskiej w latach 1990-1996
oraz wiceminister edukacji narodowej
w latach 1997-2000. Medal dla Politechniki Śląskiej odebrał prorektor ds.
studenckich i kształcenia, dr hab. inż.
Tomasz Trawiński.
Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego otrzymał również Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, który jest
siedzibą największego oddziału PTETiS
w Polsce – gliwicko-opolskiego. Z rąk
prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego wyróżnienie odebrał dziekan wydziału, prof.
Paweł Sowa.
Uroczystość odbyła się 23 stycznia
w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej. W gronie licznie zgromadzonych
gości znaleźli się rektorzy, prorektorzy
i dziekani polskich uczelni technicznych,
dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych oraz przewodniczący i prezesi PTMTiS, SEP, IEEE – Polska Sekcja, a także
przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.

(kik)

fot. A. Witwicki

Gliwicka uczelnia została wyróżniona za wkład w rozwój Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Nadrzędnym
celem tej organizacji jest integracja
osób i środowisk zajmujących się
szeroko rozumianą elektrotechniką
oraz utrwalanie pamięci o tych, którzy
znacząco przyczynili się do postępów
polskiej nauki. Uzasadniając wybór,
prof. Krzysztof Kluszczyński (przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej) przypomniał, że członkiem
honorowym numer 1 PTETiS jest
prof. Stanisław Fryze z Politechniki
Śląskiej, pionier elektrotechniki polskiej. Wśród pracowników gliwickiej
uczelni wyróżnionych tą najwyższą
godnością są także m.in. prof. Lucjan
Nehrebecki, wybitny elektroenergetyk, prof. Tadeusz Zagajewski, pionier
elektroniki przemysłowej, a także
prof. Wilibald Winkler, rektor Poli-

wiz. Croetech.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach została uhonorowana medalem
im. prof. Janusza Groszkowskiego, pioniera radiotechniki w Polsce, oraz statuetką 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej.

Trwają prace nad pierwszym polskim satelitą przemysłowym, który ma znaleźć się na orbicie w 2020 roku. Miasto Gliwice ma swój
udział w tym innowacyjnym projekcie.
Nad satelitą przemysłowym pracuje,
wraz z innymi podmiotami, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu
Lotniczego (ŚCNTPL), należące w 90% do
gliwickiej Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju (głównym udziałowcem GAPR jest Miasto Gliwice).
SAT-AIS-PL, bo taka jest robocza nazwa
polskiego satelity, nie będzie duży. – Swoim zewnętrznym kształtem zbliży się do
sześcianu o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m,
a jego masa nie powinna przekroczyć 50
kg. Urządzenie należy do kategorii Mikrosatelitów – mówi Artur Łach, konstruktor
mechanik z ŚCNTPL. – Zadaniem satelity
będzie monitorowanie ruchu statków na
Bałtyku i zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu morskiego – dodaje.
Urządzenie ma pozostawać w stałym
kontakcie z infrastrukturą naziemną.
Wszystkie elementy systemu będą zlokalizowane w Polsce. Według planu satelita
zostanie wystrzelony na orbitę w 2020
roku z Gujany Francuskiej. Tam znajduje
się kosmodrom należący do Europejskiej
Agencji Kosmicznej (ESA), na zlecenie
której powstaje projekt. – Obecnie  kończymy sporządzanie dokumentacji w postaci trójwymiarowego modelu CAD oraz
rysunków wykonawczych. Na ich podstawie powstanie demonstrator struktury.

Zostanie zaprezentowany ekspertom ESA
oraz przedstawicielom polskiego rządu
na finałowej prezentacji w kwietniu
– mówi Artur Łach. – W kolejnej fazie
projektu będziemy kontynuować prace
konstrukcyjne i  przeprowadzimy symulację pracy struktury satelity w warunkach
jego eksploatacji – dodaje.
Polscy konstruktorzy liczą, że misja
pierwszego polskiego satelity okaże się sukcesem i umożliwi realizacje kolejnych projektów kosmicznych. – Szanse na rozwój
tego sektora w Polsce są duże – przekonuje
Bartłomiej Płonka, prezes zarządu Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego
Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. – Ministerstwo Rozwoju finalizuje obecnie prace
nad narodową strategią kosmiczną, która
ma się przyczynić do znaczącego wzrostu
potencjału polskich przedsiębiorstw w tym
obszarze. ŚCNTPL jest na dobrej drodze do
tego, aby odgrywać znaczącą rolę w realizacji tej strategii – dodaje.
W skład grupy, która pracuje nad
satelitą, wchodzi łącznie 7 podmiotów.
Oprócz ŚCNTPL jest to Centrum Badań
Kosmicznych PAN, Instytut Łączności
PIB, Akademia Morska w Gdyni, ATOS
Polska, Hertz Systems oraz lider konsorcjum – firma CREOTECH Instruments.

(pm)

Razem w ważnych sprawach
Władze miasta i prezesi spółek miejskich spotkali się z kolegium rektorskim Politechniki Śląskiej. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy
w zakresie ochrony środowiska i transportu, a także możliwości realizowania razem z przemysłem prac badawczych.
Ze strony Politechniki Śląskiej w spotkaniu
uczestniczyli JM Rektor, prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektorzy: prof. Janusz Kotowicz,
prof. Bogusław Łazarz i dr hab. inż. Tomasz
Trawiński.

fot. Politechnika Śl.

Władze Gliwic reprezentowali: zastępca
prezydenta, Piotr Wieczorek oraz sekretarz
miasta, Andrzej Karasiński. W imieniu
spółek miejskich wystąpili natomiast:
wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Iwona Lukowicz-Fojt,
Waldemar Macyszyn – prezes zarządu
Przedsiębiorstwa Robót Ulic i Mostów wraz
z Henrykiem Małyszem, prezes Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
Wiktor Pawlik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Gliwice Henryk
Szary, prezes zarządu Budynków Miejskich
i Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Andrzej Tomal, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
Bogdan Traczyk, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice
Rudolf Widziszowski oraz prezes zarządu
Śląskiego Centrum Logistyki Jerzy Zachara.
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– Rozmowy dotyczyły m.in. konieczności wspólnych działań w takich obszarach, jak ochrona środowiska, transport,
a także rozwój projektu e-mobility czy
gliwickiego aeroklubu. Oprócz tego po-

ruszono kwestie współpracy Politechniki
Śląskiej z wybranymi spółkami miejskimi,
jak również poczyniono liczne ustalenia
dotyczące kształcenia przyszłego personelu tychże instytucji oraz projektów
realizowanych przez nie razem z uczelnią. Dyskutowano też o możliwości prowadzenia wspólnych prac badawczych,
współfinansowanych przez przemysł –
informuje Paweł Doś, rzecznik prasowy
gliwickiej uczelni.
By zapoznać się bliżej z możliwościami współpracy z uczelnią, już wkrótce przedstawiciele zainteresowanych
spółek odwiedzą wybrane laboratoria
Politechniki Śląskiej. Kolejne spotkanie
doprecyzowujące poruszone tematy
zaplanowano na przełom pierwszego
i drugiego kwartału.

(kik)

7

kultura

Krótkie filmy
na trudny temat

Co?
Gdzie?
KieDy?

12 lutego kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) wyświetli kilka najciekawszych propozycji Festiwalu Kino Dzieci. Projekcje dotyczyć będą tożsamości.
o Annabelle, małej Australijce, która przychodzi do
nowej szkoły w papierowej masce na twarzy. Chowając
się za króliczą głową, szuka przyjaciół. „Anatol i jego
rondelek” (reż. Éric Montchaud) to animowana opowieść o przywiązaniu do przedmiotów, bez których
ciężko nam się obyć. Anatol dzięki czerwonemu rondelkowi staje się wrażliwy i potrafi przekazywać swoje
uczucia. Kiedy garnuszka nie ma w pobliżu, staje się
rozdrażniony i wścieka się bez powodu.
Wszystkie filmy są skierowane do dzieci od 4 lat
wzwyż. Prezentowane tytuły zostały wybrane spośród
najciekawszych produkcji filmowych ostatnich lat
przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, organizatora
Festiwalu Kino Dzieci. Spotkania z cyklu „Kino Dzieci
Prezentuje” odbywają się co miesiąc. W marcowej
odsłonie zostanie pokazana „Wielka wyprawa Molly”.
Szczegóły są dostępne na stronie internetowej kina
Amok (www.amok.gliwice.pl).
(mm)

Fot. materiały dystrybutora

Filmowy podwieczorek rozpocznie się o godz.
16.15. Na początek, siedząc wygodnie w kinowych
fotelach, najmłodsi widzowie przeniosą się do duńskiego lasu, w którym wszystkie zwierzęta są niezwykle
barwne. Wszystkie oprócz jednego – szarego rysia,
który bardzo wyróżnia się na tle innych. Czy ryś zaakceptuje swój wygląd? A może inni będą mu dokuczać?
Po obejrzeniu animowanego „Wyglądu” (reż. Susann
Hoffmann) pozostaniemy w kręgu filmów skandynawskich – pokazany zostanie film „Jestem Tajem” (reż.
Kaspar Astrup Schröder). Storm to kilkuletni chłopiec,
którego matka jest Tajką, a ojciec Duńczykiem. Kim
jest ich dziecko?
W rosyjskiej animacji „O mamie” (reż. Dina Welikowskaja) dzieci zobaczą historię matki trzech synów,
która stara się dzielić swój czas równo pomiędzy nich,
troszczyć się o nich i chronić ich. „Dziewczynka w króliczej masce” (reż. Natalie van den Dungen) to opowieść

czwartek 2 lutego

■■ godz. 20.00: Jam Tradycyjny – jam session w stylistyce swingu, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

piątek 3 lutego

■■ godz. 16.00–17.30: „Bajkowe budowle” – warsztaty rękodzieła, Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)

sobota 4 lutego

■■ godz. 13.00: „Krótka historia kartki walentynkowej”
– warsztaty dla dzieci i rodziców, Zamek Piastowski
(ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 15.00: „Historia pewnej miłości – Jan III Sobieski i Marysieńka” – warsztaty dla dzieci i rodziców, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 17.00: „Ach, jak cudowna jest Panama” – spektakl premierowy, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 18.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza
– koncert karnawałowy, Scena Bajka (kino Amok,
ul. Dolnych Wałów 3)

niedziela 5 lutego

■■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwiccy uczeni” – zajęcia dla
dzieci z cyklu „Gliwiccy bohaterowie”, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00: Bajtel klub – zajęcia dla dzieci, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 13.00: „Święty Walenty – historia prawdziwa”
– warsztaty dla dzieci i rodziców, Zamek Piastowski
(ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 16.00: „Jezioro łabędzie” – transmisja spektaklu baletowego z teatru Bolszoj, kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 17.00: „Ach, jak cudowna jest Panama” – spektakl familijny, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

wtorek 7 lutego

■■ godz. 18.00–20.00: „Teatr na Stacji” – warsztaty aktorskie, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

środa 8 lutego

■■ godz. 16.00–18.30: spotkanie miłośników rękodzieła
artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: „Moje podróże w ciemno” – spotkanie autorskie z Hanną Pasterny w ramach kampanii
Pozytywni.Gliwice.pl, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 20.00: „Las, 4 rano” – projekcja w ramach spotkań DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Żyworódka, geranium, aloes – to rośliny, które często hodujemy w naszych domach
i mieszkaniach. Są nie tylko ich ozdobą, ale mają też szerokie zastosowanie lecznicze i kosmetyczne. Jakie? Tego dowiemy się 11 i 12 lutego w Willi Caro.
Dobroczynna moc ziół była znana już w starożytności.
Rośliny były lekarstwem, pożywieniem, miały znaczenie
symboliczne. Wiedza o ich cennych właściwościach
przydaje się również dzisiaj. 11 lutego w cyklu „Gliwicka
Zielarnia” przyjrzymy się dokładnie naszym roślinom
doniczkowym. Może jest wśród nich aloes, które sok zawiera wiele witamin i minerałów, pomaga w trawieniu,
działa dezynfekująco i antybakteryjnie na skórę? Albo
żyworódka, z której okłady leczą trądzik, a sok zwiększa
odporność organizmu? Spotkanie odbędzie się w trzech
turach, o godz. 10.00, 13.00 i 15.00, mogą w nim wziąć
udział osoby od 12 lat wzwyż.
Także młodsi goście Muzeum w Gliwicach poznają dobroczynne właściwości ziół. 12 lutego na
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zajęciach z cyklu „Ziołowe przedszkole” uczestnicy
poznają przepis na krem z nagietka, który leczy rozmaite dolegliwości skórne, między innymi skaleczenia, użądlenia i wysypki. Własnoręcznie wykonają
także pachnące lawendą i rumiankiem musujące
kule do kąpieli. Warsztaty są skierowane do dzieci
od 5 do 11 lat i ich rodziców. Spotkanie odbędzie
się dwukrotnie, o godz. 11.00 i 13.00.
Do „Gliwickiej zielarni” i „Ziołowego przedszkola”
obowiązują zapisy pod nr. tel. 783-560-006. Spotkania
odbywają się w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) raz
w miesiącu. Szczegóły dostępne są na stronie organizatora www.muzeum.gliwice.pl.

(mm)

fot. Alex Proimos, licencja CC BY 2.0

Ziołowa apteczka w... doniczce

Rumianek (Matricaria) zawiera flawonoidy, związki kumarynowe, śluz, cholinę i sole mineralne. Olejek rumiankowy
jest środkiem przeciwzapalnym stosowanym w medycynie
i kosmetyce. Zioło stosowane wewnętrznie łagodzi skurcze
układu pokarmowego.
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aktualności / ogłoszenia

Fot. materiały GCOP-u

Seniorzy się
nie nudzą
W Centrum Wolontariatu, filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, seniorzy poznają tajniki nowoczesnych technologii.
Wkrótce rozpocznie się także piąta edycja Akademii Wolontariatu
Seniora. Warto wyjść z domu i zrobić coś dla siebie i innych!
Technologia poszła do przodu i zmienił się sposób komunikacji. Osoby starsze
często nie nadążają za coraz nowszymi
modelami telefonów, laptopów czy tabletów. Gliwiccy wolontariusze postanowili to zmienić. W każdy wtorek między
godz. 17.00 a 18.00 w filii GCOP-u przy ul.
Zwycięstwa 1 seniorzy mogą wziąć udział
w zajęciach „Facebook łączy pokolenia”,
na których przekonają się, że Internet to
bardzo użyteczne narzędzie. Zajęcia są
bezpłatne, warto jednak przed przyjściem
skontaktować się z Centrum Wolontariatu
telefonicznie pod nr. 32/775-01-78.
Obecnie trwają także przygotowania
do kolejnej, piątej edycji Akademii Wolontariatu Seniora. Na warsztatach osoby starsze poznają prawne aspekty wolontariatu,
dostają także listę miejsc, w których mogą
zaangażować. Podczas trwania projektu or-

ganizowane są również warsztaty artystyczne, zajęcia rozwojowe czy kurs komputerowy. W trakcie dziesięciu półtoragodzinnych
spotkań w małych grupach seniorzy uczą
się podstaw obsługi komputera. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod nr.
32/775-01-78 oraz osobiście w Centrum
Wolontariatu, od poniedziałku do piątku
między godz. 9.00 a 18.00.
Gliwickie seniorki, które mają trochę
wolnego czasu, mogą ponadto zaangażować się w projekt „Baśniowe Babcie”. Jest
to inicjatywa na rzecz dzieci w gliwickich
przedszkolach – Baśniowe Babcie spotykają się z maluchami i m.in. czytają im
bajki. Co dwa tygodnie odbywają się także
spotkania integracyjno-informacyjne – to
dobra okazja, żeby wymienić się swoimi
doświadczeniami i wziąć udział w spotkaniach artystycznych.
(mm)

KOMUNIKATY
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy części III piętra budynku
przy ul. Sikorskiego134 w Gliwicach z przeznaczeniem
na Centrum Usług Wspólnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 3 lutego 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lutego 2017 r. o godz. 10.30
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych
w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert: 3 lutego 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lutego 2017 r. o godz. 10.00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu oferty
sprzedaży używanych autobusów DAB 12-1800B
Termin składania ofert: 9 lutego 2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 9 lutego 2017 r. o godz. 12.00

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:

budowę osiedlowej sieci cieplnej w rejonie
ul. Bema w Gliwicach-Sośnicy – II etap
Termin składania ofert: 6 lutego 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 6 lutego 2017 r. o godz. 11.30
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.
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PLANOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,
zaplanowanej na 9 lutego 2017 r., planuje się wprowadzić
niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2017 rok.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Rady Miasta Gliwice z 13 października
2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej.
4. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały Rady Miasta Gliwice z 12 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji.
5. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gliwice
z 14 maja 2015 r. w sprawie określenia
zwolnień z podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
6. Projekt uchwały w sprawie złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Oś Priorytetowa 2 – Ochrona środowiska w tym adaptacja do
zmian klimatu oraz przyjęcia do realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
dla Miasta Gliwice poprzez modernizację
i rozbudowę systemu gospodarowania
wodami opadowymi 0 – etap II”.
7. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr
X/141/2011 w sprawie ustalenia zasad
i warunków korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej na terenie Gminy
Gliwice.
8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie innych
sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości
nieczystości ciekłych.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia zasad
nawiązywania stosunku najmu lokali
użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki
czynszowej za lokale użytkowe.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności
działek nr 721, 911, 722, 738, 740, 909,
910 obręb Kolej o łącznej powierzchni
0,7938 ha, stanowiących własność Miasta
Gliwice.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie w trybie bez-

przetargowym na okres 10 lat prawa
odpłatnego użytkowania zabudowanej
nieruchomości położonej w Gliwicach
przy ul. Damrota 10b.
13. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Gliwicach.
14. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego i zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy
na czas nieoznaczony.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach
pomiędzy ulicą Na Piasku i ulicą Piwną.
16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji
Technikum nr 9 przy ulicy Syriusza 30
w Gliwicach.
17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Styczyńskiego
w Gliwicach, ul. Aleksandra Gierymskiego 1 poprzez zmianę siedziby.
18. Projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą Prawo oświatowe.
19. Projekt uchwały w sprawie określenia
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zamiaru zmiany w sieci placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
w drodze zmiany statutu nadanego
Uchwałą nr IX/206/2015 Rady Miasta
Gliwice z 27 sierpnia 2015 r. z późn. zm.
21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice.
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XXVI/506/2012 Rady
Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za
parkowanie na terenie Miasta Gliwice.
Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 2 lutego br. oraz „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” w kolejnym numerze, który ukaże się 9 lutego br.

9

ogłoszenia
oferty pracy
nabór nr KD.210.8.2017.BOI-1

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika
na stanowisko gońca w Biurze Obsługi Interesantów
w pełnym wymiarze czasu pracy

dyspozytor transportu

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017
Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej
na rynku od 28 lat,
• 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,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:

• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji
ze zleceniodawcami,
• posiadanie własnych kontaktów transportowych,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne
i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:

• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami
i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice,
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017
Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Wymagania:

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku.
Dokumenty należy składać do 20 lutego 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.
nabór nr KD.210.7.2017.GE-1

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
która istnieje na rynku od 28 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.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro,
obok pokoju 354).

• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu
zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach
wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń oraz dokonywanie
zgłoszeń stwierdzonych usterek,
• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym
i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 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.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro,
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, • warunków pracy na danym stanowisku,
• wymagań niezbędnych oraz dodat- • planowanych terminów poszczególkowych,
nych etapów naboru,
• wymaganych dokumentów i oświad- • udziału w naborze osób z orzeczoczeń,
nym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 15 lutego 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA
w Gliwicach
zatrudni:

specjalista ds. obsługi klienta
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2017

• umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej
na rynku od 28 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,

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/2017 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.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

• operatora z uprawnieniami do obsługi • operatora z uprawnieniami do obkoparki jednonaczyniowej min. kl. III,
sługi ładowarki jednonaczyniowej
• operatora z uprawnieniami do obsługi
min. kl. III,
koparko-ładowarki kl. III (wszystkie • kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz T,
typy),
• mechanika sprzętu lekkiego z doświadczeniem (zagęszczarki, piły
• operatora w z uprawnieniami do obspalinowe itp.).
sługi walca drogowego kl. III,
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail.:
jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście do siedziby PRUiM SA
pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 26 stycznia 2017 r.

komunikat

• pracownik/ca do sekcji 
porządkowej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,
ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie
„Modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej Budynku 3 „Cechownia” – etap III”
Przedmiotem zamówienia jest
„Modernizacja istniejącego systemu izolacji przeciwilgotnościowej
Budynku 3 – „Cechownia” – etap
III” zlokalizowanego na terenie Centrum Edukacji i Biznesu Górnośląskiej
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37.
Warunkiem udziału w przetargu jest
wpłacenie wadium w terminie do
9 lutego 2016 r. w wysokości 20 000,00
zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zapoznanie się z przedmiotem zamówienia
przez udział w wizytacji placu budowy,
wykupienie SIWP oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP
wraz z wymaganymi dokumentami
do 9 lutego 2016 r. do godziny 9.30
w siedzibie Zamawiającego.

leżytego wykonania umowy
w wysokości co najmniej 10%
ceny całkowitej brutto podanej
w ofercie. Wysokość (kwota)
zabezpieczenia dobrego wykonania przedmiotu zamówienia
powinna być uwidocznione
w ofercie Oferenta.

Cena specyfikacji wynosi 200 zł
plus 23% podatku VAT (słownie:
dwieście złotych 00/100 groszy
plus 23% podatku VAT), płatne
na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050
1285 1000 0022 0891 3984).

Wymagany termin wykonania
przedmiotu zamówienia – 4 (cztery)
miesiące od daty podpisania Umowy
(krótszy czas realizacji nie jest kryterium wyboru).

Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny sprzedaży.

Szczegółowe warunki przystąpienia
do przetargu oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, którą należy nabyć
w siedzibie organizatora przetargu
w godz. 8.00–15.00, w dniach roboZamawiający wymaga usta- czych, od poniedziałku do piątku do
nowienia zabezpieczenia na- 9 lutego 2017 r.

10

2017 r. do godz. 9.30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej
kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem
przetargu, na jaki została złożona
oraz jego terminu.
Posiedzenie Komisji Przetargowej Zamawiającego rozpocznie
się 9 lutego 2016 r. o godz. 10.00
w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju
Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. W. Pola 16, w sali nr 110.

Zamawiający zatrzymuje wadium,
jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
Przetarg zostanie przeprowadzony
1) odmówił podpisania Umowy na wg „Regulaminu zakupu towarów
warunkach określonych w ofercie; i usług” Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
w wysokości 10% ceny oferty.
w Gliwicach zastrzega sobie prawo
Ofertę wraz z wymaganymi doku- zamknięcia przetargu bez wybrania
mentami należy złożyć do 9 lutego którejkolwiek z ofert.

wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, mile widziana umiejętność
obsługi maszyn szorująco-zamiatających,
sprzątanie biur, stołówek, toalet, hali
produkcyjnej, trzy zmiany, miejsce pracy:
Gliwice, ul. Wyczółkowskiego;

• konserwator 

wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia na ww. stanowisku,
uprawnienia SEP do 1kV, prawo jazdy
kat. B, komunikatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność, mile widziane
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
dwie zmiany, praca na terenie działalności spółki;

• kelner/ka 

wykształcenie zawodowe, doświadczenie
zawodowe, obsługa imprez okolicznościowych, praca w ruchu ciągłym w Knurowie;

• pracownik zieleni

kierowca kat. B – wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, prawo jazdy kat.
B, praca w charakterze pracownika zieleni
i kierowcy, jedna zmiana, praca na terenie
działalności spółki;

• zastępca operatora sitodruku
wykształcenie: zawodowe mile widziane,
doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku, zdolności manualne, zakres
obowiązków: ustawianie, przestawianie sitodruku, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcyjny 

wykształcenie zawodowe, doświadczenie
w pracy na produkcji, zdolności manualne,
rzetelność, obowiązkowość w pracy, umiejętność pracy w zespole, zakres obowiązków:
organizowanie stanowiska pracy zgodnie
z obowiązującymi zasadami i przepisami,
wykonywanie wszelkich prac przy produkcji
stolarki aluminiowej i PCV na różnych etapach procesu, jedna zmiana, miejsce pracy:
Pyskowice, oferta także dla osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności;

• fryzjer/ka 

wykształcenie zawodowe kierunkowe, min.
2 lata doświadczenia, fryzjerstwo damsko-męskie, obsługa klienta, doradztwo, wymiar czasu
do uzgodnienia, miejsce pracy: Gliwice;

• mechanik samochodowy 

wykształcenie zawodowe, min. rok doświadczenia w pracy na stanowisku mechanika
samochodowego, przyjmowanie pojazdów
do naprawy, ustalanie przyczyny uszkodzeń,
usuwanie usterek, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice.

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.
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ogłoszenia
NIeruchomości
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA

ogłasza

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego przyjmo- i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała
od następnego roku.
wane są bez dodatkowych prowizji.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieInformacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów ruchomość na cele mieszkalne, a których dochód na jednego członka
na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego
lewej stronie od wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nierucho- wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za
mościami, ul. Jasna 31a, pokój 10, tel. 32/338-64-18, 338-64-19 lub pod nr który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS, może
komunikatora gg: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315. zostać na ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należ- wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww.
na jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać przed upływem
nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r., poz 2147) i wynosi odpowiednio:
terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.
• 0,3 % ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowieczyste na cele szczególne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3,
wanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomośći przeznaczonych na cele www.gliwice.eu.
mieszkalne (art. 72 ust.3 pkt. 4 ww. ustawy),
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagro(art. 72 ust.3 pkt.5 ww. ustawy).
dzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który
Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
administracyjnej), którym dana nieruchomość została oddana w użytko- Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mowanie wieczyste.
nitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z 17 grudnia 1998 r.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r.,
rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty
opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż raz na trzy lata (art. 77 od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana
roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej na cele mieszkaniowe.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
AB.6740.7.1.2017
z 25 stycznia 2017 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r.,
poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 10 stycznia 2017 r.
Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Budowa drogi publicznej gminnej klasy D ze skrzyżowaniem z ul. Wyczółkowskiego wraz
z siecią oświetlenia ulicznego i siecią kanalizacji deszczowej w Gliwicach – etap I”.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (przed
ich podziałem): Obręb Niepaszyce Północ: 7, 8/1, 8/2, 23/3, 86, 359, 361, 386.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój
nr 504 na V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie, powołując
się na znak niniejszego obwieszczenia w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia
ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

•
•
•
•
•

wydzierżawienia:

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

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 z 2015 r.,
poz. 782 z późn. zm.)

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

• nr 11/2017 do 9 lutego 2017 r.
• nr 12/2017 do 14 lutego 2017 r.
• nr 13/2017 do 14 lutego 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części
nieruchomości oznaczonej jako

• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej powierzchni
0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na
wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 21 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 371 200,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 37 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2017 r.
________________________________________________________________________

nr 5 do 10 lutego 2017 r.
nr 15 do 7 lutego 2017 r.
nr 16 do 9 lutego 2017 r.
nr 18-21 do 9 lutego 2017 r.
nr 22 do 13 lutego 2017 r.

wynajęcia:

• nr 6 do 9 lutego 2017 r.
• nr 7 do 6 lutego 2017 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE

UŻYTKOWE

□□ UL. ZYGMUNTA STAREGO 39, lokal nr 3a, I piętro, □□ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 23A, lokal nr I,
pow. 25,66 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem
parter, I piętro, pow. 174,84 m2, 8 pomieszczeń,
do WC usytuowanego na klatce schodowej
2 pomieszczenia sanitarne, hall, wiatrołap
(w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 16 lutego 2017 r., godz. 9.00
Termin przetargu: 16 lutego 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 3 lutego 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 10 lutego 2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 324 571,00 zł
Wadium: 16 300,00 zł
Termin oględzin: 3 lutego 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do
10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 lutego 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na
wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ofertowego:
przetarg pisemny ofertowy na wysokość stawki czynszu wolnego na wynajem lokalu
użytkowego przy ulicy:
1) Świętojańskiej
2) Świętojańskiej
3) Oświęcimskiej 11 –
4) Przyszowskiej 25 –
5A/11, pow. 55,29 m2
5B/11, pow. 46,09 m2
garaż, pow. 14,30 m2
garaż, pow. 26,89 m2
Termin składania ofert:

14 lutego 2017 r. – do godz. 15.00

Termin składania ofert:

Termin składania ofert:

14 lutego 2017 r. – do godz. 15.00

9 lutego 2017 r. – do godz. 15.00.
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Termin składania ofert:

9 lutego 2017 r. – do godz. 15.00.

że 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali
nr 34 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako działka nr 693, obręb
Kolej, o powierzchni 0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00036928/9.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 347
450,00 zł
Wadium: 34 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 3480,00 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.).
I przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności działki nr 693, obr. Kolej, odbył się
14 grudnia 2016 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
Działka oznaczona numerem 693, obręb
Kolej, zapisana jest w księdze wieczystej
nr GL1G/00036928/9, użytek: „Bi” – inne tereny zabudowane.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej
jako działka nr 693, obręb Kolej, o powierzchni
0,4639 ha.
Działka nr 693, obręb Kolej, położona jest
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej. Otoczenie
nieruchomości stanowią tereny zabudowy
usługowo-przemysłowej. W bliskiej odległości
przebiega autostrada A1.
Nieruchomość stanowi teren płaski, o kształcie
mocno wydłużonego, wąskiego prostokąta.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka podłączona jest do kanalizacji deszczowej. Obowiązkiem właściciela są remonty,
utrzymanie i zapewnienie drożności przyłącza
kanalizacji deszczowej na całej jego długości
do miejsca włączenia do kanału głównego.
Oświetlenie znajdujące się na działce nr 693,
obręb Kolej, nie stanowi elementów miejskiej
sieci oświetleniowej – sieć wydzielona.
Na działce nr 693, obręb Kolej, zlokalizowana
jest infrastruktura techniczna, tj. kanalizacja
deszczowa, sanitarna, elektryczna oraz gazociągi: gD350 i gD400.
Część działki o pow. 0,1284 ha jest objęta
umową dzierżawy na czas nieoznaczony, do
używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – poprzez
wykorzystywanie na miejsca postojowe rozdysponowane w ramach obsługi prowadzonej
działalności, tymczasową drogę dojazdową
oraz zagospodarowanie zielenią. Umowa
została zawarta na czas nieoznaczony. Przyszły nabywca wejdzie w prawa i obowiązki
wydzierżawiającego. Strony umowy obowiązuje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego (z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 2, 4, 5 oraz § 6 ust. 2 umowy).
Działka nie posiada bezpośredniego skomunikowania z drogą publiczną. Dostęp do drogi
publicznej mógłby być realizowany w następujący sposób:
– w przypadku włączenia ruchu drogowego
poprzez dz. nr 691 i 692, skomunikowanie
winno odbywać się dodatkowo poprzez dz.
nr 689 do drogi publicznej – ulicy Chorzowskiej zjazdem istniejącym,
– w przypadku włączenia ruchu drogowego
poprzez dz. nr 694/1 i 694/2 lub dz. nr 695,
skomunikowanie winno odbywać się z wykorzystaniem istniejącego układu dróg wewnętrznych poprzez dz. nr 921 oraz pozostałe
nieruchomości zlokalizowane na terenie miasta
Zabrze celem dostępu do ulicy Knurowskiej
w Zabrzu zjazdem istniejącym – niniejsze wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi
oraz uzyskania stosownych zgód na przejazd od
właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych na terenie
Zabrza (w sytuacji, kiedy będzie to konieczne),
– w przypadku włączenia ruchu drogowego
poprzez dz. nr 696, skomunikowanie winno
odbywać się zjazdem istniejącym. Z uwagi
na usytuowanie zjazdu na granicy miasta
Zabrze i Gliwice, możliwość włączenia ruchu
drogowego winna zostać uzgodniona z oboma właściwymi zarządcami dróg.
Warunki włączenia ruchu drogowego z działki
do drogi publicznej wydawane są indywidualnie
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia, natężenia i struktury
ruchu, który będzie generować inwestycja
oraz innych, nieznanych na chwilę obecną,
okoliczności.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od
17 października 2010 r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r.), działka
nr 693, obręb Kolej, położona przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, znajduje się na terenie
opisanym symbolem:
• 8 UP – co oznacza:
Tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UP
do 8 UP obowiązują następujące ustalenia:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a)działalność usługowo-produkcyjna, w tym
logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)zabudowa gospodarcza (garaże, budynki
pomocnicze),
b) sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia
wszystkich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,
c) torowiska kolejowe i tramwajowe,
d) dojścia, dojazdy i parkingi,
e) zieleń urządzona.
Ponadto na całej długości opiniowanej działki
zlokalizowane są istniejące gazociągi: wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia
Gw400CN1,6MPa oraz średniego ciśnienia
Gs350CN0,4MPa wraz ze strefami bezpieczeństwa. Przy zagospodarowaniu powyższej
działki należy mieć na uwadze zlokalizowane
na niej gazociągi.
Ponadto zgodnie z § 16 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego urządzanie
terenów położonych w obrębie stref bezpieczeństwa sieci infrastruktury technicznej wymaga
uwzględnienia warunków technicznych (dla
istniejących i projektowanych sieci i urządzeń).
Natomiast zgodnie z przepisami zawartymi
w § 10 rozporządzenia ministra gospodarki z 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 640) (…)
w strefach kontrolowanych nie należy wznosić
obiektów budowlanych, urządzać stałych składów
i magazynów oraz podejmować działań mogących
spowodować uszkodzenia gazociągu podczas
jego użytkowania.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomości w terenie
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady
ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 34 800,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej 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 693
obręb Kolej, imię i nazwisko osoby oraz PESEL
lub nazwa firmy oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 30
marca 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 – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych
konieczna jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę
na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. 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 sporządzone 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) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny przenoszący prawo własności
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do
4 maja 2017 r. 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.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.

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

Krajobraz
po Hiszpanii…

Podczas zgrupowania w Hiszpanii
gliwicki Piast rozegrał cztery mecze
kontrolne. Przegrał z CSKA Moskwa 0:2,
uległ TSV Steinbach 1:2 i doznał porażki
z Rapidem Wiedeń – również 1:2. Wygrał jeden mecz – 3:1 z Rheindorf Altach.
W planach był jeszcze jeden sparing, ale
został odwołany. – Każda gra kontrolna
jest cenna, bez względu na wynik – mówił
po jednym ze spotkań pomocnik Niebiesko-Czerwonych Radosław Murawski.
Ważne, by podczas sparingów przete-

stować różne ustawienia, sprawdzić
poszczególne warianty gry i optymalnie
zestawić skład przed meczami o stawkę.
Co ze wzmocnieniami? Na obozie w Alicante sztab szkoleniowy Piasta przymierzał
do składu 27-letniego zawodnika z Hiszpanii.
Fran Gonzales nie przeszedł jednak testów
i nie dołączy do kadry. Przy Okrzei podjęto
też kilka innych ważnych decyzji personalnych. Na wypożyczenie do Arki Gdynia
trafił Josip Barisić (do końca sezonu). Bliski
wypożyczenia jest też Sasa Zivec. Być może
resztę sezonu spędzi w Latina Calcio – klubie
występującym we włoskiej Serie B.

Pisaliśmy już, że wcześniej z gliwickim klubem pożegnał się Sandro
Gotal i Sebastian Musiolik. Do zespołu
dołączyli natomiast Michal Papadopulos
i Stojan Vranješ. Nowi gracze dobrze
zaprezentowali się na zgrupowaniu
w Hiszpanii.
Piast Gliwice zakończy przygotowania
na własnych obiektach. Rozegra jeszcze
dwa sparingi – z Baníkiem Ostrava (5 lutego) i 1.SC Znojmo (6 lutego). Pierwszy mecz
w Ekstraklasie rozegra na wyjeździe ze szczecińską Pogonią (13 lutego, godz. 18.00).

(as)

fot. I. Dorożański/piast-gliwice.eu

 dokończenie ze str. 1

Radom pokonany! Ciężki bój
o zwycięstwo

Koszykarze GTK Gliwice popisowo rozegrali ostatnią kwartę wyjazdowego spotkania z ACK UTH Rosa Radom i pokonali rywali 69:60.
Gliwiczanie grali bez kontuzjowanego Marcina Salomonika.
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Siatkarki AZS Gliwice, po pełnym napięć spotkaniu wyjazdowym,
pokonały zawodniczki NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3:2. Maja
Szczepańska rozegrała jeden ze swoich lepszych meczy.
Mimo, że NOSiR to teoretycznie najsłabszy zespół I ligi kobiet (z dorobkiem
6 punktów zajmuje ostatnie miejsce
w tabeli), gliwiczanki miały sporo problemów z pokonaniem go. Początkowo
Akademiczki przegrywały 4:6, ale po
dobrych zagrywkach Anny Grzecznik oraz
błędach Nowego Dworu, podopieczne
Wojciecha Czapli szybko wysunęły się na
prowadzenie. Pierwszy set zakończył się
zwycięstwem AZS Gliwice 25:21.
Kolejne części spotkania (zwłaszcza
trzeci set) był pechowy dla gliwiczanek.
Zdarzało się, że gospodynie prowadziły bardzo wysoko, nawet sześcioma
punktami. Nerwy, a także sporo błędów
popełnionych przez przyjezdne spowodowały, że trzecia i czwarta odsłona
należała do NOSiR. O zwycięstwie miał
więc miał zadecydować tie-break.
Początek piątej odsłony był fatalny
dla gliwiczanek. Gdy gospodynie prowadziły 7:4, wydawać by się mogło, że
mają zwycięstwo w kieszeni. Na szczęście, dzięki m.in. fenomenalnej posta-

wie Mai Szczepańskiej, która poderwała
koleżanki do szybkiej gry, Akademiczki
wyrównały, a w emocjonującej końcówce wygrały tę partię 16:14. Cały mecz
zakończył się wynikiem 3:2.
Następne spotkanie gliwiczanki
rozegrają 8 lutego. Zmierzą się z Wisłą
Warszawa. 
(pm)

fot. materiały AZS Gliwice

zespół z Gliwic już prowadził, a zawodnicy z Radomia musieli skoncentrować
się na obronie. W niezwykle nerwowej
końcówce popełnili jednak masę błędów,
a gliwiczanie dzięki Ratajczakowi, Podulce
i Jędrzejewskiemu pewnie wygrali to spotkanie aż 9. punkami (69:60).
W momencie oddawania gazety do
druku (1 lutego) gliwiccy koszykarze rozgrywają mecz w Pruszkowie. Ich przeciwnikiem jest tamtejszy Znicz Basket.  (pm)

fot. materiały GTK

Mimo, że podopieczni Pawła Turkiewicza nie byli faworytem tego spotkania
(na pięć rozegranych meczy w Radomiu,
nie wygrali ani jednego), to początek
spotkania należał do nich. Szybka akcja
Kacpra Radwańskiego, efektowny wsad
Łukasza Ratajczaka oraz jego celny rzut
wolny (po faulu) sprawiły, że GTK zaczęło prowadzić 8:5. Niestety radomianie
szybko odrobili straty i dzięki Karolowi
Obarkowi, który celnie rzucił dwa razy
po trzy punkty, to oni wysunęli się na
prowadzenie (11:8).
W drugiej kwarcie Rosa utrzymywała
wyższy wynik, a koszykarze z Gliwic, ze
zmiennym szczęściem starali się odrabiać
straty. Do remisu doprowadził Paweł
Zmarlak w przedostatniej akcji pierwszej
połowy, ale stan ten nie utrzymał się
długo. Radom po chwili znów prowadził.
W trzeciej i czwartej kwarcie swoje
umiejętności zaprezentował Damian
Pieloch, który grał niezwykle skutecznie,
a także Grzegorz Podulka, który zdobył
dwa celne trafienia pod rząd i tym samym
zmniejszył dystans do rywala jedynie na
dwa punkty. GTK nie zamierzało jednak
na tym poprzestać. Kolejne punkty zdobył znowu Pieloch i Ratajczak. Odtąd
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