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Czas Liderów

Wiosna zbliża się wielkimi krokami,
a zatem czas aby zadbać o kondycję.
Można to z powodzeniem zrobić na plenerowych siłowniach. W Gliwicach jest
ich już 13, a pojawią się kolejne!
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Rozpoczyna się konkurs „Lider Społeczny Roku”. To gliwiczanie zdecydują
jakie osoby, organizacje, wydarzenia
i inicjatywy nominować w każdej z 5.
kategorii.
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Zima w rytmach
reggae

Podharcmistrzyni Magdalena Bogucka – zastępca komendanta Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej – znalazła się w gronie
„Niezwyczajnych”, docenionych przez
Główną Kwaterę ZHP.

To będzie weekend pełen pozytywnych wibracji. Poznajcie gwiazdy tegorocznego festiwalu Winter Reggae, który
startuje w piątek.
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Niezwyczajna
harcerka
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fot. ©GM Company

Kondycja
pod chmurką

druga strona w obiektywie

fot. mat. organizatorów

fot. LuxMed Diagnostyka

Dla kobiet z okazji Dnia Kobiet

Najlepsi programiści

Prawie 1500 osób z całego świata zgłosiło się do międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24 organizowanego przez gliwicką firmę Future
Processing. W pierwszym etapie konkursu wystartowali pracownicy takich firm,
jak: Facebook, Google, Microsoft, Yandex, Directi, Samsung, Intel, Oracle, InsERT,
TomTom, SPOJ i Spotify oraz studenci m.in. Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Śląskiego, Oksfordzkiego, Cambridge, Helsińskiego i Uniwersytetu
Technicznego w Monachium oraz Politechnik: Łódzkiej, Śląskiej i Czeskiej. Przez 5
godzin drużyny rozwiązywały zadania algorytmiczne, walcząc o miejsce w finałowej
trzydziestce. Finał odbędzie się 9 kwietnia. Potrwa nieprzerwanie przez 24 godziny.

O zdrowie trzeba dbać przez cały rok. Aby o tym przypomnieć, z okazji Dnia Kobiet,
firma LUX MED Diagnostyka zaprasza na profilaktyczne badania mammograficzne
finansowane przez Fundusze Norweskie. Specjalny, oznakowany mammobus pojawi
się 11 marca na Placu Krakowskim. Z badań będą mogły skorzystać panie w wieku
od 40 do 75 roku życia. Obecnie mammografia uznawana jest za najlepszą metodę
wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet po 40 roku życia. Badanie pozwala wykryć
zmiany we wczesnym stadium zaawansowania, dzięki czemu kobieta ma większe
szanse na pełne wyleczenie choroby i zachowanie piersi. Więcej informacji o badaniach oraz wzór skierowania można znaleźć na stronie: www.fundusze.mammo.pl

fot. Politechnika Śl.

fot. mat. MBP w Gliwicach

Ależ to były ferie!

Nowe inwestycje Politechniki

Przy ul. Łużyckiej powstało nowe Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej
oraz Przychodnia Akademicka. W nowoczesnym, przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych, czterokondygnacyjnym budynku, znajdą się centrale
serwerowe i pomieszczenia dla pracowników. Centrum zostanie oddane do
użytku w kwietniu br. Obecnie trwa wyposażanie obiektu. Inwestycja, o wartości 15,1 mln zł, została zrealizowana przez firmę Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

W czasie wolnym od szkoły w wielu filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w różnych częściach miasta na dzieci i młodzież czekało ponad 140 wydarzeń, wzięło
w nich udział ponad 2300 dzieci. Był karnawałowy bal przebierańców, odwiedzający bibliotekę mieli okazję m.in. wziąć udział w turnieju rycerskim i obejrzeć
przedstawienia teatralne. Ale koniec ferii nie oznacza końca atrakcji w gliwickich
bibliotekach. Informacje o bieżących wydarzeniach można znaleźć na stronie
www.biblioteka.gliwice.pl

Gliwicki Budżet Obywatelski.
Co? Gdzie? Jak? Kiedy?
Kliknij i dowiedz się więcej!
Po raz kolejny gliwiczanie będą mieli okazję głosować na
przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach
budżetu obywatelskiego. Warto zastanowić się, jakie realizacje są dla osiedli najważniejsze i złożyć swoje propozycje.
Między 21 osiedli rozdysponowano kwotę 3,5 mln zł. Nabór
wniosków na zadania jednoroczne ruszy 7 marca i potrwa
do 18 marca.
Uwaga! Nastąpiły zmiany w procedurze budżetu obywatelskiego. Warto sprawdzić, co się zmieniło! Ile otrzymały
poszczególne osiedla? Ile osób musi zagłosować, by zadania zostały zrealizowane? Co zrobić, aby otrzymać bonus
za aktywność? Jaki jest harmonogram procedury budżetu
obywatelskiego? Gdzie składać wnioski? Odpowiedzi na
wszystkie pytania znajdziecie na stronie:
www.gliwice.eu w zakładce
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI
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aktualności

Gwiazda roku!
Produkowany w Gliwicach Opel Astra V, podczas Targów Motoryzacyjnych w Genewie, największej tego typu imprezie w Europie, został uznany „Samochodem Roku 2016”. To wyjątkowa okazja do radości, ponieważ tym tytułem został uhonorowany samochód produkowany w naszym mieście!
nie w miejskich warunkach. Astra V jest też
wyposażona w tzw. osobistego opiekuna
kierowcy OnStar, system który m.in. w razie
potrzeby powiadomi odpowiednie służby
o konieczności niesienia pomocy kierowcy.
W Astrze pojawiła się też najnowsza wersja systemu multimedialne-

Sprzedaż Opla w Polsce wzrasta rocznie o 20%, czyli o 300 tys.
nowych samochodów. Dzięki tytułowi „Car of the Year” liczby te
mogą jeszcze pójść w górę

fot. ©GM Company

Tytuł „Samochodu Roku 2016” gliwickiej Astrze przyznało 58-osobowe, międzynarodowe jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 krajów. Naszą gwiazdę
jurorzy docenili m.in. za wysokie standardy
bezpieczeństwa i przyznali jej 309 punktów. Astra zdeklasowała 40 innych modeli.
Wcześniej Astra V zdobyła już „Złotą Kierownicę 2015" oraz „SAFETYBEST 2015”.
Przyznano jej też pięć gwiazdek w testach
zderzeniowych Euro NCAP. Europejska
nagroda „Samochód Roku” została ustanowiona w 1964 roku.
Model Astra V, który wszedł na rynek
jesienią 2015 r., jest bardziej przestronny,
a jednocześnie bardziej kompaktowy od
swoich poprzedników. Pojazd jest o 5 cm
krótszy i, w zależności od wersji, do 200 kg
lżejszy. To oznacza oszczędność paliwa
oraz łatwiejsze manewrowanie i parkowa-

Gliwicki Opel to potęga branży motoryzacyjnej. W GMMP zatrudnionych jest 4 tys. osób

go IntelliLink i inteligentne matrycowe
reflektory LED IntelliLux®. Opatentowane
przez firmę Opel reflektory umożliwiają
korzystanie ze świateł drogowych bez oślepiania innych kierowców.
Udział gliwickiego Opla pod względem
sprzedaży samochodów na polskim rynku wynosi 48%. Z fabryki w Gliwicach na
krajowy rynek trafia rocznie około 2% samochodów. Na eksport z kolei około 98%.
– Jesteśmy niezwykle szczęśliwi że samochód produkowany w gliwickiej fabryce
zdobył prestiżową nagrodę Samochodu
Roku 2016. Wiele osób w koncernie GM
pracowało na ten sukces, ale szczególnie
gratuluję gliwickiej załodze która produkuje to auto z zachowaniem najwyższych
standardów jakościowych. Taki tytuł zwykle

wiążę się ze zwiększeniem sprzedaży, na to
też liczymy. W 2015 r. wyprodukowaliśmy
blisko 170 tys. samochodów. Wszystko
wskazuje na to, że 2016 r. będzie rekordowy pod względem ilości samochodów
wyprodukowanych w Gliwicach. Pozytywny
wizerunek naszego zakładu na pewno ułatwi lokowanie w przyszłości nowych modeli
w Gliwicach – powiedział „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” Andrzej
Korpak, dyrektor gliwickiej fabryki Opla.
Opel był pierwszą fabryką, która pojawiła się w gliwickiej podstrefie. Działalność produkcyjną w Gliwicach spółka
General Motors Poland rozpoczęła
w październiku 1998 roku. Fabryka jest
jednym z najnowocześniejszych zakładów koncernu na świecie. 
(mf)

Po raz kolejny Gliwice
Ponieważ Gliwice systematycznie
wzmacniają swoją pozycję na mapie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla biznesu.
Oprócz wysoko rozwiniętych technologii,
licznych inwestycji infrastrukturalnych
i motoryzacyjnych, dobrze prosperują
branże: logistyczna i magazynowa. Rozwojowi tych sektorów usług sprzyja położenie miasta w pobliżu autostrad A1 i A4,
które zapewniają doskonałe połączenie
m.in. z Berlinem, Bratysławą, Pragą, Budapesztem, Wiedniem i Warszawą. Nie bez
znaczenia jest także dostęp do wykwalifikowanych kadr, dobrze funkcjonująca
specjalna strefa ekonomiczna oraz sprzyjający biznesowi klimat. Samorządowcy
starają się tworzyć dogodne warunki
ułatwiające prowadzenie biznesu krajowym i zagranicznym inwestorom. Obecnie
w Gliwicach funkcjonuje siedem parków
przemysłowych dysponujących ponad 300
tys. m2 powierzchni magazynowych.

fot. K. Krzemiński

Przed nami 5. już edycja konferencji „Logistyka Inwestycje Przyszłość”. Spotkanie przedstawicieli samorządów, menadżerów firm logistycznych i produkcyjnych, ekspertów międzynarodowych firm doradczych oraz reprezentantów środowiska naukowego i badawczego odbędzie
się w Gliwicach. Dlaczego gospodarzem konferencji po raz kolejny będzie Miasto Gliwice?

Gliwice są gospodarzem wielu znaczących wydarzeń branżowych. W październiku 2015 r.
gościliśmy przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu podczas III Międzynarodowego Forum
Innowacji „Nowe technologie – nowe horyzonty”.
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– Dzięki staraniom władz miasta rozwijających konsekwentnie infrastrukturę, coraz
więcej krajowych przedsiębiorców i zagranicznych inwestorów wybiera Gliwice na siedzibę swoich ośrodków. Ostatnio swoją działalność rozpoczęła tutaj irlandzka firma EPSP
Delta. Obecnie w trakcie budowy znajdują
się: nowoczesne centrum logistyczne Gliwice
Logistics Centre oraz park logistyczny MLP
Group Gliwice. Wkrótce swoją kolejną inwestycję rozpocznie również Panattoni Europe
– wyjaśnia Katarzyna Kobierska, naczelnik
Biura Rozwoju Miasta.
Konferencja „Logistyka Inwestycje
Przyszłość” odbędzie się 22 marca
w Hotelu Silvia Gold. Gospodarzem jest
Miasto Gliwice, a współorganizatorem
Bluevine Consulting, inicjator i pomysłodawca cyklu „Prospects in Poland”.
Rejestracja odbywa się na stronie
http://www.prospectsinpoland.com/
intro37.html 
(mf)

3

rekreacja

Zapisy ruszyły...
Od lat w drugi weekend maja w Gliwicach odbywa się Rajd Miejski
360°. Impreza zyskuje coraz większy rozgłos i cieszy się rosnącym
zainteresowaniem. Do maja jeszcze daleko, ale zapisy już ruszyły!
Kto chętny na Rajd Miejski 360°?
Rajd 360° od siedmiu lat wpisuje się
w sportowo-ekstremalny klimat Gliwic.
Każdego roku na uczestników czeka
szereg atrakcji oraz spora dawka adrenaliny. W tym roku impreza odbędzie się
w weekend 14-15 maja. Zawodnicy będą
musieli wykazać się nie tylko samozaparciem, dobrą kondycją i orientacją w terenie, ale też zręcznością i błyskotliwością.
Przed nimi nie lada zadanie – wielki test

sprawności i umiejętności. Do pokonania będą odcinki piesze, rowerowe,
kajakowe i na rolkach, nie zabraknie też
łamigłówek do rozwiązania.
W sobotę 14 maja uczestnicy wystartują z Parku Chopina i pokonają
25-kilometrową trasę pieszą. Na wykonanie zadania będą mieli 4 godziny.
Zawodnicy będą musieli zaliczyć jak

największą liczbę punktów kontrolnych. Drugiego dnia pokonają
75-kilometrową trasę na rowerach, rolkach i w kajakach. Na wykonanie tego zadania będą mieli 8 godzin.
Na trasie obydwu etapów zaplanowano
zadania specjalne. Nowością jest kategoria Trasa Rodzinna, w której może być
od 2 do 5 osób, w tym minimum jedno
dziecko poniżej 14 roku życia. Trasa Rodzinna będzie traktowana mniej jako
rywalizacja, a bardziej jako zabawa. Do
przebycia rodziny będą miały ok. 6 km
pieszo. Będą też dodatkowe atrakcje dla

zawodników i kibiców. Uwaga! W tym
roku, po raz pierwszy start i meta Rajdu,
oraz wszystkie imprezy towarzyszące,
odbędą się w Parku Chopina, a nie, jak
dotychczas, przy Radiostacji. Szczegółowe informacje na temat Rajdu Miejskiego 360° można znaleźć na stronie
www.gliwice_2016.team360.pl
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Gliwice. 
(mf)

fot.Z. Daniec

Idzie wiosna – zadbaj o kondycję!
– Cieszy nas, że z siłowni plenerowych
w Gliwicach korzystają osoby w różnym
wieku. Szczególnie warto zwrócić uwagę
na aktywność seniorów, którzy na przykład w drodze z zakupów mogą poświęcić
codziennie kilka minut na trening i bez
wydawania gotówki zadbać o swoją
aktywność. Z kolei street workout park

przy ul. Jasnej, czyli zestaw drążków
do ćwiczeń z wykorzystaniem własnej
masy, to strzał w dziesiątkę dla młodych
i sprawnych ludzi. W Gliwicach każdy,
kto tylko chce być aktywnym, znajdzie
miejsce dla siebie – mówi Marzena Sosnowska, rzecznik Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych. 
(mf)

Siłowania pod chmurką, która powstała w 2015 r. w Parku Chopina została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Podobnie siłownie na Sikorniku, Koperniku i przy ul. Horsta
Bienka. W tym roku plenerowa siłownia, również w ramach realizacji zadań jednorocznych,
powstanie przy ul. Sadowej.

Wiosna coraz bliżej, a to oznacza, że możemy się spodziewać poprawy
aury i większej aktywności fizycznej gliwiczan. Co prawda siłownie pod
chmurką przez cały rok cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta, ale wiosna to czas szczególny, sprzyjający jeszcze
większej mobilizacji. Z pewnością gliwiczan ucieszy fakt, że w najbliższych
miesiącach w trzech lokalizacjach pojawią się nowe plenerowe siłownie!
W Gliwicach jest już 13 siłowni na
świeżym powietrzu. Są rozmieszczone
w różnych częściach naszego miasta tak,
aby jak największa liczba osób miała
do nich dostęp. Pod chmurką ćwiczą
już m.in. mieszkańcy osiedli Sikornik,
Kopernik, Obrońców Pokoju, Wilczego
Gardła, Sośnicy, Trynku (street workout
park), Bojkowa, Łabęd, okolic Placu
Grunwaldzkiego, Parku Szwajcaria, Parku Chopina, ul. Horsta Bienka. W każdej
lokalizacji pojawiło się od kilku do kilkunastu urządzeń, na których mieszkańcy
mogą ćwiczyć różne partie mięśni, m.in.
rowerki, orbitreki, urządzenia typu narciarz, biegacz, podciągacz czy ławki do
robienia brzuszków. Siłownie pod chmur-
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ką cieszą się ogromnym zainteresowaniem gliwiczan, którzy dbają o kondycję
o różnych porach roku, a nawet dnia i
nocy, o ile tylko aura na to pozwala. Dlatego w tym roku w Gliwicach pojawią się
podobne obiekty, na których bezpłatnie
można zadbać o sprawność fizyczną. W
najbliższym czasie kolejne urządzenia do
ćwiczeń w plenerze zostaną zamontowane przy ul. Św. Anny (przy placu zabaw),
ul. Sadowej (przy boisku) oraz na Trynku
przy ul. Hanki Sawickiej, gdzie oprócz siłowni zostanie zagospodarowany skwer.
Tworząc nowe siłownie Miejski Zarząd
Usług Komunalnych stara się tak dobierać urządzenia, by w jednym miejscu
można było ćwiczyć różne partie mięśni.
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Czas liderów

– Wygląda na to, że zapał
naszych społeczników nie
słabnie, a ich grono stale się
powiększa – mówi Paweł Januszewski z Centrum Organizacji
Kulturalnych GCOP – Z roku na
rok zauważamy coraz większe
zainteresowanie konkursem.
Jego prestiż rośnie, a nagradzani społecznicy, ludzie biznesu wspierający działalność
oraz inicjatywy społeczne
prezentują coraz wyższy poziom. Można powiedzieć, że
nasza nagroda stanowi już
teraz gwarancję jakości pracy
społecznej – dodaje. Nagrody
zostaną przyznane w 5 kategoriach: Organizacja Roku 2015

(pod uwagę brana będzie cała
ubiegłoroczna działalność
zgłoszonych organizacji pozarządowych), Lider Społeczny Roku 2015 (nagroda dla
najbardziej zaangażowanych
społeczników), Inicjatywa Roku
2015 (to wyróżnienie trafi do
grupy osób lub organizacji,
która zorganizowała ciekawe
przedsięwzięcie dla mieszkańców Gliwic), Biznesowy Dobroczyńca Roku 2015 (o tytuł
mogą ubiegać się przedsiębiorcy i firmy wspierające lokalne
inicjatywy społeczne) i Debiut
Roku 2015 (to miano przypadnie organizacji pozarządowej,
która została zarejestrowana

nie wcześniej, niż w II półroczu
2014 roku i podjęła działalność
w minionym roku).

Kandydatów do poszczególnych kategorii może
zgłosić każdy mieszkaniec
naszego miasta. Wystarczy
wypełnić formularz (dostępny na stronie www.
gcop.gliwice.pl oraz w filiach GCOP) i złożyć go
osobiście w jednej z filii
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Można go również przesłać
faksem (na numer 32/23204-77), lub wysłać w formie
zeskanowanego, wypełnionego oryginału z podpisem na adres e-mailowy:
cok@gcop.gliwice.pl.
– Mamy nadzieję, że tegoroczne zgłoszenia przyniosą
mnóstwo niespodzianek, dzięki
którym również my dowiemy

Z ekologią od małego!

fot. materiały GCOP

Już od kilku lat, wraz z nadejściem marca, rozpoczyna
się konkurs Prezydenta Miasta Gliwice „Lider Społeczny
Roku”. To okazja, by docenić osoby i organizacje, które
w minionym roku zrobiły wiele dla lokalnej społeczności i podjęły ciekawe inicjatywy. Jakie? To zależy od gliwiczan. Na nominacje do każdej z 5 kategorii Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych czeka do 31 marca.

miasto i mieszkańcy

W ubiegłorocznej edycji konkursu nagrody otrzymali: Stowarzyszenie
Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży (Organizacja Roku
2014), Dariusz Opoka (Lider Społeczny Roku 2014), Marco Marek
Śliboda (Biznesowy Dobroczyńca Roku 2014), Festiwal podróżniczy
Świat To Za Mało (Inicjatywa Roku 2014) oraz Fundacja Kapitan Światełko (Debiut Roku 2014)

się o organizacjach, społecznikach i inicjatywach, których
do tej pory nie mieliśmy okazji
poznać, a zasługują na wyróżnienie. Zachęcamy czytelników
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” do rozejrzenia
się wokół i wytypowania swoich

kandydatów. Sprawmy, aby nasi
liderzy społeczni poczuli się
docenieni i mieli świadomość,
że pamiętamy o ich codziennej
ciężkiej pracy na rzecz lokalnej
społeczności – zachęca Paweł
Januszewski.
 Bartosz Łapszyński/ (mag)

Gliwiczanie od najmłodszych lat uczą się jak dbać o środowisko. Dobrą okazją do edukacji
ekologicznej były ferie. Ze środowiskowym przesłaniem do najmłodszych mieszkańców
Gliwic dotarli także pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W trakcie organizowanych w mieście półkolonii była okazja, by porozmawiać o ochronie środowiska.
– Dotarliśmy właściwie do
wszystkich gliwickich szkół,
które organizowały zajęcia
w trakcie ferii. Przekazywaliśmy dzieciom wiedzę na temat
ochrony środowiska. Uczyliśmy
jak dbać o czyste powietrze –
mówi Dariusz Stanek z Wydziału
Środowiska Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. Podczas krótkich
pogadanek dzieci dowiadują

się m.in. jak należy segregować
śmieci oraz czym nie można
palić w piecu. Dzieci chętnie
włączają się do dyskusji, zresztą nie tylko w czasie ferii, ale
również podczas wielu zajęć
w trakcie roku szkolnego.
– Działają u nas kluby ekologiczne, zarówno w klasach I – III,
jak i w klasach IV – VI. Starsi
uczniowie uczestniczą w różne-

go rodzaju wyjazdach, również
poza miasto – mówi Danuta Marzec-Chrabąszcz, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach. – Z naszych obserwacji
wynika, że wiedza najmłodszych
gliwiczan w zakresie ekologii
jest duża. Liczymy więc, że dzieci
będą dawać przykład dorosłym,
podpowiadając co zrobić, by żyć
w zgodzie z przyrodą – dodaje

Energiczni Seniorzy z Trynku…
Wszystko zaczęło się od realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
projektu „Czas na zmiany”, w ramach którego zachęcano mieszkańców do wyjścia
z domu i spotkań z innymi mieszkańcami. Powstał Klub Seniora Trynek, w którego szeregi ciągle wstępowały nowe osoby, bo każda już należąca zachęcała, namawiała kolejną.
– Jedna werbowała drugą –
wspomina Danuta Tafil, liderka
klubu. Spotkania nabrały rozmachu i po zakończeniu projektu Klub
postanowił działać dalej. Członkinie wybrały spośród siebie liderkę
i nawiązały kontakt z Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarządowych, a dzięki niemu z innymi
Klubami Seniora w Gliwicach.
Klub Seniora Trynek jest
bardzo dobrze zorganizowany.
Jedna z pań, Ewa Stańczewska,
regularnie przeszukuje Internet
i jest na bieżąco z ofertą ciekawych warsztatów, wystaw, wycieczek. Elżbieta Kasprzyk, Eryka
Olszewska oraz Irena Matuszczak
prowadzą zajęcia z rękodzieła,

Póki co, przewagę liczebną mają panie, ale w klubie aktywnie działają
także panowie (choć nie widać ich na zdjęciu). Klub Seniora Trynek
cały czas otwarty jest na nowe osoby

a Ola Lipska organizuje wspólne
wyjścia nordic walking.
– W poniedziałek uczymy się
angielskiego, we wtorek mamy
nordic walking, w środę spotkania
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tematyczne np. z dietetyczką, kosmetyczką, psychologiem, Strażą
Miejską, a w czwartek warsztaty
z rękodzieła – wymienia Danuta Tafil, liderka klubu. Początkowo klub

Zajęć na temat ekologii dzieci słuchały z zainteresowaniem, często
włączając się w dyskusję

Dariusz Stanek. W działania
związane z ochroną środowiska
konsekwentnie włączają się także gliwickie szkoły prowadząc
np. zbiórkę zużytych baterii czy

makulatury. Wszystkie te działania z pewnością przełożą się
na to, że Gliwice będą jeszcze
bardziej proekologiczne.
(Gliwice TV)

spotykał się od poniedziałku do
środy, ale okazało się, że należy do
niego tak wiele fanek rękodzieła,
że konieczne było zorganizowanie
regularnych warsztatów także
w czwartki. – Chodzimy też do kina,
do muzeum, na wystawy. Mamy
głowy pełne pomysłów, więc na
brak zajęć czy nudę nie narzekamy, raczej na to, że miesiąc jest za
krótki – śmieją się członkinie.
Klub Seniora spotyka się w lokalu Rady Osiedla Trynek, który
mieści się w Zespole Szkół Samochodowych. Członkinie są także
w stałym kontakcie ze Szkolnym
Klubem Wolontariatu z Gimnazjum nr 4, z którym przygotowały
kartki świąteczne sprzedawane
potem na kiermaszu świątecznym. Dochód przeznaczony był
na rzecz Domu Małego Dziecka.
Bliska relacja łączy je także ze
Stowarzyszeniem „Podajmy Sobie Ręce”. Wspólne świętowanie
Dnia Babci jeszcze dzisiaj wspominają ze wzruszeniem.

Seniorzy mają wiele planów
na bliższą i dalszą przyszłość.
Jednym z pomysłów jest udział
w pikniku osiedlowym „Pozytywny Trynek”. Pojawił się także
pomysł związany z założeniem
stowarzyszenia promującego
rękodzieło. – Mogłybyśmy pozyskać środki unijne na kultywowanie dawnych technik, zapraszać
artystów, którzy pracują na krepinie czy robią makramy, uczyć
się tego, tworzyć, a potem organizować kiermasze rękodzieła –
mówi Irena Matuszczak. Hasłem
Klubu jest „Damy radę!” – jego
członkinie są bardzo energiczne,
więc nie ma dla nich rzeczy niemożliwych!
Kontakt: tel. 609 528 960,
seniortrynek@wp.pl, profil
„Klub Seniora Trynek w Gliwicach” na www.facebook.pl
Anita Szczecina,
Monika Wojdowska-Krawczyk
Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarządowych
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MIASTO I mieszkańcy

Niezwyczajna
harcerka
Podharcmistrzyni Magdalena Bogucka – zastępca komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej – znalazła się w gronie „Niezwyczajnych”,
docenionych przez Główną Kwaterę ZHP.

Podharcmistrzyni Magdalena Bogucka odebrała nagrodę z rąk harcmistrzyni Teresy Hernik,
prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Naczelnik ZHP
w latach 2005-2007

KOLORY
MIASTA

Finał plebiscytu „Niezwyczajni 2016”
odbył się w sobotę, 27 lutego w Warszawie. Spośród 8793 instruktorów-wolontariuszy działających w ZHP wyłoniono
6 laureatów, którzy wzorowo realizują
misję jaką jest wychowanie młodzieży
i kształtowanie obywatelskich postaw.
Magdalena Bogucka z Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej zwyciężyła w kategorii

“Wspieranie rozwoju instruktorskiego
drużynowych”. Nasza „Niezwyczajna”
z wykształcenia jest psychologiem,
a działając w harcerstwie od lat
wspiera rozwój wolontariuszy, współorganizuje kursy dla przyszłych wychowawców i zajmuje się pracą z kadrą
w gliwickim Hufcu.

Co Umberto Eco ma wspólnego z Gliwicami? O tym za chwilę. Najpierw muszę się
do czegoś przyznać. Nie od dziś wiadomo,
że z natury jestem roztargniona. Jakiś czas
temu pomyliłam datę i miejsce pewnej
konferencji naukowej i zamiast udać się
pod właściwy adres trafiłam do Centrum
Nowych Technologii Politechniki Śląskiej
przy ulicy Konarskiego w Gliwicach, położonego w północnej części dzielnicy akademickiej. To wyjątkowe miejsce użytkowane
jest przez Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki oraz Wydział
Mechaniczno-Technologiczny. To miejsce
idealnie „skrojone” pod prowadzenie różnego rodzaju doświadczeń naukowych.
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Autorami są architekci: prof. Jerzy Witeczek
i Tomasz Wagner. Obiekt współczesny, przez
gliwiczan nazywany „Żyletą”, mnie osobiście
przypomina bardziej żagiel. Elewacja ze
szkła widoczna od strony Drogowej Trasy
Średnicowej w mojej ocenie, poprzez nałożony na nią raster pionowych podziałów,
przypomina kamieniczki. Osobiście lubię
takie fasady, nie są agresywne, nie dominują
a raczej stapiają się z niebem, a otaczającą,
sąsiednią architekturę można zobaczyć
jak w lustrze. Purystyczne wnętrze, gdzie
zastosowano beton architektoniczny, szkło,
metal jest zaskakująco przyjazne. Patrząc
z zewnątrz na „Żyletę” zastanawiałam się
jak poradzono sobie z tak trudną przestrzenią – wąską, zakończoną ostrym kątem.
Wizyta w środku rozwiała moje obawy.
W „Żylecie” umieszczono wahadło Foucaulta! To pomysł prof. Jerzego Witeczka,
który w ten sposób chciał zaakcentować
pierwotne przeznaczenie budynku. Miał
się tam mieścić Wydział Matematyczno
-Fizyczny. Wydaje się jednak, że pomysł
z wahadłem do nowej funkcji pasuje jeszcze lepiej. Przy okazji podziwiania wahadła

fot. E. Pokorska

W piątek, 19 lutego, zmarł Umberto Eco – erudyta, filozof, znawca
sztuki, kultury i… polityki. Jego przymioty można byłoby wymieniać
jeszcze długo. Większość usłyszała o nim przy okazji publikacji książki „Imię Róży", na podstawie której nakręcono film. W roli głównej,
mnicha-detektywa, wystąpił Sean Connery. Już wcześniej miałam
zamiar napisać artykuł o Umberto Eco. Nie przypuszczałam jednak,
że smutna informacja o jego śmierci przyspieszy publikację tekstu.

Wahadło Foucaulta w Centrum Nowych Technologii robi wrażenie. Niewątpliwie podnosi
wartość estetyczną budynku należącego do Politechniki Śląskiej w Gliwicach

przypomniałam sobie słynną, wielowątkową powieść sensacyjną Umberto Eco
pt. „Wahadło Foucaulta”.
Należy wyjaśnić jak działa opisywane
wahadło i czego w swej istocie dotyczy. Po
pierwsze – trzeba wprowadzić je w ruch.
Można wówczas zauważyć, że zmienia się
pionowa płaszczyzna wahadła. Wynika to
z faktu, że Ziemia się obraca. Jest to kolejny
dowód na ruch naszej planety. W zależności
od miejsca doświadczenie będzie przebiegać
odmiennie. Na północnej półkuli wahadło
obraca się zgodnie ze wskazówkami zegara,
na południowej odwrotnie. Na równiku nie
drgnie w ogóle. Pierwszym uczonym, który
przeprowadził doświadczenie z wahadłem
był francuski fizyk Jean Bernard Léon
Foucault. Działo się to w 1851 roku, w…
piwnicy. Tak wielkie odkrycia mają czasami
bardzo skromne początki. Następne próby
doczekały się bardziej reprezentacyjnego
miejsca – Panteonu paryskiego. Wahadło

utworzone ze sznura o długości 67 metrów
i 28 kilogramowej kuli zawieszono pod kopułą tej okazałej budowli. Zarówno wzorzec
jak i inne wahadła podobnego typu znajdują
się również w Sèvres pod Paryżem, a od
pewnego czasu także w Gliwicach. Urządzenie przydatne, ale i piękne.
W pełnej krasie można zobaczyć je
w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach, do czego serdecznie zachęcam.
Wahadło opisane w książce Umberto
Eco ma znaczenie symboliczne. Podobnie
jak powieści tego autora, które są wielopłaszczyznowe i niedookreślone. W przypadku innej książki, noweli pt. „Studnia
i wahadło” autorstwa Edgara Allana Poe
to urządzenie – dosłownie – opisywane
jest jako narzędzie tortur. Nasze gliwickie
ma wartość przede wszystkim naukową,
ale również – bez wątpienia – estetyczną.
Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków
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Najbardziej znany chłopiec w Gliwicach, czyli „Chłopiec z Gliwic” otworzy tegorocznie Dziecięce Spotkania Teatralne. Premiera na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego już 3 marca.

Jak co roku, przed nadejściem kalendarzowej wiosny, w Gliwicach czeka nas muzyczna podróż na Jamajkę. Winter Reggae, festiwal który na dobre wpisał się w kalendarz imprez w naszym mieście, rozpocznie się już 4 marca.

To będzie prawdziwe święto
dla fanów pozytywnych brzmień.
Rozpocznie je spotkanie z Jackiem Podsiadło – poetą, podróżnikiem i znawcą reggae oraz folku, twórcą internetowego Radia
Studnia. Rozmowa, która będzie
dotyczyła m.in. muzyki, podróży
i książek rozpocznie się w piątek,
4 marca, o godz. 19.00 w Stacji
Artystycznej Rynek. Wstęp na
spotkanie jest bezpłatny.

wymi artystami polskiej sceny
hip-hopowej i reggae'owej.
Jego wizytówką, obok charakterystycznego wokalu, jest
umiejętne łączenie brzmień
spod znaku reggae, dancehall,
rub a dub i hip-hop. Kolejny
wykonawca – Pablo27 jest
obecny na polskiej scenie dancehallowej od 18 lat. Jego przepis na udaną zabawę to dobry
kontakt z publicznością doprawiony oryginalnymi jamajskimi
rytmami. Podczas pierwszego
koncertu nie zabraknie też gliwickiego akcentu, czyli występu lokalnego składu – Pozyton
Sound & DrLove, który dopełnia ToNowy Selectah. Impreza
rozpocznie się w Mardi Gras o
godz. 21.00.

Muzycznie Winter Reggae
otworzy w sobotę, 5 marca, zestaw trójkolorowych brzmień,
które zaserwują: Junior Stress,
Pablo27, Pozyton Sound &
DrLove oraz ToNowy Selectah. Junior Stres ma na swoim
koncie trzy studyjne albumy
(„L.S.M.”, „Dzięki” i „Sound
Systemowej Sceny Syn”) oraz
współpracę z wieloma czoło-

Dzień później w Centrum
Kultury Studenckiej MROWISKO nowe oblicze folku
pokażą gliwickiej publiczności
Żywiołak i Hańba. Pierwszy
z zespołów porusza się w takich obszarach jak folkmetal
czy heavy folk, czerpie też
z punk rocka, rożnych technik
wokalnych i ze słowiańskiej
mitologii, a jego twórczość
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W spektaklu historyczne fakty
będą mieszały się z legendami.
Nie zabraknie dowcipnych dialogów i wartkiej akcji, a młodzi
widzowie poznają wydarzenia z
dziejów naszego miasta i sympatycznych bohaterów – dzielnego
szewczyka Przemka i jego pomysłową towarzyszkę Jadwigę.
Ich spryt i nieoceniona pomoc
maleńkich, pracowitych przyjaciół
sprawią, że duński hrabia Ernest
von Mansfeld przekona się, że
przewaga liczebna nie gwarantuje
zwycięstwa. Spektakl w reżyserii
Ireneusza Maciejewskiego, opowiadający o obronie Gliwic i wydarzeniach z 1626 roku, czerpie z
różnych tradycji teatralnych, błazeńskich popisów średniowiecz-

nych aktorów i komedii dell’arte.
Pierwsza okazja, by zobaczyć to
przedstawienie nadarzy się już w
czwartek, 3 marca, o godz. 9.30,
a 6 marca o godz.16.00 „Chłopiec
z Gliwic” zainauguruje XXII Dziecięce Spotkania Teatralne. W
ramach tego wydarzenia na młodych widzów w nadchodzącym
tygodniu czekają też spotkania z
„Władcą Skarpetek” Teatru Lalki
i Aktora w Wałbrzychu (7 marca
o godz. 9.30 i 11.30) oraz „Czarodziejskim Fletem” Wrocławskiego
Teatru Lalek (10 marca o godz.
10.00 i 12.00). Szczegółowy repertuar XXII Dziecięcych Spotkań
Teatralnych można znaleźć na
stronie www.teatr.gliwice.pl.

(mag)

trudno jednoznacznie zaszufladkować. Podobnie jak Hańbę, której członkowie opisują
siebie jako „zbuntowaną orkiestrę podwórkową”. Jak brzmią
obydwa składy będzie można
przekonać się w niedzielę,
6 marca, o godz. 18.00.

Tegoroczne Winter Reggae
będzie więc bardzo różnorodne,
ale w bogatym programie imprezy nie zabraknie też bardziej
tradycyjnych brzmień.
Ich sporą dawkę zapewni
finałowy koncert, który odbędzie się 12 marca w Klubie
Studenckim Spirala. Wystąpią
zespoły, które stanowią mocny
trzon polskiej sceny reggae:
czerpiąca z rdzennych, jamajskich rytmów grupa Jafia, Maleo Reggae Rockers, czyli jeden
z najbardziej rozpoznawalnych
polskich zespołów tego nurtu,
znani ze skocznych rytmów
Konopians i zespoły ze śląskim
rodowodem: Tabu, Shashamane
oraz Sari Ska Band.
Winter Reggae jest dofinansowane ze środków miasta
Gliwice. Szczegółowy program
można znaleźć na stronie
www.winterreggae.pl.  (mag)
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Miłość
w światłach rampy

Chopin
pod palmami
W zielonej scenerii Palmiarni Miejskiej w Gliwicach znów będzie można posłuchać wirtuozerskiej interpretacji utworów Fryderyka Chopina. Drugi koncert z cyklu „Wiosna z Fryderykiem” odbędzie się w niedzielę 6 marca.
Tym razem do fortepianu zasiądzie
Krzysztof Książek. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów
(m.in. im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej oraz im. Ricarda
Vinesa). Uczestnik XVII Konkursu Chopinowskiego zachwycił krytyków m.in.
wykonaniem mazurków i właśnie te
kompozycje będą głównym punktem
jego występu w gliwickiej Palmiarni.
Podczas koncertu „Nie masz tańca nad

mazura” Krzysztof Książek, wraz z kwintetem Gliwickiej Orkiestry Kameralnej
pod kierownictwem Waldemara Staniczka, zagra m.in. 4 Mazurki, II Koncert
Fortepianowy f-moll i Polonez fis-moll.
Niedzielny koncert w Palmiarni Miejskiej rozpocznie się o godz. 19.30.
Wzorem poprzednich edycji, transmisje koncertów można oglądać na
telebimie, na gliwickim Rynku.

(mag)

…to tytuł wyjątkowego koncertu, na który zaprasza stowarzyszenie Światła Rampy. 6 marca w Willi Caro wystąpią: Mikołaj Król
i Anna Jakiesz-Błasiak.
Organizatorzy zapowiadają, że będzie
to podróż do krainy wzruszeń, radości
i szczęścia, ale podkreślają również, że
miłość ma wiele form i odcieni (od gorącej i namiętnej po straconą czy niespełnioną) których na pewno nie zabraknie
podczas tego muzycznego wydarzenia.
Publiczność usłyszy m.in. utwory z repertuaru: Andrei Bocellego, Elvisa Presleya,

Leonarda Cohena, Andrew Loyda Webera,
Imre Kalmana, Nico Dostala i Franciszka
Lehara.
Podczas koncertu prowadzona będzie
też zbiórka rzecz zwierząt, którymi opiekuje się Komitet Społeczny „Pokochaj
i Przygarnij” z Gliwic. Początek w niedzielę 6 marca o godz. 14.00.

(mag)

batik: T. Drapała. mat. Muzeum w Gliwicach

Przed Wielkanocą... Muzyczny prezent,
nie tylko dla kobiet

…wybierz się do Muzeum w Gliwicach. Tam, na tematycznych zajęciach będzie można nauczyć się odróżniania kraszanek od pisanek
i poznać symbolikę tych świąt.
Przygotowania do Świąt Wielkiej
Nocy rozpoczną się w Willi Caro już
w pierwsza sobotę marca. Muzealnicy
zapraszają dorosłych i dzieci na warsztaty
rękodzielnicze z tradycyjnego zdobienia
jajek wielkanocnych. Tematem sobotniego spotkania będzie metoda batikowa,
czyli nanoszenie wzorów z roztopionego
wosku na skorupkę i barwienie jej (często
wielokrotne) w specjalnej farbie. Warsztaty poprowadzi Teresa Drapała, która
zajmuje się zdobieniem jajek od wielu lat.

8

– Podczas warsztatów zdobienia wielkanocnych kraszanek opowiemy o tradycjach przyozdabiania jaj wielkanocnych
i symbolice barw używanych przy tej
czynności – zapowiadają organizatorzy.
Chętni do wzięcia udziału w zajęciach
powinni przynieść ze sobą ugotowane
jajka, które będą ozdabiać. Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc konieczna
jest wcześniejsza rezerwacja (pod nr.
tel. 783-560-006). Szczegóły na stronie
www.muzeum.gliwice.pl. 
□

Koncert damsko-męski i zwiedzanie bardzo muzycznej wystawy – to
oryginalny pomysł na świętowanie Dnia Kobiet.
„Muzyczne Impresje” – to tytuł
wystawy prac Bożeny Szwai, które od
8 marca będzie można oglądać w Stacji
Artystycznej Rynek. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.00. Projektantka
grafiki użytkowej, graficzka, malarka
i członkini Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego pokaże odwiedzającym Stację
Artystyczną Rynek świat dźwięków
w wielobarwnym, plastycznym ujęciu.
Motywem przewodnim wystawy jest
muzyka, więc dopełnieniem malowniczych wizji artystki będzie wyjątkowy
damsko-męski koncert.
O godz. 18.30 w Stacji Artystycznej Rynek wystąpią wokaliści Akademii Agencji Artystycznej PASJArt.
Organizatorzy zapowiadają, że na
publiczność będzie czekała również
muzyczna niespodzianka. Wokaliści
wystąpią także dzień później, podczas
Podwieczorku Przy Gramofonie „Dla
Pań i Panów”. Wstęp na obydwa mu-

zyczne wydarzenia, zarówno dla Pań
jak i Panów, jest bezpłatny. 
□
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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 wymagania:
a) ukończył studia magisterskie
i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
b) ukończył studia pierwszego
stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył
kolegium nauczycielskie albo
nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolu;
c) ukończył studia wyższe
lub studia podyplomowe
z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
e) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu
lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku
zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
f) spełnia warunki zdrowotne
niezbędne do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela,
a w przypadku nauczyciela
akademickiego – 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 postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 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 nauczycielem, która spełnia łącznie
następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo
polskie, z tym że wymóg ten
nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej,
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 pięcioletni staż pracy, w tym co
najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności 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 kandydata
za zgodność z oryginałem kopię
dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz poświadczającego 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 akademickiego, 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 którym mowa w lit. d;
f) oryginały lub poświadczone
przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko
kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat
nie był skazany prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat
nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 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 nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
– w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczona
przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) 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 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 przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem
kontaktowym, numerem PESEL
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko 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 powołana przez Prezydenta Miasta
Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/238-56-73
lub 32/238 55 20.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

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 pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której
wymagania dotyczące kwalifikacji
nauczycieli są najwyższe;
b) ukończył studia pierwszego
stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie
pedagogiczne lub ukończył
kolegium nauczycielskie albo
nauczycielskie kolegium języków
obcych, posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce
wchodzącej w skład zespołu,
w której wymagania dotyczące
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
c) ukończył studia wyższe lub
studia podyplomowe z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego;
e) uzyskał przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy
w okresie ostatnich pięciu lat
pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego
roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
f) spełnia warunki zdrowotne
niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – 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
postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem
pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, 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 następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo
polskie, z tym że wymóg ten
nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, 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 pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej
dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności 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 kandydata za zgodność z oryginałem
kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 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 akademickiego, 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 którym mowa w lit. d;
f) oryginały lub poświadczone
przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia,
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo świadectwa ukończenia
kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą;
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko
kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat
nie był skazany prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie
był karany zakazem pełnienia
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie 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 ujawnianiu informacji o dokumentach 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 mianowanego lub dyplomowanego
– w przypadku nauczyciela;
m) oryginał lub poświadczona
przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;
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 nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat
ma pełną zdolność do czynności
prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych – w przypadku osoby 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 konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym, telefonem kontaktowym,
numerem PESEL i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 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 kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/238-56-73 lub 32/238 55 20.

KOMUNIKAT

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 25 lutego 2016 r.
• asystent spedytora – wykształcenie
min. średnie, znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
j. niemiecki mile widziany, wymagana dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres,
dobra organizacja pracy własnej,
kontrola prawidłowości realizacji
zleceń i przekazywanie informacji
do zleceniodawców o wszelkich
nieprawidłowościach, współpraca
z klientami, partnerami, podwykonawcami i innymi komórkami organizacyjnymi, dbanie o prawidłowy
przepływ informacji i dokumentacji,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, prawo jazdy
kat. C+E, uprawnienia do obsługi
wózków widłowych, zakres obowiązków: pakowanie wyrobów,

załadowywanie i rozładowywanie
samochodu, kierowanie samochodem (24 t), wózkiem widłowym,
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;
• elektromonter – wykształcenie zawodowe elektryczne, min. rok stażu
pracy na ww. stanowisku, uprawnienia elektryczne SEP, praca elektromontera przy utrzymaniu ruchu
kotłów przemysłowych w Zakładzie
Cieplnym w Pyskowicach, jedna
zmiana, miejsce pracy: Pyskowice;
• konsultant ds. sprzedaży, obsługi
klienta ze znajomością j. niemieckiego – wykształcenie: wyższe, doświadczenie w obsłudze klienta/
sprzedaży, bardzo dobra znajomość
j. niemieckiego, obsługa komputera, zakres obowiązków: pozyskiwanie i obsługa klienta niemiecko-

języcznego (kontakt telefoniczny
i e-mailowy), jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice;
• asystent – wykształcenie wyższe
ekonomiczne, rok stażu pracy,
b. dobra znajomość j. angielskiego
i/lub włoskiego, obsługa komputera,
wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z nowymi klientami, obsługa
obecnych klientów, prowadzenie
dokumentacji, obsługa biura, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• sitodrukarz – wykształcenie:
brak wymagań, doświadczenie
zawodowe lub osoby chętne do
przyuczenia, zakres obowiązków:
przygotowywanie i wykonywanie nadruków na odzież, praca
fizyczna, jedna zmiana, umowa
-zlecenie, miejsce pracy Knurów.

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
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości 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)
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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
□□ 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, kuchnia, 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, kuchnia,
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.

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. ZIMNEJ 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

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. KRZYWA 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 wentylacji 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.

Wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 15 marca 2016 r. od godz. 9.40
do 10.00.
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 552 800,00 zł
Wadium: 27 700,00 zł
Termin oględzin:
15 marca 2016 r. od godz. 9.00 do 9.20
11 kwietnia 2016 r. od godz. 14.50 do 15.10.
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

INFORMUJE,

sprzedaży:
• nr 94-99 do 11 marca 2016 r.
• nr 101-122 do 14 marca 2016 r.
• nr 124-129 do 14 marca 2016 r.
wynajęcia (lokale użytkowe):
• nr 92-93 do 11 marca 2016 r.
• nr 100 do 8 marca 2016 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazach.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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

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, stanowiące 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. Tarnogórskiej 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, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul.
Dolnej w Gliwicach:

• dz. nr 166/3, obr. Ligota Zabrska, o powierzchni 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,
stanowiących 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 wysokości 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.

................................................................................
II Rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, obejmującej:
• działki nr 692 i 693 obręb Wójtowa Wieś,
o łącznej powierzchni 0,5840 ha,
położonej w Gliwicach przy ul. Nowy Świat, stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej w KW nr
GL1G/00038331/1.
Termin rokowań: 18 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań:
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 346 700,00 zł
Zaliczka: 34 700,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty
zaliczki: 12 maja 2016 r.

................................................................................
Rokowania, po III ustnym przetargu nieograniczonym,
na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako:
• działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr.
Przyszówka, położonej w Gliwicach przy ul.
Żeleńskiego-Boya 12, zapisanej w KW nr
GL1G/00005081/3.
Termin rokowań: 13 kwietnia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce rokowań:
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 994 000,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia będzie
podlegała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Zaliczka: 99 400,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty
zaliczki: 7 kwietnia 2016 r.

................................................................................
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej części nieruchomości,
stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej
przy ul. Spacerowej w Gliwicach,
• dz. nr 1076/2, obr. Bojków, o powierzchni
0,1126 ha,
KW nr GL1G/00039689/2.
Termin przetargu: 12 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130 200,00 zł
Wadium: 13 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 kwietnia 2016 r.

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

□□ UL. DWORCOWA 43, lokal nr III, I piętro, pow.
247,25 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze, 2 WC

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

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.)

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

................................................................................

□□ 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)

UŻYTKOWE
□□ UL. ZIMNEJ WODY 6, lokal nr I, parter, pow.
35,82 m2, 2 pomieszczenia

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do
wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• nr 42/2016 do 11 marca 2016 r.
• nr 44/2016 do 11 marca 2016 r.
• nr 45/2016 do 11 marca 2016 r.
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
PRZYPOMINA

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 cele mieszkalne, a których
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający 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 otrzymywania takiej
informacji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice
ogłasza

www.zbmgliwice.pl

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa w rejonie
ul. Przy Bramie Raciborskiej i Raciborskiej – działki o nr
746/1, 747/1, 745.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
działek nr 746/1 i 747/1 oraz sprzedaż działki nr 745.
3. Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 797 m2 ,w tym dz. nr
746/1 – 432 m2 , dz. nr 747/1 – 236 m2, dz. nr 745 – 129 m2.
4. Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą
KW nr GL1G/00041137/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych
i położona jest na działce nr 746/1 i 747/1, obręb Stare
Miasto oraz księgą wieczystą KW nr GL1G/00037626/9
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
VIII Ksiąg Wieczystych i położona jest na działce nr 745,
obręb Stare Miasto.
5. Okres użytkowania wieczystego działek nr 746/1 i 747/1
– 11 marca 2090 r.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób
trzecich.
7. Cena wywoławcza: 284 127,00 zł netto + 23% VAT
8. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi
21,64 zł. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana.
9. Wadium: 17 474,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej
przez oferenta, który wygra przetarg;
• zwrotowi pozostałym oferentom;
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin
18 marca 2016 r. w godz. od 10.00 do 11.00.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do
1 kwietnia 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank
Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje
data wpływu wadium na konto).
12. Termin i miejsce otwarcia ofert 7 kwietnia 2016 r.
o godz. 10.00 (część jawna i niejawna).
13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty;
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania (prowadzenia działalności);
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą
fizyczną nr PESEL;
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony
za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania
umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu
jednego z nich;
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium,
w przypadku niewygrania przetargu;
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich
I TBS Sp. z o.o.;
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie);
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny
nieruchomości;
• podpis oferenta.
14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11
w zaklejonych kopertach do godz. 13.30 1 kwietnia 2016 r.
15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracyjno – Gospodarczy
ZBM I TBS Sp. z o.o.;
• winny posiadać następujący opis:
,,OFERTA NA ZAKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY BRAMIE
RACIBORSKIEJ – DZIAŁKI NR 746/1 i 747/1 ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – DZIAŁKA NR 745 – NIE
OTWIERAĆ PRZED 7 KWIETNIA 2016 R.”
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w terminie 30 dni od daty zamknięcia
przetargu;
• zapłaty ceny nieruchomości gruntowej, nie później niż
2 dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że za dzień dokonania wpłaty
uważa się dzień jej zaksięgowania na wskazanym przez
ZBM I TBS Sp. z o.o. rachunku bankowym;
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych
z nabyciem nieruchomości gruntowej.
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez
wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32/339-29-01.
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KOMUNIKATY
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia
o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przebudowa przepustu pod ul. Bojkowską
i kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Pszczyńskiej”
• Termin składania ofert: 8 marca 2016 r. do godz. 10.00
• Termin otwarcia ofert: 8 marca 2016 r. o godz. 11.00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale
Przetargi/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

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

budowę dwóch budynków mieszkalnych
w technologii energooszczędnej wraz z infrastrukturą
w ramach rewitalizacji nieruchomości przy ul. Opolskiej 8 w Gliwicach
• Termin składania ofert: 11 marca 2016 r. do godz. 9.00
• Termin otwarcia ofert: 11 marca 2016 r. o godz. 10.00
Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

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

wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w rejonie ROM -1,2,3 w Gliwicach
• Termin składania ofert: 30 marca 2016 r. do godz. 9.00
• Termin otwarcia ofert: 30 marca 2016 r. o godz. 10.00
Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

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.
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sport

Pogoda odwołała mecz ze Śląskiem
Ostatni mecz gliwiczanom nie wyszedł. W 24. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy „Niebiesko – Czerwoni” przegrali
na wyjeździe z Lechią Gdańsk 1:3 (0:2).
Tym samym stracili pozycję lidera na
rzecz warszawskiej Legii. – Zagraliśmy
bardzo źle. W pierwszej połowie gra
nam się w ogóle nie kleiła. Praktycznie
nie istnieliśmy na boisku. W drugiej
było trochę lepiej. Strzeliliśmy nawet
bramkę kontaktową, ale nie potrafiliśmy wyrównać – komentował po
meczu trener Piasta Radoslav Látal.

– Lechia wygrała ten mecz zasłużenie.
To wszystko – dodał czeski szkoleniowiec. Po długiej kontuzji do składu
Piasta powrócił Saša Živec. – Może
za bardzo spięliśmy się na Lechię, nie
wiem... Ale musimy o tym zapomnieć.
Jesteśmy znakomicie przygotowani i ze
Śląskiem musimy się już zrehabilitować
– zaznacza pomocnik gliwickiej drużyny. Możliwość rehabilitacji będzie przy
okazji najbliższych spotkań, w piątek
z Wisłą Kraków i we wtorek ze Śląskiem
Wrocław.
(as)

fot. I. Dorożański/www.piast-gliwice.eu

Mecz Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław, który miał zostać rozegrany we wtorek, 1 marca, został przełożony na wtorek, 8 marca.
Rozegranie spotkania w pierwotnym terminie nie było możliwe
ze względu na fatalne warunki atmosferyczne. Decyzję o przełożeniu spotkania podjął delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W najbliższy piątek podopieczni Radoslava Látala zagrają na wyjeździe z Wisłą Kraków.

Mecz z Lechią Gdańsk piłkarzom Piasta Gliwice nie wyszedł. Zawodnicy zapowiadają jednak pełną rehabilitację w najbliższych spotkaniach – z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław

Wspięli się wysoko! Najlepszy
w sezonie!

Reprezentanci Akademii Wspinaczki GTW dobrze poradzili sobie
w zawodach wspinaczkowych „Klif Kids Miting”, które odbyły się
w ubiegłą niedzielę, 28 lutego, w Tarnowskich Górach.

podium wywalczyli: Natalia Grocholska
(I miejsce w kategorii od 13 do 16 lat),
Martyna Ciechanowska (II miejsce w kategorii od 8 do 12 lat) i Bartosz Ciesielski
(III miejsce w kategorii od 8 do 12 lat).
Gratulujemy wyników i życzymy dalszych
sukcesów. 
(mag)

fot. GTK Gliwice

Młodzi zawodnicy rywalizowali w formule na trudność w różnych kategoriach
wiekowych. Dla każdej grupy wiekowej,
z podziałem na chłopców i dziewczęta,
przygotowano odrębne drogi wspinaczkowe. Członkowie wspinaczkowych sekcji
GTW z Gliwic, Gierałtowic i Pyskowic
niemal w komplecie dotarli do finału
tej rywalizacji. Ostatecznie miejsca na

fot. Akademia Wspinaczki GTW

Koszykarze GTK Gliwice sprawili sporą niespodziankę gromiąc w 26.
kolejce I ligi koszykówki mężczyzn GKS Tychy. Takiego wyniku nikt się
nie spodziewał. Gliwiczanie wygrali aż 25 punktami! Jeśli podopieczni
Pawła Turkiewicza utrzymają tak rewelacyjną formę w najbliższych meczach, to degradacja do niższej klasy rozgrywkowej grozić im nie będzie.
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Faworytem spotkania był oczywiście tyski GKS. Nikt nie przypuszczał,
że po bardzo słabym meczu i wysokiej
porażce z AZS AWF Mickiewicz Romus
Katowice gliwiczanie będą w stanie
zagrozić rewelacyjnie spisującym się
w lidze tyszanom. A jednak! W ubiegłą sobotę, w Centrum Sportowo –
Kulturalnym „Łabędź” w Gliwicach,
kibice przecierali oczy ze zdziwienia.
Już na „dzień dobry” gospodarze wypracowali sobie trzynastopunktową
(13:0!) przewagę nad GKS-em. Nasi
koszykarze raz po raz trafiali w rzutach

za trzy punkty. Zdobycze z dystansu
uzupełniali akcjami spod kosza rywali. Po 30 minutach gry koszykarze GTK
mieli już ponad 20 punktów przewagi
nad tyszanami. Nie roztrwonili jej do
samego końca. Choć na kilka minut
przed zakończeniem czwartej kwarty
punktowali głównie goście, bo trener
GTK zdecydował się wpuścić na parkiet zawodników z ławki.
Przed zawodnikami GTK teraz cztery
z rzędu mecze wyjazdowe. 5 marca podopieczni Pawła Turkiewicza rozegrają spotkanie z rezerwami Śląska Wrocław.  (as)
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