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Rusza Wiosna  
z Fryderykiem

Pierwszy koncert już w niedzielę, 28 
lutego. W Palmiarni Miejskiej wystąpi 
utalentowany i wielokrotnie nagradza-
ny włoski pianista Luigi Carrioccia. Cykl 
chopinowskich recitali jest w Gliwicach 
organizowany od 2010 roku.

Remis. Remis.  
I co dalej?

Początek piłkarskiej wiosny dla pił-
karzy Piasta Gliwice póki co obfituje 
w same remisy. Mimo to, gliwiczanie 
wciąż prowadzą w tabeli, o punkt wy-
przedzając drugą w zestawieniu war-
szawską Legię.

Budżet obywatelski. 
Ważne terminy…

Po raz kolejny gliwiczanie będą mieli 
okazję głosować na przedsięwzięcia, 
które zostaną zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego. Co? Jak? Gdzie? 
Kiedy? Na te pytania odpowiadamy 
w tym wydaniu „MSI”. 

Pieszy ma 
pierwszeństwo!

Bezwzględne pierwszeństwo pieszych 
– to nie postulat, ale przywilej, który od 
1 marca przysługiwał będzie wszystkim 
poruszającym się pieszo po gliwickiej 
Starówce, gdzie wprowadzona zostanie 
strefa zamieszkania.

4

Dla dobra chorych!

https://gliwice.eu


Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, 
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
Sekretarz redakcji: Joanna Lenczowska, tel. 32/239-11-35, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl
Informacje prasowe: Katarzyna Magiera, Monika Foltyn, Adam Sosnowski, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/231-30-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Ogłoszenia/dystrybucja: Ewelina Kałużna, tel. 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 8/2016 (784), 25 lutego 20162

DRuga STRONa W OBIekTyWIe

Po raz kolejny gliwiczanie będą mieli okazję głosować na 
przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budże-
tu obywatelskiego. Od 7 do 18 marca radni Rady Miasta Gliwi-
ce, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, 
Rady Osiedli, radni Młodzieżowej Rady Miasta, Młodzieżowa 
Rada Miasta i mieszkańcy, którzy znajdą dla swoich pomysłów 
poparcie co najmniej 15 osób, mają możliwość składania swo-
ich propozycji, które będą miały szansę na realizację w 2017 r. 
Inne ważne terminy w procedurze budżetu obywatelskiego to: 
• 9 maja: ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych 
do głosowania;
• 6 czerwca – 4 lipca: głosowanie na zadania z osiedlowych list 
zadań;
• 29 lipca: ogłoszenie wyników głosowania.
Warto zastanowić się, jakie realizacje są dla osiedli najważniejsze 
i złożyć swoje propozycje. Między 21 osiedli rozdysponowano 
kwotę 3,5 mln zł. 
Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne 
są na stronie:

www.gliwice.eu w zakładce  
gLIWICkI BuDŻeT OByWaTeLSkI

Rada Osiedla Łabędy zaprasza 25 lutego do Centrum Kulturalno-Sportowego 
Łabędź, na widowisko „Rozśpiewana Tęcza”. Na scenie wystąpią uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, pod kierunkiem Wojciecha Kotylaka. 
Zabiorą widzów w barwną, muzyczną podroż, którą okraszą śpiewem, tańcem 
i kolorowymi strojami – pokażą „Balladę Cygańską”, zaprezentują też utwory z lat 
20-tych i 30-tych. Widowisko rozpocznie się w czwartek, 25 lutego, o godz. 17.00.

Gliwicki Budżet Obywatelski. Ważne terminy!

„Ballada Cygańska” dla seniorów

W biurowcu przy ul. Zwycięstwa 52 większość prac jest na ukończeniu. Jak in-
formuje firma Radan, część najemców rozpoczęła już adaptację pomieszczeń do 
swoich potrzeb. W 9-cio kondygnacyjnym biurowcu do dyspozycji jest w sumie 
3 600 m2 powierzchni użytkowej. Sporo zmieniło się też w wyglądzie budynku 
– przechodząc ulicą Zwycięstwa można już podziwiać otynkowaną i przeszkloną 
elewację. Dawny „szkieletor” ma zostać oddany do użytku w czerwcu. 

43 uczniów oraz 6 nauczycieli – opiekunów I LO oraz Gimnazjum z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi Nr 14 w Gliwicach przebywało na obozie narciarskim 
w miejscowości Duszniki Zdrój. – Codziennie jeździmy na nartach w Zieleńcu. 
Chodzimy na basen, lodowisko, odpoczywamy. Wspaniałe jedzenie, dobre 
warunki śniegowe – przeczytaliśmy w pozdrowieniach nadesłanych do naszej 
redakcji. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Uczniowie wrócili już do Gliwic. 
Wyjazd był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu gliwickiego samorządu. 

„Szkieletor” nabiera uroku

Pozdrowienia z zimowiska!

Ponad 100 uczniów z powiatu gliwickiego wzięło udział w Harcerskiej 
Akcji Zimowej, organizowanej przez drużyny Hufca ZHP Ziemi Gliwic-
kiej. Podczas zimowisk, zorganizowanych w Zawoi i Wieszczynie dzieci 
i młodzież, w wieku od 7 do 18 lat, bawiła się na zajęciach plastycznych, 
podczas turniejów i zawodów. Zuchy miały okazję odbyć swoje pierwsze 
wędrówki po górach, podczas których zdobywały Dziecięcą Odznakę 
Turystyczną. 

Ferie według harcerzy
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akTuaLNOśCI

Smok z gliwic

Nowa „trójka” już działa 

Halę produkcyjną firmy Newag opuściła właśnie pierwsza 6-osiowa, 
elektryczna lokomotywa Dragon z napędem elektrycznym i spali-
nowym. Hybrydowy pojazd jest pierwszym z pięciu tego typu loko-
motyw elektrycznych Dragon, wyprodukowanych na zlecenie firmy 
Freightliner PL. To pierwsza taka lokomotywa w europie!

Firma Newag, największy producent 
lokomotyw w Polsce, zakończył prace nad 
6-osiową lokomotywą Dragon o mocy 5 
MW, przystosowaną do transportu ciężkich 
składów towarowych. Pojazd jest obecnie 
testowany na torze doświadczalnym Insty-
tutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, a klientowi 
zostanie przekazany w maju. W lipcu do 
firmy Freightliner PL trafi ostatnia z pięciu 
zamówionych lokomotyw. Każda taka loko-
motywa kosztuje blisko 15 mln zł. 

– Lokomotywa została skonstruowa-
na w Gliwicach przez inżynierów, wielu z 

nich jest absolwentami Politechniki Ślą-
skiej. Przy produkcji pracowało 100 osób. 
Lokomotywa jest 6-osiowa, dzięki czemu 
ma dużą siłę trakcyjną. Jest bezpieczna 
w eksploatacji, ekonomiczna, dobrze 
wyposażona i bezawaryjna. Jest też hy-
brydowa, elektryczno-spalinowa, a więc 
praktyczna – w miejscach, gdzie jest trak-
cja może jeździć na prąd, a gdzie nie ma 
trakcji, na przykład w portach – na silniku 
spalinowym. To dwie lokomotywy w jed-
nej. Pojazd się sprawdza. Podobne, tyle że 
bez silnika spalinowego, z powodzeniem 

eksploatują firmy Lotos i STK – wyjaśnia 
Majid Belkhayat, dyrektor marketingu 
gliwickiego oddziału firmy Newag.

NEWAG S.A to nowoczesna spółka, 
z tradycjami sięgającymi roku 1876. Jako 
jedna z najstarszych firm kolejowych 
w Polsce ma wieloletnie doświadczenie 
w modernizacji i produkcji taboru kolejo-
wego, produkcji tramwajów i pojazdów 

metra. Gliwicki oddział spółki specjali-
zuje się w naprawach okresowych oraz 
modernizacji lokomotyw elektrycznych, 
elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 
podzespołów pojazdów szynowych. Firma 
została wyróżniona tytułem „Ten, który 
zmienia polski przemysł” przyznawanym 
przez prasę branżową, Diamentem Forbe-
sa czy tytułem Lidera Małopolski. (mf)

– W takim miejscu, pieszy nie jest 
zobowiązany do korzystania z chodni-
ka lub pobocza. Ma prawo korzystać 
z całej szerokości jezdni, na której ma 
pierwszeństwo przed samochodami. 
Dla kierowców wprowadzone zostanie 
ograniczenie prędkości do 20 km/h. Stre-
fa zamieszkania obowiązywać będzie na 
obszarze Starego Miasta zamkniętego 
ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wa-
łów – informuje Jadwiga Stiborska-Ja-
giełło, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. To nie koniec 
zmian. – Na wszystkich skrzyżowa-
niach Starówki zlikwidowane zostanie 
pierwszeństwo przejazdu. Od 1 marca 
wprowadzone zostaną skrzyżowania 
równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma 

pojazd nadjeżdżający z prawej strony. 
Sposób parkowania samochodów 
w obrębie Starego Miasta pozostaje bez 
zmian. Jest ono możliwe w miejscach do 
tego wyznaczonych – dodaje Jadwiga 
Stiborska-Jagiełło. ZDM prosi pieszych 
o rozwagę, a kierowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności.  (as)

Dr inż. Dominik Spinczyk z Po-
litechniki śląskiej w gliwicach 
został uhonorowany tytułem 
VIPI czyli Very Important Polish 
Innowator.

To wyróżnienie, które przyzna-
no 11 polskim naukowcom, którzy 
z powodzeniem popularyzują wyniki 
prowadzonych przez siebie badań 
naukowych. Kapituła konkursu doce-
niła dotychczasowe osiągnięcia dr. inż. 
Dominika Spinczyka w dziedzinie radio-
logii i i chirurgii wspomaganej kompu-
terowo. W swoich badaniach dr Sipn-
czyk skupia się na mało inwazyjnych 
technikach niszczenia nowotworów 
wątroby. Jest absolwentem Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej i pracownikiem 
naukowym Wydziału Inżynierii Biome-
dycznej.  (mag)

Masz pomysł
na biznes?
Politechnika śląska ruszyła z 13. edycją konkursu „Mój pomysł 
na biznes”. konkurs, którego celem jest pobudzanie innowa-
cyjności i przedsiębiorczości, przeznaczony jest dla studentów, 
pracowników Politechniki śląskiej oraz absolwentów, którzy nie 
podjęli jeszcze zatrudnienia. 

Pomysły, które zostaną zgłoszo-
ne muszą wykorzystywać przyjazne 
środowisku nowoczesne technologie, 
tworzyć nowe miejsca pracy i nada-
wać się do wdrożenia. Najlepsze po-
mysły zyskają wsparcie finansowe. 
W ramach konkursu przewidziano 

warsztaty z zakresu otwierania i pro-
wadzenia własnej firmy, indywidual-
ne doradztwo biznesowe i spotkania 
ze specjalistami. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 29 lutego do godz. 
15.00.

 (mf)

VIP wśród  
innowatorów

Pieszy będzie 
pierwszy!

Dr inż. Dominik Spinczyk odbiera 
wyróżnienie

Bezwzględne pierwszeństwo pieszych – to nie postulat, ale przy-
wilej, który od 1 marca przysługiwał będzie wszystkim poruszają-
cym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona zostanie 
STReFa ZaMIeSZkaNIa.

fo
t. 

Po
lit

ec
hn

ik
a 

Śl
.

fo
t. 

ar
ch

. M
SI

fo
t. 

m
at

. fi
rm

y 
N

ew
ag

 



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 8/2016 (784), 25 lutego 20164

„Tak” DLa NaSZej ONkOLOgII

Dla dobra chorych!

Zakończyła się kampania na rzecz wydzielenia gliwickiego oddziału Instytutu On-
kologii ze struktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie. Pod petycją „Tak dla śląskiej onkologii”, akcji zorganizowanej przez 
Dziennik Zachodni, gazetę Wyborczą, Polskie Radio katowice i TVP3 katowice, 
podpisało się ponad 15 tys. osób. W debatę nad uniezależnieniem gliwickiej pla-
cówki włączyli się politycy i eksperci. jedną z pierwszych osób, która interwenio-
wała w tej sprawie, był prezydent gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Instytut Onkologii w Gliwi-
cach jest wielospecjalistycz-
nym, nowoczesnym ośrodkiem 
onkologicznym i instytutem 
badawczym. Swoją działalno-
ścią obejmuje nie tylko ponad 
4,5 milionową populację woje-
wództwa śląskiego, ale też wielu 
chorych z całego kraju – co trzeci 
pacjent jest spoza województwa 
śląskiego. Jest cenioną na całym 
świecie placówką, w której do-
konuje się pionierskich operacji, 
stosuje najnowocześniejszą 
diagnostykę i skojarzoną terapię 
chorób nowotworowych. Jest 
jednak oddziałem Centrum On-
kologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie, którego główna siedziba 
znajduje się w Warszawie.

W czym tkwi problem?
O ile oddział gliwicki nie tylko 

przeprowadza pionierskie ope-
racje na skalę światową, ale też 
dobrze radzi sobie finansowo, 
to inaczej jest z centralą, której 
gliwicka placówka musi dokładać 
na pokrycie długów. W 2012 r.  
było to 75 mln zł, a w latach 
2014-2015 na potrzeby Warszawy 
i Krakowa wyasygnowano jeszcze 
ponad 7 mln zł. Dotychczas gli-
wicki szpital placówkom w War-
szawie i Krakowie zmuszony był 
przekazać już ponad 82,6 mln zł.  
Tymczasem Warszawa wyciąga 
do Gliwic rękę po kolejne 65 mln 
zł. Gliwicka placówka planowała 
zgromadzone środki zainwestować 
w rozwój i modernizację, m.in. 
zakup nowoczesnego sprzętu, re-

mont bloku operacyjnego i budo-
wę nowej sali operacyjnej. Plany 
te, w obliczu żądań Warszawy, stoją 
pod znakiem zapytania. Oczywiście 
gliwickie Centrum nie chce płacić 
kolejnych milionów, nie chce też 
dłużej być uzależnione od decyzji 
zapadających w centrali w stolicy. 

Rozwiązanie swoich kłopotów, jak 
również szanse na dalszy rozwój, 
widzi w utworzeniu niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii.

– Gliwicki oddział jest wiodą-
cym ośrodkiem onkologicznym 
prowadzącym kompleksowe 
leczenie chorych onkologicznych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
procedur wysokospecjalistycz-
nych. Powstanie Śląskiego Insty-
tutu Onkologii byłoby korzystne 

m.in. w zakresie kompleksowego 
udzielania świadczeń chorym. 
Po wydzieleniu się Śląskiego 
Instytutu Onkologii jego profil 
nie uległby zmianie i palcówka 
pozostałaby instytutem nauko-
wo-badawczym – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Infor-

macyjnemu – Gliwice” Magda-
lena Markowska, rzeczniczka 
Centrum Onkologii w Gliwicach.

Proces wydzielenia od macie-
rzystej placówki jest procedowa-
ny przez Ministerstwo Zdrowia. 
Powołano zespół roboczy, który 
miał przeprowadzić ocenę potrzeb 
i warunków wydzielenia placówki. 
Komisja została jednak rozwiąza-
na w styczniu 2016 r. O planach 
odseparowania się od Warszawy 

zrobiło się głośno, sprawą zainte-
resowały się media m.in. organi-
zując akcję poparcia połączoną ze 
zbiórką podpisów pod petycją „Tak 
dla śląskiej onkologii”. Podpisało 
się pod nią ponad 15 tys. osób.

Rola Prezydenta
Zanim rozpoczęła się deba-

ta nad oddzieleniem gliwickiej 
placówki i zbiórka podpisów 
pod petycją, interweniował pre-
zydent Gliwic m.in. wysyłając 13 

sierpnia 2015 r. pismo do ów-
czesnego Ministra Zdrowia prof. 
Mariana Zembali, kardiochirurga 
i profesora nauk medycznych.

– (…) „Województwo Śląskie 
zasługuje na samodzielny Śląski 
Instytut Onkologii działający 
w strukturach organizacyjnych 
regionu, niezwiązany i oddzielony 
od Centrum Onkologii – Instytu-
tu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie i powołany przez 
Ministra Zdrowia jako organu 

W 2013 r. w Instytucie Onkologii w Gliwicach dokonano pionierskie-
go przeszczepu twarzy u 33-letniego mężczyzny. Później zespół chi-
rurgów, pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego, dokonał 
kolejnych przeszczepów: twarzy i, pierwszego na świecie, złożonego 
przeszczepu narządów szyi

Pod petycją w sprawie uniezależnienia gliwickiej onkologii podpisali 
się również pacjenci. Zebrano w sumie ponad 15 tys. podpisów

Dzięki dobremu zarządzaniu placówka wyposażona jest w najnowo-
cześniejszy sprzęt
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założycielskiego tego instytutu 
badawczego. Jako Prezydent m. 
Gliwice w imieniu własnym i mia-
sta wnioskuję o wydzielenie przez 
Pana Ministra Instytutu Gliwickie-
go ze struktury Centrum Onkologii 
– Instytutu im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Warszawie i powołanie 
przez Pana Ministra jako organu 
założycielskiego samodzielnego 
„Śląskiego Instytutu Onkologii 
w Gliwicach”, z zachowaniem sta-
tusu jako instytutu badawczego 
– czytamy w piśmie Prezydenta 
Gliwic do Ministra Zdrowia.

Prezydent Gliwic podkreślił 
w liście do Ministra Zdrowia, że 
Instytut Onkologii jest chlubą 
naszego miasta i z powodzeniem 
współpracuje z Politechniką Ślą-
ską, Śląskim Uniwersytetem Me-
dycznym i Uniwersytetem Śląskim. 
Jest też inicjatorem kompleksowe-
go projektu Informatycznej Sieci 
„Teleonkologii Śląskiej”. Prezydent 

podkreślił też, że gliwicki Instytut 
Onkologii postrzegany jest jako 
agenda oddziału w Warszawie 
i nie posiada samodzielności 
prawnej, przez co jest decyzyjnie, 
administracyjnie i gospodarczo 
ubezwłasnowolniony. Prezydent 
dodał też, że uniezależnienie się 
gliwickiego Instytutu umożliwi 
samodzielne podejmowanie de-
cyzji dotyczących dalszego rozwoju 
i pozwoli na pełne wykorzystanie 
potencjału, którym dysponuje 
gliwicka jednostka. Umożliwiłoby 
to uzyskanie synergii w działaniu 
z silnymi lokalnymi partnerami, 
m.in. Politechnika Śląską. Obec-
nie jest to często utrudnione ze 
względu na zależność od decyzji 
podejmowanych poza Gliwicami.

W odpowiedzi od ówczesnego 
Ministra Zdrowia przyszło zapew-
nienie o podjęciu kroków w tej 
sprawie – powołania zespołu 
roboczego, który oceni potrzebę 

oraz warunki wydzielenia z Cen-
trum Onkologii – Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie oddziału 
w Gliwicach i utworzenia Śląskiego 
Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Co dalej?
W kierunku uniezależnienia 

gliwickiej onkologii podjęto 
kolejne kroki. Trwają akcje po-
parcia, odbywają się spotkania. 
2 marca w Instytucie Onkologii 
w Gliwicach odbędzie się kolej-
ne, tym razem z parlamentarzy-
stami województwa śląskiego.

– Będą to rozmowy na temat 
utworzenia niezależnego Insty-
tutu Onkologii w Gliwicach, gdyż 
tylko instytucja prowadząca wła-
sną politykę finansowo-kadrową 
będzie mogła skutecznie wykony-
wać swoją misję i zabezpieczać 
potrzeby zdrowotne w zakresie 
onkologii – mówi Magdalena 
Markowska. (mf)

„Tak” DLa NaSZej ONkOLOgII
Zygmunt Frankiewicz, prezydent gliwic:
Sprawa Centrum Onkologii pokazuje czym kończy się 
nadmierny centralizm. Gliwicki oddział Centrum to 
placówka świetnie zarządzana, odnosząca sukcesy 
naukowe, a przede wszystkim ratująca życie. Niestety 
z jej osiągnięć i gospodarności chce korzystać kto inny. 

To nie tylko głęboko niesprawiedliwe, ale i demotywujące dla całego 
zespołu. Stąd moje poparcie dla idei samodzielności gliwickiego oddziału.

Prof. Bogusław Maciejewski, wieloletni dyrek-
tor Instytutu Onkologii w gliwicach:
Gliwicki Instytut Onkologii to nowoczesny, ciągle się 
rozwijający i inwestujący w infrastrukturę szpital, za-
pewniający kompleksową opiekę onkologiczną ponad 
35 tys. chorym rocznie – pacjentom z całego kraju. 

Wydzielenie oddziału w Gliwicach ze struktur Centrum Onkologii wpisuje 
się w aktualną strategię opieki onkologicznej w Polsce, której podstawą jest 
zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych Polaków świadczeniami onkologicz-
nymi na najwyższym, światowym poziomie, a to możliwe będzie tylko gdy 
Instytut będzie mógł prowadzić niezależną politykę finansowo-kadrową. 
Centrum Onkologii w obecnym kształcie jest zlokalizowane w 3 miastach 
– taka struktura nie ma uzasadnienia z punktu widzenia ekonomicznego, 
ale przede wszystkim dostępu chorych do leczenia. Śląsk zasługuje na swój 
Instytut Onkologii, a Gliwice oferują wszystko, co dostępne jest w świato-
wej onkologii, co więcej współpracujemy z innymi ośrodkami w regionie, 
chcąc aby ścieżka pacjenta była możliwie krótka, a diagnostyka i efektywne 
leczenie zapewnione w najkrótszym, możliwym czasie.

Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika 
Zachodniego:
Rzadko wszystkie duże media jednoczą siły i nie 
bacząc na konkurencję działają wspólnie. Jednak tu 
nie było wątpliwości: gliwickiemu Centrum Onkologii 
ewidentnie szkodzi wspólna struktura z Warszawą i 

Krakowem. Dziś płyną pozytywne sygnały z ministerstwa – jest szansa na 
samodzielność gliwickiego szpitala. Wrażenie robi zarówno zainicjowana 
przez Dziennik Zachodni wspólna akcja mediów i 15 tysięcy podpisów, 
ale też mądra, poparta liczbami, argumentacja. Cieszy, że potrafimy 
się wszyscy w regionie zjednoczyć na rzecz ewidentnie dobrej sprawy.

Prof. Marian Zembala, lekarz, kardiochirurg 
profesor nauk medycznych, dyrektor naczelny 
śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, były 
Minister Zdrowia:
Jako Minister Zdrowia bardzo zdecydowanie wspar-
łem Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skło-

dowskiej-Curie oddział w Gliwicach w jego drodze do samodzielności 
medycznej, ekonomicznej i organizacyjnej, wskazując jednocześnie, że 
działalność naukowa nie będzie ograniczona wskutek uzyskania samo-
dzielności przez ośrodek gliwicki. Przeszkodą do zrealizowania tego celu 
w całości był zbyt krótki okres oraz wymogi prawne, które stanowią, 
że nowa struktura powstała po rozdziale powinna właściwie zabezpie-
czyć onkologię w woj. śląskim, ale także, co równie ważne – onkologię 
w Warszawie i Krakowie. To jest możliwe i realne. Wymaga współpracy 
i zrozumienia wszystkich zainteresowanych stron i środowisk. 

Za swoją niezwykłą działalność chirurdzy i anestezjolodzy z gliwickiej onkologii zostali wyróżnieni Wawrzynem 
Lekarskim, najwyższym odznaczeniem Śląskiej Izby Lekarskiej

Instytut Onkologii w gliwicach od lat jest wielospecjalistycznym 
ośrodkiem onkologicznym, oferującym chorym na nowotwory wszyst-
kie uznane w świecie wysokospecjalistyczne metody terapii skojarzo-
nej wszystkich typów nowotworów. Posiada certyfikat Międzynarodo-
wej Agencji Energii Atomowej Europejskiego Wielospecjalistycznego 
Onkologicznego Centrum Kompetencji w Radioterapii. Dysponuje 
nowoczesnym wyposażeniem aparaturowym w zakresie chirurgii, ra-
dioterapii, medycyny nuklearnej, chemioterapii, transplantacji szpiku, 
genetyki klinicznej i biologii molekularnej i fizyki medycznej. Posiada 
własny cyklotron i Zakład Diagnostyki PET, który umożliwia unikalną 
w skali kraju produkcję radiofarmaceutyków. Posiada doświadczoną, 

wyszkoloną w ośrodkach europejskich i amerykańskich kadrę specjalistów we wszystkich dziedzinach 
onkologii – 16 profesorów, 11 dr. habilitowanych, 87 doktorów nauk medycznych, 42 asystentów, 212 
pomocniczych pracowników medycznych (pielęgniarek, techników elektroradiologii, analityków, fizjo-
terapeutów) z wyższym wykształceniem. Gliwicki Instytut Onkologii zyskał uznanie na całym świecie. To 
właśnie w Gliwicach przeprowadzono pionierskie operacje przeszczepu twarzy ze wskazań życiowych, 
a później przeszczepu krtani. Zespół gliwickiej onkologii zyskał uznanie i liczne światowe wyróżnienia, 
m.in. Złoty Medal G. F. Fletchera w Radioterapii, Złoty Medal v.d. Scheurena za dydaktykę specjalistyczną, 
Złoty Medal Osiągnięć Życiowych w Onkologii, członkostwo American College of Radiology. Każdego 
roku w gliwickiej onkologii leczy się 35 tys. chorych i udziela 175 tys. konsultacji. Od ponad 20 lat Instytut 
zachowuje płynność finansową i z własnych środków realizuje na potrzeby pacjentów szereg inwestycji.

anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczel-
nego Polskiego Radia katowice:
Instytuty w Gliwicach, Warszawie i Krakowie zostały 
połączone w 1951 r., w czasach stalinizmu. Wówczas 
może miało to sens, ale obecnie to anachroniczna struk-
tura. Gołym okiem widać, że nasz instytut jest karany 

za gospodarność utratą zysków, a wypracowane pieniądze łatają dziury 
instytutów w Warszawie i Krakowie. Pieniądze te powinny być przeznaczone 
na nowy sprzęt gliwickiego instytutu. Z pewnością byłoby to z pożytkiem dla 
pacjentów. Dlatego wraz z Markiem Twarogiem, redaktorem naczelnym 
Dziennika Zachodniego doszliśmy do wniosku, że jeśli wszystkie media 
zjednoczą siły i się zaangażują, sprawa nie przejdzie bez echa.
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Prof. Leszek Miszczyk, p.o. dyrektora Instytutu 
Onkologii w gliwicach:
Jedynym powodem dla którego to wydzielenie 
jest istotne, jest dobro społeczne i dobro chorych. 
Naszym celem jest zachowanie prężnej, dobrze 
leczącej chorych onkologicznie jednostki na tym 

terenie, służącej nie tylko dobru chorych ze Śląska, ale leczących 
chorych z całej Polski. Obecna sytuacja zagraża istnieniu instytutu 
w Gliwicach i zachowaniu płynności finansowej. Uniemożliwia per-
spektywiczne inwestowanie wypracowanych przez nas pieniędzy 
w infrastrukturę i rozwój ośrodka. Poza tym demotywująco działa 
to na personel, który stopniowo niestety się redukuje.

Wypowiedź dla portalu DziennikZachodni.pl
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Nowa jakość dla korczaka
eDukaCja

kOLORy 
miasta

Bezpłatna pomoc prawna
Od lutego w gliwicach działa 7 punktów, w których można uzy-
skać nieodpłatną pomoc prawną.

Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 2015 r 
poz. 1255) mogą ją otrzymać: osoby, 
którym w przeciągu ostatniego roku 
przyznano świadczenie z pomocy spo-
łecznej, które nie ukończyły 26 roku ży-
cia lub mają powyżej 65 lat, posiadacze 
Karty Dużej Rodziny, weterani, a także 
ofiary klęsk żywiołowych i ci, którzy 
ucierpieli w wyniku katastrof natural-
nych lub awarii technicznych.

W ramach pomocy prawnej eksper-
ci informują zainteresowanych o ich 
uprawnieniach i obowiązkach, wskazu-
ją sposoby rozwiązania ich problemów, 
pomagają przygotować projekty pism 
(np. o ustalenie adwokata z urzędu).

W Gliwicach punkty obsługiwane 
przez radców prawnych i adwokatów 
działają:
• W filii Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sośnicy, przy ul. Reymonta 18
• (od poniedziałku do piątku od godz. 

11.00 do godz. 15.00)
• W Ośrodku Pomocy Społecznej, przy 

ul. górnych Wałów 9 (od poniedziałku 
do piątku od godz. 14.00 do godz. 18.00)

• W gliwickim Ośrodku Integracji 
Niepełnosprawnych, przy ul. Zwy-

cięstwa 34 (w poniedziałki i wtorki 
od godz. 8.00 do godz. 12.00 i w śro-
dy, czwartki i piątki od godz. 12.30 
do godz. 16.30)
Funkcjonują też punkty prowa-

dzone przez organizację pozarządo-
wą, obsługiwane przez adwokatów, 
radców prawnych, aplikantów ad-
wokackich i radcowskich w systemie 
rotacyjnym:
• W Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Specjalnych nr 7, przy ul. gierym-
skiego 7 (od poniedziałku do piątku 
od godz. 15.00 do godz. 19.00)

• W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
2, przy ul. Kopernika 63 (od poniedział-
ku do piątku od godz. 15.00 do 19.00)

• W Centrum Sportowo-kulturalnym 
Łabędź, przy ul. Partyzantów 25 
(pierwszy punkt w „Łabędziu” jest 
czynny od poniedziałku do piątku od 
godz. 9.00 do godz. 13.00, a drugi od 
godz. 13.15 do godz. 17.15)
Informacje dotyczące bezpłatnej 

pomocy prawnej można znaleźć również 
w Biuletynie Informacji Publicznej, pod ad-
resem: www.bip.gliwice.eu/nieodplatna 
_pomoc_prawna

Ponad 3 mln zł w ciągu trzech lat przeznaczono z budżetu miasta na 
remonty, modernizacje i inwestycje w Zespole Szkół Specjalnych im. 
janusza korczaka przy ul. Dolnej Wsi.

Dzięki miejskim środkom nie tylko 
wyremontowano szkołę i dostosowano 
ją do najnowszych standardów, ale też 
stworzono niezwykłe miejsce, w którym 
osoby niepełnosprawne mogą pracować 
zawodowo. Warto zatem podsumować 
wszystkie pozytywne zmiany, które zaszły 
w tej placówce na przestrzeni ostatnich lat.

W Gliwicach są dwie placówki 
prowadzące szkoły specjalne. Jedną 
z nich jest Zespół Szkół Specjalnych 
im. Janusza Korczaka przy ul. Dolnej 
Wsi. W strukturze ZSSp. znajduje się 
Gimnazjum nr 21, IX Liceum Ogólno-
kształcące Specjalne, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna i Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do pracy. W ZSSp.  
im. J. Korczaka, pod okiem 69-osobowej 
kadry pedagogicznej, kształci się 214 
uczniów. Miasto stara się zapewnić im 
jak najdogodniejsze warunki do nauki, 
rozwijania swoich pasji i funkcjonowa-
nia w społeczności szkolnej. W ciągu 
trzech lat z budżetu miasta wyasygno-
wano ponad 3 mln zł na remonty i in-
westycje placówki.

– Dzięki temu zmodernizowano boiska 
szkolne, przeprowadzono generalny remont 
sal i różnych pomieszczeń szkoły, zmoder-
nizowano pracownię gastronomiczną, 
zakupiono tablice multimedialne i rzutniki, 
zmodernizowano szkolne toalety, utworzo-

no pracownię gospodarstwa domowego, 
wyremontowano i wyposażono pracownię 
introligatorską, wyremontowano salę re-
habilitacyjną, dokupiono brakujący sprzęt 
multimedialny, wyposażono nowy ośrodek 
egzaminacyjny dla uczniów kształcących się 
w zawodzie cukiernika i zmodernizowano 
sale lekcyjne – wylicza Krystian Tomala, 
zastępca Prezydenta Gliwic.

To nie koniec inwestycji. W ubiegłym 
roku wybudowano i oddano do użytku 
Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej.

– To pierwsze tego typu miejsce w Gli-
wicach, które pomaga osobom niepełno-
sprawnym w zdobyciu doświadczenia i za-
pewnia dobry start na rynku pracy – mówi 
Krystian Tomala.

Na 120 m2 powierzchni powstała hala 
produkcyjna, dwa pomieszczenia biuro-

we i część socjalna. Zatrudniono 45 osób 
z umiarkowanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności, które świadczą usłu-
gi sprzątające i poligraficzne. Inwestycja 
kosztowała przeszło 1,5 mln zł i została 
sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice 
oraz środków PFRON. Ponadto w 2015 r., 
m.in. przeprowadzono drugi etap re-
montu i modernizacji toalet szkolnych, 
utworzono pracownię gospodarstwa 
domowego, zmodernizowano biblio-
tekę szkolną i centrum multimedialne, 
zainstalowano monitoring. W tym roku 
planowana jest termomodernizacja bu-
dynku oraz rozpoczęcie przygotowań do 
wymiany instalacji elektrycznej w ZSSp. 
im. J. Korczaka. W 2014 r. budżet szkoły 
wyniósł 5,6 mln zł, w 2015 r. 7,6 mln zł, 
a w 2016 r. wyniesie 6,3 mln zł. (mf)

Zakład Aktywności Zawodowej daje możliwość zdobycia osobom niepełnosprawnym 
potrzebnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego

W ubiegłym roku przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oddano do użytku 
Zakład Aktywności Zawodowej. W uroczystym otwarciu udział wziął m.in. zastępca prezy-
denta Gliwic, Krystian Tomala

„Popołudnie z kawą…
…dla zmęczonych rodziców. Pomoc w rozumieniu problemów wycho-
wawczych” – to temat przewodni konferencji organizowanej przez Po-
radnię Psychologiczno – Pedagogiczną w gliwicach. udział w spotkaniu, 
które odbędzie się 3 marca jest bezpłatny. Co w programie?

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.30 w siedzibie Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej przy ul. Warszawskiej 
35a w Gliwicach. O godz. 16.45 uczestnicy 
wysłuchają wykładu „Dziecko w kryzysie” 
(mgr Jolanta Sajkowska, mgr Agnieszka 
Wilczyńska). Następnie odbędzie się 
przerwa kawowa, a tuż po niej – od godz. 
17.30 – rozpoczną się warsztaty prak-
tyczne, prowadzone równolegle w kilku 
salach dla poszczególnych grup rodziców 
w zależności od wieku dzieci. – Warto 
przyjść i dowiedzieć się jak poradzić sobie 
ze zmianami rozwojowymi dziecka, które 
są przecież nieuniknione. Jak się tych zmian 
nie bać? Jak im sprostać? Odpowiemy na 
te i inne pytania pracując na konkretnych 
przykładach – zapowiada Agnieszka Wil-
czyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Gliwicach. Dla rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym przygoto-
wano warsztaty „Wielki problem małego 
dziecka – rozpad rodziny, a funkcjonowa-
nie emocjonalne małego dziecka” (mgr 
Monika Łuczak, mgr Joanna Mierzwicka
-Buzek). „Kolorowy spadochron – dziecko 

w sytuacji rozstania rodziców” (mgr Maria 
Kotarba, mgr Małgorzata Tomaszewska) to 
z kolei propozycja dla rodziców dzieci klas 
I – III szkół podstawowych. Dla rodziców 
dzieci klas IV – VI szkół podstawowych or-
ganizatorzy przygotowali warsztaty „Cisza 
przed burzą – czyli jak przygotować siebie 
i dziecko na okres dojrzewania” (mgr Ewa 
Golbik – Madej, mgr Ewelina Pakosz-Szy-
dłowska). „Chaos w mojej głowie – jak zro-
zumieć nastolatka” (mgr Monika Grądzka, 
mgr Urszula Janota) to główny temat zajęć 
dla rodziców uczniów gimnazjów, a „Bieg 
z przeszkodami – w drodze ku dorosłości” 
(mgr Artur Kulig, mgr Magdalena Plich) 
to warsztaty adresowane do rodziców 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia 
zakończą się ok. godz. 19.00.  (as)
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uwaga: udział w konferencji 
jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest 
ograniczona. konieczne są wcze-
śniejsze zapisy pod nr tel. 32/231 
05 69. Więcej informacji na stronie:  
www.poradnia.gliwice.pl. 



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 8/2016 (784), 25 lutego 2016 7

kuLTuRa

Poszukiwania 
Chopina w amoku

Cykl „Wielka Sztuka na ekranie”, w ramach którego w kinie amok widzowie mogli 
zobaczyć serie dokumentów takich jak „Veermer i muzyka”, „Munch 150”, „Impre-
sjoniści” czy „Leonardo Live” cieszył się dużą popularnością. 3 marca do gliwic 
przyjedzie autor cyklu – Phil grabsky. 

To wielokrotnie nagradzany 
reżyser filmów dokumentalnych, 
pisarz i producent, Brytyjczyk 
polskiego pochodzenia. Tym ra-
zem zaprezentuje widzom film 
o jednym z najwybitniejszych 
wirtuozów i kompozytorów 
wszech czasów – Fryderyku 
Chopinie. Przedstawia nie tylko 
twórczość, ale i życie prywatne 

artysty. Obraz powstał dzięki 
współpracy z Narodowym In-
stytutem Fryderyka Chopina, 
a spora część materiału zo-
stała zrealizowana podczas 
koncertów z okazji 200. rocz-
nicy urodzin kompozytora oraz 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego „Chopin i jego 
Europa”. 

Film o Fryderyku Chopinie 
to nie pierwsza produkcja Grab-
sky’ego, dotycząca sławnego kom-
pozytora. Twórca ma na swoim 
koncie m.in. filmy dokumentalne 
o życiu Mozarta i Beethovena. Spo-
tkanie z Philem Grabsky’m, które 
zbiega się w czasie z prawdopodob-
ną rocznicą urodzin Chopina, roz-
pocznie się 3 marca o godz. 17.30. 

Młodzi aktorzy z I Liceum Ogólnokształcącego w gli-
wicach wystąpią na dekach gliwickiego Teatru Mu-
zycznego. W środę, 2 marca, zaprezentują swoją, an-
gielskojęzyczną wersję „Rodziny adamsów”. 

Uczniowie, pod okiem ak-
torki i reżyserki Katarzyny Wy-
słuchy oraz nauczycielki Anity 
Kwiatkowskiej-Plewik stworzyli 

widowisko teatralne, pełne 
charakterystycznego humoru. 
Dzięki Gliwickiemu Teatrowi 
Muzycznemu młodzi aktorzy 

mają zapewnioną oryginalną 
scenografię, doskonałą charak-
teryzację każdej postaci i niepo-
wtarzalne kostiumy.

Szczegóły dotyczące spek-
taklu można znaleźć na stronie 
szkoły (www.zso10.gliwice.pl) 
i na stronie teatru (www.teatr.
gliwice.pl) 

addamsowie  
w wykonaniu licealistów

To będzie 10 bardzo teatralnych dni. W niedzielę,  
6 marca, w gliwicach wystartują Dziecięce Spotka-
nia Teatralne. Młodzi widzowie będą mieli okazję 
zobaczyć spektakle z najlepszych polskich scen te-
atralnych i wziąć udział w warsztatach. 

Wydarzenie rozpocznie się 
bardzo gliwickim akcentem –  
6 marca na deskach GTM mło-
dzi widzowie zobaczą „Chłopca 
z Gliwic”, czyli spektakl inspi-
rowany legendą o obronie 
naszego miasta przed najeźdź-
cami. A to będzie dopiero po-
czątek teatralnej przygody. Już 
po raz 22. Gliwicki Teatr Mu-
zyczny odwiedzą teatry z całej 
Polski. Teatr Lalki i Aktora 
z Wałbrzycha pokaże młodym 
widzom tajemniczego „Wład-
cę skarpetek”, Wrocławski 
Teatr Lalek inspirowany operą 
„Czarodziejski Flet”, a teatr 
Lalka z Warszawy swoją inter-
pretację zabawnych „Wakacji 
Mikołajka”. Na Gliwickiej sce-
nie zaprezentują się też: Teatr 
Maska z Rzeszowa, Groteska 
z Krakowa, warszawski Teatr 
Guliwer, a także poznański 
Teatr Animacji i Teatr Atofri. 

Ważnym punktem w re-
pertuarze Dziecięcych Spotkań 
Teatralnych będzie też „Ostatna 
sztuczka Georges’a Meliese” 

w wykonaniu Divadlo Drak 
w Hradec Kralove. To spektakl 
bez słów, kontynuujący najlepsze 
tradycje znakomitego, jednego 
z najznamienitszych w Europie, 
czeskiego Teatru Drak. 

W programie znajdą się też 
warsztaty. Na dzieci czekają 
ćwiczenia podstawowych za-
dań aktorskich, zabawy dźwię-
kami, inspirowane literaturą 
oraz trening wyobraźni czyli 
szalona lekcja plastyki. 

Nowością tegorocznych 
spotkań będą warsztaty skie-
rowane do pedagogów. Na 
spotkaniach, które przygoto-
wano we współpracy z Instytu-
tem Teatralnym w Warszawie, 
nauczyciele dowiedzą się m.in. 
jak zachęcić uczniów do swo-
bodnej i twórczej wypowiedzi 
o tym, co zobaczyli w teatrze 
i jakimi ćwiczeniami można 
zastąpić rozmowę o spektaklu.

Repertuar Dziecięcych Spo-
tkań Teatralnych można znaleźć 
na stronie www.teatr.gliwice.pl. 
 (mag)

Dziecięce 
Spotkania 
Teatralne 
coraz bliżej
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Czytanie bez granic

Druga literacka podróż w ramach cało-
rocznego cyklu „Literacki przewodnik po 
świecie” dotyczy anglii. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w li-
teracko-podróżniczym konkursie. Jego 
laureaci otrzymają nagrody ufundowane 
przez Herbaciarnię Esencja: voucher 
o wartości 30 zł oraz 2 bony rabatowe  
( – 20%) do wykorzystania w herbaciarni 
(https://www.facebook.com/HEsencja/ 
timeline). By wziąć udział w zabawie, 
należy przesłać e-mail z wiadomością, 
w której…

Proszę wymienić tytuły 3 komedii 
Williama Shakespare’a

Odpowiedzi należy przesłać na adres  
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 3 mar-
ca. Nagrody otrzymają: trzecia, dziesiąta 
i piętnasta osoba, które nadeślą prawi-
dłową odpowiedź. Laureatów poinfor-
mujemy wiadomością zwrotną. 

Angielski luty  
zagadka nr 2

uwadze Czytelników polecamy 
najnowsze książki angielskich 
autorów. 

Tak czy inaczej… Johna Cleese’a to 
autobiografia angielskiego aktora ko-
mediowego, członka legendarnej grupy 
Monty Pythona. Poznamy jego losy od 
dzieciństwa, przez pierwsze kroki na scenie 
w czasie studiów, aż po zachłyśnięcie się 
sławą i wejście w skład grupy najbardziej 
absurdalnych i bezkompromisowych 
komików zwanych potocznie Pythonami. 
Nieprzewidywalna ścieżka kariery Johna 
Cleese’a usiana jest barwnymi aneg-
dotami, opisana żywiołowym językiem 
i opatrzona zaskakującymi zdjęciami. Co 
może pójść nie tak? to najnowsza książka 
jeremy’ego Clarksona, najsłynniejszego 

dziennikarza motoryzacyjnego i autora 
bestsellerowego cyklu Świat według 
Clarksona. Co ma wspólnego flora i fauna 
Australii z samochodem? Dlaczego Dania 
to najlepsze miejsce na świecie oraz co 
zaślepki na desce rozdzielczej mówią 
o naszym statusie społecznym? Na te i inne 
pytania odpowiedzi szukajcie właśnie w tej 
książce. Dla miłośników kryminałów mamy 

pierwszą część trylogii o wyspie Lewis  
pt. Czarny dom Petera May’a. Tajemnica 
brutalnego zabójstwa i śledztwo prowa-
dzone przez policjanta z Glasgow, które 
okaże się powrotem w przeszłość, to mie-
szanka przyprawiająca o dreszcze emocji.

Trzy wymienione książki to tylko wierz-
chołek góry lodowej. Po więcej angielskich 
książek zapraszamy do filii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach.

Dom Pamięci Żydów górnośląskich, czyli nowy oddział Muzeum 
w gliwicach, to przede wszystkim nowa przestrzeń do spotkań: 
z kulturą i ludźmi. Pierwsze spotkanie z cyklu “Drogi i korzenie. 
Ludzie wobec tradycji” odbędzie się tam 25 lutego.

To będzie okazja, by poznać i po-
rozmawiać z ludźmi, którzy w swoim 
lokalnym środowisku działają na 
rzecz tolerancji i zachowania pamięci 
o dawnych mieszkańcach swoich miast. 
Cykl poprowadzi Dariusz Walerjański 
– historyk, muzealnik, badacz i doku-
mentalista dziejów i kultury Żydów 
Górnośląskich. Pierwsze spotkanie 
będzie dotyczyło historii renowacji 
dawnego Domu Przedpogrzebowego 
czyli obecnej filii Muzeum w Gliwicach. 
W spotkaniu wezmą udział osoby, któ-

re przyczyniły się do ratowania tego 
cennego obiektu: Bożena Kubit – pra-
cownik Muzeum w Gliwicach, Magda-
lena Żmudzińska-Nowak – architekt, 
profesor Politechniki Śląskiej, Ewelina 
Pokorska – Miejski Konserwator Zabyt-
ków w Gliwicach oraz Bogusław Mału-
secki –kierownik gliwickiego oddziału 
Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Spotkanie rozpocznie się 25 lutego, 
w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
przy ul. Poniatowskiego, o godz. 18.00. 
Wstęp wolny.

Wprawdzie na kalendarzową wiosnę przyjdzie nam jeszcze trochę po-
czekać, ale ta muzyczna rozpocznie się już w niedzielę, 28 lutego. To 
wtedy odbędzie się pierwszy koncert z cyklu Wiosna z Fryderykiem. 

Żeby wiosennej atmosferze od-
powiadała też temperatura, koncerty 
odbędą się w Gliwickiej Palmiarni Miej-
skiej. Przed nami 4 niedziele, podczas 
których będzie można posłuchać dzieł 
Fryderyka Chopina w interpretacji pol-
skich i zagranicznych muzyków. Pierw-
szą gwiazdą tegorocznej, siódmej już 
edycji Wiosny z Fryderykiem, będzie 
Luigi Carroccia. Ten niezwykle uzdol-
niony Włoch wcześnie rozpoczął naukę 
gry na fortepianie i w wieku 13 lat zo-
stał przyjęty do Konserwatorium im. 

Ottorina Respighiego. Studia ukończył 
z wyróżnieniem. Luigi Carroccia jest 
laureatem m.in. Międzynarodowego 
Konkursu im. Marii Herrero w Grana-
dzie i Europejskiego Konkursu „Citta 
di Filadelfia", a w październiku ubie-
głego roku dotarł do trzeciego etapu 
w Międzynarodowym Konkursie Piani-
stycznym im. Fryderyka Chopina. Jego 
występ w ramach gliwickiej Wiosny 
z Fryderykiem, zatytułowany „Pieśń 
Gondoliera”, rozpocznie się 28 lutego 
o godz. 19.30. 

Spotkanie  
w Domu Pamięci 

Muzyczna wiosna 
w gliwicach
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OgŁOSZeNIa
oferty pracy

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek oświatowych: 
• Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2, ulica Młodych Patriotów 10 w gliwicach;

• Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3, ulica Sikornik 48 w gliwicach;
• Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4, ulica Henryka Sienkiewicza 9 w gliwicach.

Do konkursu może przystąpić: 
1. Nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany, który spełnia 
łącznie następujące wyma-
gania:
a) ukończył studia magisterskie 
i posiada przygotowanie peda-
gogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska na-
uczyciela w przedszkolu;
b) ukończył studia pierwszego 
stopnia lub studia wyższe za-
wodowe i posiada przygotowa-
nie pedagogiczne lub ukończył 
kolegium nauczycielskie albo 
nauczycielskie kolegium języ-
ków obcych, posiada kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolu;
c) ukończył studia wyższe 
lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowa-
dzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek dosko-
nalenia nauczycieli;
d) posiada co najmniej pięcio-
letni staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydak-
tycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego;
e) uzyskał przed przystąpie-
niem do konkursu na stanowi-
sko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pra-
cy w okresie ostatnich pięciu 
lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego w okresie ostat-
niego roku albo
• w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wyższej;
f) spełnia warunki zdrowotne 
niezbędne do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowni-
czym;
g) nie był karany karą dyscy-
plinarną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, 
a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – karą dyscy-
plinarną, o której mowa w art. 
140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowa-
nie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego;
j) nie był karany zakazem peł-
nienia funkcji związanych z dys-
ponowaniem środkami publicz-
nymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.

2. Osoba niebędąca nauczycie-
lem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo 
polskie, z tym że wymóg ten 
nie dotyczy obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, 
państw członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magister-
skie;
c) posiada co najmniej pię-
cioletni staż pracy, w tym co 
najmniej dwuletni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i korzysta z praw 
publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publiczne-
go lub postępowanie dyscypli-
narne;
f) spełnia wymagania określone 
w pkt 1 lit: c, f, h, j.

Oferty osób przystępujących do 
konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia 
do konkursu; 
b) koncepcję funkcjonowania 
i rozwoju Zespołu;
c) poświadczoną przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopię 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz poświadczające-
go obywatelstwo kandydata;
d) życiorys z opisem przebiegu 
pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – 
w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – 
w przypadku nauczyciela aka-
demickiego, albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym – 
w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;
e) oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumen-
tów potwierdzających posiada-
nie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d;
f) oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wy-
maganego wykształcenia, w tym 
dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych lub świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych z zakre-
su zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą;
g) zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko 
kandydatowi nie toczy się postę-
powanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub 
postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat 
nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat 
nie był karany zakazem pełnie-
nia funkcji związanych z dyspo-
nowaniem środkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 31  
ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
k) oryginał lub poświadczona 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopia aktu nada-
nia stopnia nauczyciela miano-
wanego lub dyplomowanego 
– w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczona 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopia karty oce-
ny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego;
m) oświadczenie, że kandydat 
nie był karany karą dyscypli-
narną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela lub 
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym – w przypad-
ku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat 
ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat 
wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych oso-
bowych w celach przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.

Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym, telefonem 
kontaktowym, numerem PESEL 
i dopiskiem „konkurs na stanowi-
sko dyrektora Zespołu Przedszkoli 
Miejskich nr…. w gliwicach” 
w terminie do 8 marca 2016 r. do 
godziny 16.00 na adres:

urząd Miejski w gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21

Wydział edukacji, pokój 243

Konkurs przeprowadzi komisja po-
wołana przez Prezydenta Miasta 
Gliwice. 

O terminie i miejscu przeprowa-
dzenia postępowania konkurso-
wego kandydaci zostaną powiado-
mieni indywidualnie. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/238-56-73 
lub 32/238 55 20.

powiatowy Urząd pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• monter instalacji grzewczych i sani-
tarnych – wykształcenie kierunkowe, 
min. zawodowe, wymagane 2 lata do-
świadczenia zawodowego w montażu 
instalacji grzewczych, wentylacyjnych 
i sanitarnych, umiejętność samodziel-
nego wykonywania instalacji wod
-kan, c.o., umiejętność wykonywania 
połączeń zaciskanych, zgrzewanych 
i lutowanych, jedna zmiana, oferta 
także dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, miejsce pracy: 
Gliwice i okolice (praca u klienta);

• mechanik utrzymania ruchu – wy-
kształcenie techniczne, doświadcze-
nie na analogicznym stanowisku przy 
pracach montażowych, ślusarskich 
i konstrukcyjnych, umiejętność dia-
gnozowania i usuwania awarii maszyn, 
znajomość budowy maszyn, usuwanie 
bieżących awarii maszyn produkcyj-
nych, wykonywanie remontów, prze-
glądów, czynności konserwacyjnych 

i prewencyjnych zgodnie z zaplano-
wanym harmonogramem, budowa 
i uruchamianie nowych maszyn, urzą-
dzeń i linii produkcyjnych, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Knurów;

• formierz odlewnik – wykształcenie 
min. zawodowe, wymagane doświad-
czenie, praca na formierni, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• spawacz/ ślusarz – wykształcenie brak 
wymagań, mile widziane doświadcze-
nie, aktualne uprawnienia spawalnicze 
MIG/MAG, spawanie lekkich konstruk-
cji stalowych, obróbka ślusarska, jedna 
lub dwie zmiany – w zależności od po-
trzeb, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca samochodu ciężarowego 
C+e – wykształcenie zawodowe, roczne 
doświadczenie zawodowe w transpo-
rcie międzynarodowym, karta do ta-
chografu cyfrowego, kurs na przewóz 
rzeczy, transport na terenie UE;

• operator rozkładarki mas bitumicz-
nych – wykształcenia średnie, mile 
widziane mechaniczne lub pokrewne, 
min. 5 lat doświadczenia zawodowe-
go w pracy na rozściełaczu mas bi-
tumicznych, doświadczenie w pracy 
w robotach drogowych, remontach 
i modernizacjach w charakterze 
operatora maszyn wraz z aktualnymi 
uprawnieniami, umiejętności: wiedza 
z zakresu prac drogowych, umiejęt-
ność sterowania maszynami drogo-
wymi, zdolność szybkiego uczenia 
się oraz otwartości na przyswajanie 
nowej wiedzy, dokładność, sumien-
ność, mile widziane prawo jazdy kat. 
B, C i dodatkowe upr. drogowe, zakres 
obowiązków: praca na specjalistycz-
nych maszynach: rozścielacz mas bi-
tumicznych, dbałość o stan maszyny, 
dokonywanie napraw i konserwacji 
maszyny, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gierałtowice.

Oferty z 18 lutego 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

nierUchomości

DZIaŁkI POD BuDOWNICTWO MIeSZkaNIOWe

Położone przy ul. Poziomkowej  
w gliwicach, obr. Czechowice Północ

 działka nr 77/27 o pow. 1017 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
177 000,00 zł  
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 17 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r. 

 działka nr 77/28 o pow. 1005 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
175 100,00 zł  
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 17 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/32 o pow. 818 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
146 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 14 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
207 900,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
206 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
203 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
201 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r.,  
godz. 11.30 

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
200 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 100,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
199 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
200 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
191 900,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 19 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
201 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/44 o pow. 1180 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
202 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
202 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/48 o pow. 1197 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

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

preZyDent miaSta GLiWice

oGłaSZa

KomUniKaty

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 osiedlowych sieci cieplnych w gliwicach – Sośnicy 
– 3 zadania inwestycyjne.

•	 Termin składania ofert: 10 marca 2016 r. do godz. 11.00
•	 Termin otwarcia ofert: 10 marca 2016 r. o godz. 11.30

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

http://www.pup.gliwice.pl/
www.pec.gliwice.pl 
http://www.pec.gliwice.pl
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OgŁOSZeNIa

oferty pracy

nierUchomości

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. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

UŻytKoWe

LoKaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem jest Zakład gospodarki Mieszkaniowej

 □ uL. TOSZeCka 56, lokal nr 3, parter, pow.  
38,31 m2 + piwnica – 4,15 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 200,00 zł 
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ PLaC jaśMINu 10, lokal nr 6, poddasze, pow. 
47,95 m2 + piwnica – 8,79 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 700,00 zł 
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ uL. kOLBeRga 42, lokal nr 6, I piętro, pow. 
39,37 m2 + piwnica – 4,80 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 800,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2016 r. od godz. 7.40 do 
7.55
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ uL. PRZeMySŁOWa 6b, lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do WC 
na półpiętrze klatki schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 41 720,00 zł 
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ uL. kRZyWej 9B, lokal nr 6, II piętro, pow. 
51,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
z dostępem do WC usytuowanego na klatce 
schodowej
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 300,00 zł 
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ uL. STyCZyŃSkIegO 25, lokal nr 2a, I piętro, 
pow. 38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wenty-
lacji grawitacyjnej), łazienka z WC, przedpokój 
(lokal nie posiada ogrzewania)
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 800,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2016 r. od godz. 12.50 do 13.05
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ uL. ZIeMNej WODy 6, lokal nr I, parter, pow. 
35,82 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 500,00 zł 
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 15 marca 2016 r. od godz. 9.40 
do 10.00.
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ uL. ZIeMNej WODy 5, lokal nr II, parter, pow. 
29,65 m2 + komórka – 8,37 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł 
Wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 15 marca 2016 r. od godz. 9.40 
do 10.00.
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

mieSZKaLne

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:
• działka nr 76/2, obr. Żorek, o pow. 1,6492 ha,
• działka nr 77, obr. Żorek, o pow. 0,1787 ha,
położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, stanowią-
ce własność Gminy Gliwice, KW nr GL1G/00046417/7, 
łączna pow. gruntu: 1,8279 ha, zabudowane kompleksem 
budynków o charakterze magazynowym, warsztatowym 
i biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 2546,37 m².
Termin przetargu: 
14 marca 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 700 000,00 zł
Wadium: 370 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 9 marca 2016 r.
................................................................................
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:
• dz. nr 97, obr. Podlesie, o pow. 0,0692 ha, 
zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Tarno-
górskiej 150 w Gliwicach, o pow. użytkowej 104,20 m²,  
KW nr GL1G/00087428/6.
Termin przetargu: 
21 marca 2016 r., godz. 14.30
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 285 000,00 zł

Wadium: 28 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2016 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części niezabudowanej nieruchomości, sta-
nowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul. 
Dolnej w Gliwicach:
• dz. nr 166/3, obr. Ligota Zabrska, o powierzch-

ni 0,0979 ha, kW nr gL1g/00039216/6.
Termin przetargu: 16 marca 2016 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 111 700,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2016 r.
................................................................................
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części niezabudowanych nieruchomości, sta-
nowiących własność miasta Gliwice, położonych przy ul. 
Dolnej w Gliwicach, obr. Ligota Zabrska: 
• działka nr 164/1, o pow. 0,0216 ha, kW nr 

gL1g/00039279/5, 
• działka nr 166/2, o pow. 0,0768 ha, kW nr 

gL1g/00039216/6.
Termin przetargu: 16 marca 2016 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 106 700,00 zł*
* Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota w wysoko-
ści 4268,10 zł brutto z tytułu obciążenia działki nr 163/2 obręb 
Ligota Zabrska, służebnością gruntową (przechodu i przejazdu) 
na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 164/1 166/2 
obręb Ligota Zabrska – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-106/2014 z 16 grudnia 2014 r.
Wadium: 10 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2016 r.

nierUchomości na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nierucho-
mości 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. 1774 z późn. zm.)

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

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

dzierżawy lub zbycia

preZyDent miaSta GLiWice

informUJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta gliwice:
•	 nr 35/2016 do 7 marca 2016 r.
•	 nr 36/2016 do 8 marca 2016 r.
•	 nr 37/2016 do 7 marca 2016 r.
•	 nr 38/2016 do 7 marca 2016 r.
•	 nr 39/2016 do 7 marca 2016 r.
•	 nr 40/2016 do 7 marca 2016 r.
•	 nr 41/2016 do 7 marca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta gliwice:
•	 nr 33/2016 do 7 marca 2016 r.
•	 nr 34/2016 do 7 marca 2016 r.

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

że w budynku Zakładu gospo-
darki Mieszkaniowej w gli-
wicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12, zostały poda-
ne do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nie-
ruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia:

Wykazy ogłasza się 
w celu umożliwienia  

zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

preZyDent miaSta 
GLiWice

informUJe,

•	 nr 90 do 2 marca 2016 r.

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek oświatowych: 
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, ulica Wrzosowa 14 w gliwicach;
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, ulica jana śliwki 8 w gliwicach. 

Do konkursu może przystąpić: 
1. Nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany, który spełnia 
łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie 
i posiada przygotowanie peda-
gogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w szkole lub placówce wcho-
dzącej w skład zespołu, w której 
wymagania dotyczące kwalifikacji 
nauczycieli są najwyższe;
b) ukończył studia pierwszego 
stopnia lub studia wyższe zawo-
dowe i posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub ukończył 
kolegium nauczycielskie albo 
nauczycielskie kolegium języków 
obcych, posiada kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w szkole lub placówce wcho-
dzącej w skład zespołu, w której 
wymagania dotyczące kwalifikacji 
nauczycieli są najwyższe; 
c) ukończył studia wyższe lub 
studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania albo kurs kwalifi-
kacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą, prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placó-
wek doskonalenia nauczycieli;
d) posiada co najmniej pięcio-
letni staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycz-
nej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;
e) uzyskał przed przystąpieniem 
do konkursu na stanowisko dy-
rektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy 
w okresie ostatnich pięciu lat 
pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku za-
wodowego w okresie ostatniego 
roku albo
• w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wyższej;
f) spełnia warunki zdrowotne 
niezbędne do wykonywania pra-
cy na stanowisku kierowniczym;
g) nie był karany karą dyscy-
plinarną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, 
a w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 140 ust. 1 
ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postę-
powanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publiczne-
go;
j) nie był karany zakazem pełnie-
nia funkcji związanych z dyspo-
nowaniem środkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 31 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.

2. Osoba niebędąca nauczycielem, 
która spełnia łącznie następują-
ce wymagania:
a) posiada obywatelstwo 
polskie, z tym że wymóg ten 
nie dotyczy obywateli państw 
członkowskich Unii Europej-
skiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięciolet-
ni staż pracy, w tym co najmniej 
dwuletni staż pracy na stanowi-
sku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i korzysta z praw 
publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego 
lub postępowanie dyscyplinarne;
f) spełnia wymagania określone 
w pkt 1 lit: c, f, h, j.

Oferty osób przystępujących do 
konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do 
konkursu; 
b) koncepcję funkcjonowania 
i rozwoju Zespołu;
c) poświadczoną przez kandy-
data za zgodność z oryginałem 
kopię dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość oraz po-
świadczającego obywatelstwo 
kandydata;
d) życiorys z opisem przebiegu 
pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – 
w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – 
w przypadku nauczyciela aka-
demickiego, albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym – 
w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;
e) oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o któ-
rym mowa w lit. d;
f) oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia stu-
diów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą;
g) zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko 
kandydatowi nie toczy się postę-
powanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat 
nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
k) oświadczenie o dopełnieniu 
obowiązku, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z 18 października 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów;
l) oryginał lub poświadczona 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopia aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowane-
go lub dyplomowanego – w przy-
padku nauczyciela;
m) oryginał lub poświadczona 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopia karty oce-
ny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akade-
mickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela lub w art. 140 
ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym 
– w przypadku nauczyciela i na-
uczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat 
ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych – w przypadku oso-
by niebędącej nauczycielem;
p) oświadczenie, że kandydat 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
w celach przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamknię-
tych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL i dopiskiem „kon-
kurs na stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr…. 
w gliwicach” w terminie do 8 marca 
2016 r. do godziny 16.00 na adres:

urząd Miejski w gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21

Wydział edukacji, pokój 243

Konkurs przeprowadzi komisja 
powołana przez Prezydenta Miasta 
Gliwice. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidu-
alnie. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/238-56-73 lub 32/238 55 20.

preZyDent miaSta GLiWice

oGłaSZa

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
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OgŁOSZeNIa

KomUniKaty

nierUchomości

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 Bank Śląski przyjmowane są bez dodatkowych 
prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 32/239-12-30 
lub 32/238-55-23 lub pod nr komunikatora gg: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 
33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie 
art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele 

szczególne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione 

w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), 
którym dana nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, 
w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż 
raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca 
roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją nowej, 
zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od następnego roku.

użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na ce-
le mieszkalne, a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% śred-
niego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzają-
cy ten, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa guS, może zostać na 
ich wniosek, przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty  
i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy 
składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty przez SMS. W celu otrzymy-
wania takiej informacji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

preZyDent miaSta GLiWice

prZypomina

górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w gliwicach,  

ul. W. Pola 16, 44-100 gliwice,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi 
nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „No-
we Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/57 
o powierzchni 0,1160 hektara oraz działki 14/58  
o powierzchni 0,1018 hektara, sprzedawanych 
łącznie. Ww. działki ujawnione zostały w Księdze 
Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, pro-
wadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu 
notarialnego z 8 grudnia 2009 roku. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej 
zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetar-
gu nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć nowych 
technologii. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2

Ilość postąpień – minimum jedno 
Cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości net-
to 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć 
złotych 00/100 groszy), 1 m2 nieruchomości 
brutto 202,95 zł (słownie: dwieście dwa złote 
95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości tj. działek o nu-
merach 14/57 i 14/57 sprzedawanych łącznie 
wynosi 359 370,00 zł (słownie: trzysta pięć-
dziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 
złotych 00/100 groszy) – cena wywoławcza całej 
nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości tj. działek 
o numerach 14/57 i 14/58 wraz z 23% po-
datkiem VAT wynosi 442 025,10 zł (słownie: 
czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia 
pięć złotych 10/100 groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. 
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984) w terminie do 1 marca 2016 r.  
do godz. 11.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie 
się 1 marca 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzi-
bie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Win-
centego Pola 16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupie-
nie „Specyfikacji istotnych warunków prze-
targu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym 
terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaganymi doku-
mentami do 1 marca 2016 r. do godziny 9.30 
w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto 
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, 
którą należy nabyć w siedzibie organizatora 
przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach ro-
boczych, od poniedziałku do piątku, od 18 
lutego 2016 r. do 1 marca 2016 r.
Cena specyfikacji wynosi 200 zł (słownie: dwie-
ście złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku 
VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gli-
wicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na zasadach określonych 
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000,00 zł netto +VaT (słownie: osiem milionów złotych netto)

Postąpienie wynosi 10 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 14 marca 2016 r. o godz. 10.00, w sali 308a, w budynku F /II p./ Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach,  

przy ul. Portowej 28
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 80 000,00 zł, które należy wpłacić  

do 11 marca 2016 r., podając w opisie wpłaty „WADIUM PRZETARG – POLE WSCHÓD”
na rachunek bankowy: nr 58 1050 1230 1000 0090 3061 3294.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami,
zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A. – www.scl.com.pl.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Dział Zarządzania, administracji i Inwestycji śCL S.a. pod numerem 

telefonu 32/301-84-07 lub adresem e-mail: nieruchomości@scl.com.pl.
ŚCL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieru-

chomości częściowo zabudowanej  
o powierzchni 12,5630 ha zlokalizowanej  

na działce nr 1671/2, obręb Sośnica, położonej 
w gliwicach-Sośnicy przy ul. Sikorskiego 122  

w pobliżu skrzyżowania autostrad 
a1 i a4 i Drogowej Trasy średnicowej (DTś)

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-ekonomicznych, ul. Syriusza 30, 44-100 gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:
Modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego  
z wykonaniem wentylacji mechanicznej – 2 etap

Termin składania ofert: 3 marca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 marca 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta gliwice dla obszaru obejmu-

jącego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy  
ul. Bojkowską a autostradami a1 i a4

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Gliwice uchwały nr XIII/331/2016 z 4 lutego 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy  
ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik 
graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
pod adresem: www.gliwice.eu 
(Samorząd/Rada Miasta Gliwice (BIP)/Uchwały Rady Miasta 
od 1969 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty 
ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do dnia 17 marca br. 
– pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 44 – 
100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 – w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku 
można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie 
za wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod numerem telefonu 
32/239-12-83.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta gliwice dla obszaru obejmu-

jącego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami 
knurowską, Bojkowską i autostradą a4

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały nr XIII/332/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy 
ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod 
adresem: www.gliwice.eu (Samorząd/Rada Miasta Gliwice (BIP)/Uchwały Rady Miasta od 1969 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia 
– tj. do dnia 17 marca br. – pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 44 – 100 Gliwi-
ce, ul. Zwycięstwa 21 – w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku 
można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej 
lub zasadniczej.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania 
Przestrzennego, codziennie za wyjątkiem sobót  
i dni świątecznych pod numerem telefonu 32/239-
12-14.

oGLoSZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

oGLoSZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

Sprawdź ważność karty i – w przypadku utraty jej waż-
ności – złóż „Wniosek o przedłużenie ważności Karty 
Rodzina 3+” na kolejne lata. 

Szczegóły na www.gliwice.eu.

Masz kartę Rodzina 3+?

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
www.gliwice.eu
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Piast gliwice ma wciąż punkt przewagi nad drugą w tabeli Legią Warszawa. W dwóch pierwszych ko-
lejkach piłkarskiej wiosny gliwiczanie dwa razy zremisowali. Natomiast piłkarze ze stolicy dwa razy 
schodzili z murawy zwycięsko. 

Piątkowy mecz Piasta Gliwice ze 
szczecińską Pogonią był spotkaniem 
bez większej historii. Murawa była cięż-
ka, nasiąknięta przez padający deszcz 
ze śniegiem. Piłkarze obydwu drużyn 
stworzyli niezbyt ciekawe widowisko. 
Portowcy zamurowali swoją bramkę. 
Podopieczni Radoslava Látala próbowa-
li atakować, ale bezskutecznie. Zabrakło 
dynamicznych akcji, a przede wszystkim 
goli. – Trudno jest mi ocenić to spotka-

nie. Każdy widział, jaka była murawa. 
Przeciwnik na dodatek grał bardzo de-
fensywnie, wypuszczając w pierwszym 
składzie siedmiu obrońców. W takich 
warunkach przeciwko tak ustawionemu 
rywalowi nie gra się łatwo. Inna sprawa, 
że brakowało nam gry piłką. W drugiej 
połowie troszkę się poprawiliśmy w tej 
kwestii. Rozciągnęliśmy ataki, ale moi 
napastnicy nie wywiązali się najlepiej ze 
swoich obowiązków – oceniał po końco-

wym gwizdku szkoleniowiec Piasta, Ra-
doslava Látal. Największym pozytywem 
meczu z Pogonią był kolejny mecz Piasta 
na zero z tyłu, ale w walce o mistrzostwo 
kraju lub chociażby europejskie puchary 
same remisy, nawet bezbramkowe nie 
wystarczą. Teraz przed zawodnikami 
z Gliwic wyjazd do Gdańska. Mecz z Le-
chią odbędzie się w najbliższą sobotę,  
27 lutego, o godz. 18.00. Potem spotka-
nie ze Śląskiem u siebie…  (as)

Piast nadal liderem alba tym razem 
za mocna

Siatkarki znów 
bez punktów

gaF remisuje  
w Szczecinie 

Punkt, który 
cieszy... 

Puchar Polski 
w szpadzie  
bez rewelacji

W 20. kolejce spotkań o mistrzo-
stwo II ligi koszykówki mężczyzn – AZS 
Gliwice przegrał na własnym boisku 
z Albą Chorzów 70:84. O zwycięstwie 
gości zadecydowała czwarta kwarta, 
kiedy to nasza drużyna zagrała bardzo 
nieskutecznie w ataku i mało efektyw-
nie w obronie. Moment przełomowy 
całego meczu miał miejsce na sześć mi-
nut przed końcem gry. Goście zdobyli 
aż 7 punktów z rzędu i objęli prowa-
dzenie, którego nie oddali już do końca 
meczu. □

Bez punktów wróciły do Gliwic nasze 
siatkarki. Akademiczki musiały uznać 
wyższość – zajmującej ostatnie miejsce 
w tabeli – Murowanej Gośliny, ulegając 
1:3. Od początku mecz nie układał się 
po myśli podopiecznych doc. Krzysztofa 
Czapli. Gospodynie w pierwszej partii 
wygrały pewnie – 25:20. W drugim 
secie gliwiczanki zagrały lepiej i roz-
strzygnęły tę część meczu na swoją ko-
rzyść – 25:22. Trzecia i czwarta odsłona 
to jednak już zdecydowana przewaga 
siatkarek Murowej. □

W ubiegły piątek, 19 lutego, za-
wodnicy GAF Omega zainaugurowali 
16. kolejkę Futsal Ekstraklasy. W Azoty 
Arena, po emocjonującym spotkaniu 
nasi zawodnicy zremisowali z Pogonią 
Szczecin 3:3 (1:2). Gole dla naszych zdo-
byli: Karol Zdunek, Amadeusz Pasierb 
i Joao Baptista. □

W ubiegłą sobotę odbyła się III edy-
cja Pucharu Polski seniorów w szpadzie 
kobiet i mężczyzn. Zawody rozegrano 
w Gliwicach. Odrobinę zawiedli seniorzy. 
Do głosu doszła młodzież, która okazała 
się lepsza od swoich starszych kolegów. 
Na najniższym stopniu podium stanął 
Bartosz Staszulonek reprezentujący Pia-
sta Gliwice.  □

16. kolejkę Futsal Ekstraklasy zakoń-
czyła druga futsalowa drużyna z Gliwic 
– Nbit, która zremisowała na wyjeździe 
z Rekordem Bielsko – Biała 2:2 (0:0). 
Bramki dla pomarańczowo-srebrnych 
zdobyli: Michał Cygnarowski i Michał 
Włodarek. Punkt w starciu z tak dobrym 
przeciwnikiem cieszy.  □
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W sobotę, 5 marca, po raz pierwszy w gliwicach wy-
startuje „Bieg na 6 łap”. Miłośnicy aktywności fizycz-
nej zabiorą na wspólny bieg lub spacer psy, które w gli-
wickim schronisku dla zwierząt czekają na nowy dom!

„Bieg na 6 łap” to wspólna 
inicjatywa schroniska dla zwierząt 
w Gliwicach, wolontariuszy schro-
niska, OTOZ Animals Gliwice oraz 
Amatorskiego Klubu Miłośników 
Biegania „Pędziwiatr” Gliwice. 
W ten sposób nasze Schronisko 
włącza się w ogólnopolską inicja-
tywę, w której wcześniej wzięły 
udział m.in. Wrocław, Olsztyn, 
Sosnowiec, Elbląg. – Bieg w Gli-
wicach nie będzie miał formy 
rywalizacji. Chodzi o dobrą zaba-
wę i co najważniejsze: promocję 
adopcji zwierząt. Nie narzucamy 
też dystansu do przebiegnięcia. 
Jedno okrążenie będzie miało ok. 
3 km i to biegacz zdecyduje, ile 
okrążeń wykona – mówi Barbara 
Malinowska, kierownik Schro-

niska dla Zwierząt w Gliwicach. 
Uczestnikiem biegu może być 
osoba pełnoletnia, która w trakcie 
biegu weźmie odpowiedzialność 
za schroniskowego psa (wypełni 
i podpisze oświadczenie). Osoby 
niepełnoletnie też są mile widzia-
ne, ale z opiekunami – pobiegną 
w roli osób „towarzyszących”.  
– Ruszyliśmy już z internetowym 
systemem zapisów na bieg. 
Ważne, żeby zarejestrować się 
wcześniej, ponieważ pomoże 
nam to w organizacji i przygoto-
waniu zwierząt na to wydarzenie 
– dodaje Malinowska. Dodatkowe 
informacje oraz regulamin biegu 
i stosowne oświadczenie są do-
stępne na stronie: www.mzuk.pl.

 □

Pierwszy taki bieg w gliwicach


