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Uwaga, ankieta!
Dzięki niedawnym zmianom w prawie samorządy mają nowe możliwości wsparcia opieki nad
małymi dziećmi. Miasta
i gminy mogą teraz obok
prowadzenia żłobków publicznych dotować żłobki niepubliczne oraz tzw.
dziennych opiekunów. Wyraź opinię na ten temat!
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NEPTUN
już otwarty!
Przy ul. Dzionkarzy w Sośnicy
otwarto krytą pływalnię „Neptun”.
Pierwszego dnia parking przy basenie wypełniły tłumy mieszkańców żądnych wodnych atrakcji.
Oczekiwanie na kąpiel w basenie
uatrakcyjnił piknik piracki na suchym lądzie.

Kolej na stal
fot. materiały prasowe ŚCL
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Przeładunek i magazynowanie towarów, spedycja kolejowa i samochodowa, obsługa agencji celnej, produkcja ekogroszku czy handel kruszywami. To tylko niektóre z usług świadczonych przez Śląskie Centrum
Logistyki SA. Przedsiębiorstwo (należące w ponad trzech czwartych do miasta) stale poszerza swoją ofertę.
Właśnie przystąpiło do kolejnego dużego projektu pod nazwą Eco.Log.Stal.
dokończenie na str. 4

Dobiega końca V Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy ULICZNICY. Przed
nami wielki finał. Będzie gorąco! W programie m.in. muzyka, ogień i wielkie
glinowanie. Szczegóły na str. 16.

Sztuka na ulice!

9
Pasjans na dwóch
kowe lato”. Przed nami ostatni
z nastrojowych koncertów w Parku Chopina. 27 sierpnia na scenie
w sąsiedztwie Palmiarni Miejskiej
wystąpi Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau.

fot. A. Ziaja, archiwum UM

Dobiega końca muzyczne „Par-

ANKIETA

w sprawie
organizacji opieki
nad dziećmi do lat 3
Drodzy Gliwiczanie!
Dzięki niedawnym zmianom w prawie samorządy mają nowe możliwości
wsparcia opieki nad małymi dziećmi. Przez lata nie było prawnej możliwości
zapewnienia przez miasto innych form opieki niż prowadzenie publicznych
żłobków. Te natomiast musiały spełniać wymogi takie, jak np. szpitale, co powodowało, że ich utrzymanie jest bardzo drogie. Nie ma w Polsce miasta, które zapewniałoby miejsca w żłobkach dla wszystkich chętnych. W Gliwicach ze
żłobków korzysta ok. 200 dzieci. Kolejka chętnych liczy ponad 600 osób, dzieci
do lat 3 mamy natomiast 5500.
Miasta i gminy mogą teraz obok prowadzenia żłobków publicznych dotować
żłobki niepubliczne oraz tzw. dziennych opiekunów. Korzystając z nowych możliwości, chcemy zwiększyć liczbę dzieci objętych pomocą miasta. Dotychczas mała
grupa dzieci w żłobkach miejskich otrzymywała bardzo wysokie dofinansowanie
z budżetu miasta (w większości w mniej więcej 90% kosztów). Rodzice dzieci,
które nie znalazły miejsca w żłobku, nie otrzymywali żadnego wsparcia. Chcemy
zmienić ten stan. Planujemy przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy niż do tej
pory. W związku z tym proszę Państwa o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.
Państwa opinie pomogą w przygotowaniu nowych propozycji.
Zygmunt Frankiewicz
prezydent Gliwic
Wypełnioną ankietę można złożyć na stanowisku informacji Biura Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (parter, naprzeciwko wejścia głównego) lub przesłać pocztą na adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Wersja ankiety online jest dostępna na stronie internetowej www.gliwice.eu.
Termin przyjmowania ankiet upływa 1 września 2011 r.
wytnij

ANKIETA
Proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi
Pyt. 1. Czy zasadne jest:
a. pozostawienie obecnego systemu bez zmian
b. dofinansowanie przez miasto opieki nad dziećmi korzystającymi z innych form opieki (żłobki niepublicz-

Szansa dla bezrobotnych!
Po raz pierwszy Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach organizuje szkolenia dla
przyszłych opiekunów i wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dla
dziennych opiekunów dziecięcych. Obowiązek ich przeprowadzenia nakłada ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Szkoleń PUP (Plac Inwalidów Wojennych 12, pok. 17), w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.30. Informacje są również udzielane telefonicznie (32/231-18-41 wew.
230), drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila (szkolenia@
pup.gliwice.pl) oraz komunikatora Skype (kier-sz-pup-gliwice).
Nabór trwa do 31 sierpnia! (kik)

Książki mówione
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach razem z Miejską Biblioteką Publiczną zapraszają do udziału w VII Miejskim Konkursie Czytelniczym Książki Mówionej, którego finał odbędzie się w październiku.
Do konkursu mogą zgłaszać się osoby niewidome, słabowidzące i mające problemy
z czytaniem tekstu drukowanego. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z dwiema
zaproponowanymi przez organizatorów lekturami: „Dom Małgorzaty” Ewy
Kujawskiej oraz „Nigdzie w Afryce” Stefanie Zweig. Obie pozycje dostępne są w formie książki mówionej w Wypożyczalni Muzycznej
i Zbiorów Specjalnych MBP przy ul. Perkoza 12. Zgłoszenia
do udziału w konkursie przyjmowane będą do 31 sierpnia
w biurze Koła Gliwickiego PZN przy ul. Zwycięstwa 1/2,
we wtorki i czwartki w godzinach od 14.00 do 17.00 (tel.
32/231-37-16) lub w Wypożyczalni Muzycznej i Zbiorów Specjalnych przy ul. Perkoza 12 (tel. 32/232-13-33).
Konkurs podzielony został na trzy etapy. Na każdym
z nich uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na szereg
pytań dotyczących treści lektur. Wszyscy, którzy wezmą
udział w rywalizacji, otrzymają pamiątkowe dyplomy,
a trzy osoby z największą liczbą punktów – wyróżnienia i nagrody. Regulamin konkursu oraz informacje
o terminie rozgrywek finałowych zostaną wysłane do
uczestników oraz zamieszczone w prasie i na stronie internetowej Biblioteki. (sza)

Stypendia szkolne
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą od 1 sierpnia ubiegać się o przyznanie im
pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych. Wnioski stypendialne należy składać w Wydziale Edukacji UM (na
drugim piętrze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21)
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. Końcowy termin
przyjmowania wniosków wynika z Ustawy o systemie oświaty
i nie może ulec zmianie.

ne, dzienni opiekunowie)
Pyt. 2. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie
powinny być podzielone tak, aby wsparcie było:
a. jak najwyższe (duże wsparcie dla niewielu dzieci)
b. dostępne dla większości chętnych (mniejsze wsparcie
dla większej liczby dzieci)
Pyt. 3. Nowy system powinien:
a. zachowywać przywileje grupy korzystającej ze żłobków miejskich kosztem ograniczenia wsparcia innych
form opieki
b. być możliwie równy dla wszystkich
Pyt. 4. Dopłaty do opieki powinny być:
wytnij

a. jednakowe dla wszystkich
b. uzależnione od dochodu (większe dla mniej zamożnych, mniejsze dla bardziej zamożnych)

2

1. Stypendia mogą zostać przyznane
uczniom w wieku od 6 – 7 lat (od klasy pierwszej szkoły podstawowej) do
24 lat (słuchacze szkół dla dorosłych),
z przeznaczeniem na:
► całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
► pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (w tym zakup podręczników, pomocy naukowych itp.),
► pokrycie kosztów związanych
z kształceniem się poza miejscem zamieszkania (tzn. poza Gliwicami).
2. Pomoc jest przyznawana w formie finansowej na pokrycie udokumentowanych wydatków (rachunki imienne,
faktury) do wysokości przyznanego
stypendium, które wynosi od 82 zł do
100 zł miesięcznie, w zależności od okoliczności występujących w rodzinie (wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność itd.).

3. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty
351 zł netto. Jest to jedyne kryterium
przyznania stypendium. Dostarczone do Wydziału Edukacji UM dokumenty muszą obrazować dochód
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
4. W większości przypadków stypendia
będą wypłacane w szkołach (jeśli tylko
uczniowie mieszkają i uczą się na terenie Gliwic). Do rozliczania stypendiów
na rok szkolny 2011/2012 będą honorowane rachunki/faktury z datą zakupu od 1 lipca 2011 r., pod warunkiem,
że zakup będzie zgodny ze szkolnym
katalogiem wydatków refundowanych
w ramach stypendium (każda szkoła indywidualnie ustala taki katalog!).
5. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju 245 w Wydziale Edukacji UM, numer tel. 32/238-54-51 lub
32/239-11-63. (sza)
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fot. A. Witwicki

Neptun już
otwarty!
13 sierpnia przy ul. Dzionkarzy w Sośnicy otwarto
krytą pływalnię „Neptun”. W sobotnie popołudnie
parking przy basenie wypełniły tłumy mieszkańców
żądnych wodnych atrakcji. Oczekiwanie na kąpiel
w basenie uatrakcyjnił piknik piracki na suchym
lądzie.
Na parkingu pojawiły się dmuchane zabawki do skakania i zjeżdżania, a także namioty, pod którymi zainteresowani mogli spróbować sił w różnych grach i konkursach.
Dobrej zabawy nie popsuła nawet kapryśna tego dnia pogoda. Chętnych na kąpiel
w nowo otwartym basenie nie brakowało. W długiej kolejce przed „Neptunem” wyczekiwały przede wszystkim dzieci i młodzież, które w dniu otwarcia mogły korzystać z obiektu za darmo. Maluchy kąpały się nie tylko w wodzie, ale także w baseniku z piłeczkami
w „Bawialni Neptunek”.
– Budowa sośnickiej pływalni trwała kilkanaście miesięcy, przebiegała bez większych
problemów i udało się ją zakończyć przed planowanym terminem – powiedział Zygmunt
Frankiewicz, prezydent Gliwic, podczas oficjalnego otwarcia z udziałem władz miasta,
projektantów, wykonawców i zarządcy basenu. – Jest to już czwarty tego typu obiekt
w Gliwicach wybudowany przez samorząd w ostatnich latach. Każda z miejskich pływalni
znajduje się w innej dzielnicy, tak aby jak największa liczba mieszkańców miała dostęp do
wodnej rekreacji – podkreślał.

Natomiast po raz pierwszy miejski obiekt przekazano w zarząd prywatnym podmiotom. Koncesję przyznano konsorcjum dwóch firm: Kolejowego
Przedsiębiorstwa Związkowego z siedzibą w Będzinie
oraz IQ SERVICE Jacek Bańczyk z Dąbrowy Górniczej.
Koncesjonariusz odpowiada m.in. za bieżące utrzymanie i organizację pracy pływalni.

Basen jest czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 24.00. Godzina pływania kosztuje 10 zł (bilet normalny) i 5 zł (bilet ulgowy).
Z 50% zniżki korzystają dzieci i młodzież do 18. roku życia. Szczegółowe informacje można uzyskać na terenie pływalni lub telefonicznie
pod numerami 32/413-48-48 i 32/413-48-49, a także znaleźć na stronie
internetowej www.neptungliwice.pl. (bom)

Kąpieliska zapraszają
Trwa sezon letni na Kąpielisku Leśnym oraz nad jeziorem w Czechowicach. Obydwa obiekty są czynne codziennie. Nad bezpieczeństwem osób pływających i kąpiących
się czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Akweny przy ul. Toszeckiej 137 są dostępne (do
31 sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00
– 19.00, a w soboty i niedziele od 9.00 do 19.00. Bilet wstępu na „Leśne” kosztuje od 2 do 5 złotych (za dzieci do 3 roku życia nie trzeba płacić). Oprócz 5 niecek basenowych
o zróżnicowanej głębokości, w tym dwóch brodzików dla
najmłodszych, do dyspozycji są m.in. zjeżdżalnia, boiska
do siatkówki i koszykówki oraz plac zabaw dla dzieci.

Natomiast ośrodek przy ul. Ziemięcickiej 62 jest czynny
przez całą dobę, ale strzeżony przez ratowników w godzinach od 10.00 do 19.00. We wszystkie weekendy września
ośrodek będzie dostępny od 10.00 do 18.00. Wstęp wolny (zmotoryzowani płacą za parking). W przystani nad jeziorem działa wypożyczalnia sprzętu pływającego – łodzi
wiosłowych, kajaków i rowerów wodnych. Na miłośników
aktywnego wypoczynku czekają tam również: zjeżdżalnia,
boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej, plac zabaw.
Na gliwickie kąpieliska można dotrzeć bezpłatnym
autobusem. Zielona linia uruchomiona przez TUR Gliwice
– Centrum Sportu i Wypoczynku. Rozkład jazdy w ramce
obok. (bom)
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ROZKŁAD JAZDY

Wyjazd
9.15 Sośnica, ul. Dzionkarzy – parking
9.18 Sośnica, ul. Korczoka – kościół
9.22 przystanek przy ul. Błogosławionego Czesława
9.30 centrum – dworzec PKS
9.40 Kąpielisko Leśne, ul. Toszecka – przystanek
9.50 Czechowice – OW „TUR”
Powrót
16.30 Czechowice – OW „TUR”
16.40 Kąpielisko Leśne, ul. Toszecka – przystanek
16.50 centrum – dworzec PKS
17.00 przystanek przy ul. Franciszkańskiej
17.03 Sośnica, ul. Korczoka – kościół
17.05 Sośnica, ul. Dzionkarzy – parking
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fot. materiały prasowe ŚCL

Kolej
na stal
dokończenie ze str. 1

Eco.Log.Stal to inwestycja realizowana z myślą
o importerach i eksporterach stali. Jej centralny punkt
stanowi budowa nowoczesnego magazynu na wyroby
stalowe. Umowę z wykonawcą tego obiektu – firmą
MARTIFER Polska Sp. z o.o. – podpisano 28 kwietnia.
Pierwsze prace budowlane na terenie gliwickiego
portu ruszyły już 4 maja.
Nowa hala magazynowa będzie miała powierzchnię 4600 m2. Wyposażona zostanie w specjalne suwnice o udźwigu 25 i 32 ton, przystosowane do podnoszenia blach
w kręgach oraz blach płaskich. Wewnątrz hali znajdzie się także 170-metrowy tor przeładunkowy, system monitorowania warunków składowania, zaplecze służące np. do cięcia
stali, a także pomieszczenia biurowe.
− Powstający magazyn jest piątą z kolei inwestycją realizowaną zgodnie z koncepcją
funkcjonalno-przestrzenną Śląskiego Centrum Logistyki. W ostatnich ośmiu latach powstał
terminal kontenerowy oraz 3 magazyny o powierzchniach odpowiednio: 2500 m², 2500 m²
i 5000 m². Dzięki obecnej inwestycji łączna powierzchnia magazynowa Centrum powiększy się
do poziomu 18 000 m² − wylicza Robert Goc, manager ds. kluczowych projektów ŚCL.

Do nowego obiektu trafią wyroby
ze stali pochodzące bezpośrednio od producenta
Taką możliwość stwarza oferta współudziałowca spółki − przewoźnika DB Schenker
Rail Polska, który za pośrednictwem pociągu liniowego „Śląsk” już teraz zapewnia regularne połączenia towarowe między Górnym Śląskiem a niemieckimi Seddin i Senftenberg. Kursy odbywają się 3 razy w tygodniu według stałego rozkładu jazdy. ŚCL zajmuje

się obsługą zarówno pojedynczych, jak również całych grup wagonów. Rozwiązanie to
pozwala na skrócenie czasu transportu, znaczne obniżenie jego kosztów, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Ostatnim ogniwem projektu Eco.Log.Stal ma być dystrybucja samochodowa towaru do odbiorcy. Dostawy „na czas” odbywać się będą z wykorzystaniem floty zaopatrzonej w specjalne platformy przystosowane do przewożenia blachy w zwojach.
Planowany termin ukończenia i oddania całej inwestycji to grudzień tego roku.
− Finalizacja projektu Eco.Log.Stal sprawi, że Śląskie Centrum Logistyki będzie mogło
oferować kontrahentom naprawdę nowoczesną, kompleksową i ekologiczną obsługę wyrobów stalowych. Pociąg liniowy zagwarantuje niezawodność, punktualność i możliwość
zaplanowania całego łańcucha dostaw. Magazyn zapewni optymalne warunki składowania
oraz infrastrukturę do szybkich przeładunków elementów stalowych. Uzupełnieniem oferty,
oprócz dystrybucji samochodowej do odbiorcy, będzie pełna obsługa celna ładunków – deklaruje w imieniu ŚCL Robert Goc.
Warto dodać, że w nadchodzących latach Centrum przewiduje dalszą rozbudowę
zamkniętych powierzchni magazynowych, utwardzonych placów składowych oraz powiększenie terminalu kontenerowego. Planowany jest też rozwój infrastruktury kolejowej. (sza)

Blisko 98% gliwiczan korzysta obecnie z dostępu do bieżącej wody. To dobra informacja. Problem stanowią jednak... ścieki. Nie jest
trudno zlokalizować miejsce, w którym są oczyszczane – wystarczy dobry węch. Kiedy to się zmieni? – zapytaliśmy przedstawicieli
gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

COŚ dla środowiska

fot. A. Witwicki

Od kilkunastu lat PWiK buduje kolejne odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.
W 2010 r. firma zakończyła realizację trwającego blisko 10 lat projektu pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach”. Inwestycja pochłonęła 40 mln euro, z czego 20,9 mln pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Prowadzone w tym czasie

prace dotyczyły rozbudowy i unowocześnienia systemu kanalizacyjnego, dostosowania gospodarki ściekowej miasta do standardów Unii Europejskiej oraz poprawy stanu
środowiska. Jak podkreśla zarząd PWiK, był to zaledwie pierwszy etap przyjętej przez
przedsiębiorstwo strategii rozwoju. W lipcu tego samego roku firma podpisała bowiem
umowę na dofinansowanie kolejnych robót modernizacyjnych.
Największym przedsięwzięciem drugiej części projektu stało się unowocześnienie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. − Prowadzone tam prace dotyczą
w największym stopniu modernizacji węzła biologiczno-osadowego – mówi Katarzyna Jachymska, kierownik jednostki realizującej projekt w PWiK. – To efekt
intensywnego rozwoju naszego miasta, w którym ciągle powstają nowe zakłady
przemysłowe. Równocześnie obserwujemy znaczne oszczędności w zużywaniu wody. Wszystko to powoduje, że zmienia się jakość ścieków dopływających do oczyszczalni. Obrazowo mówiąc, stały się one bardziej zagęszczone, czyli w tej samej objętości wody niosą ze sobą większe ilości zanieczyszczeń. To oznacza powstawanie
dodatkowych ilości osadów – wyjaśnia.
Obecnie na terenie COŚ trwają roboty ziemne pod budowę nowych obiektów oczyszczalni (m.in. reaktora biologicznego, osadnika wtórnego, dwóch wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych, hali magazynowania osadów,
a także piaskownika wirowego). Bardzo ważnym elementem powstającej infrastruktury będzie stacja dozowania węgla organicznego, która posłuży dokarmianiu bakterii będących bardzo ważnymi „pracownikami” części biologicznej
oczyszczalni. Odnowienia doczeka się także jej część mechaniczna.
W ramach drugiego etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzoPWiK wybuduje hermetyczną stację zlewczą, dzięki której opróżnianie sane zostały również roboty w rejonie ul. Dolnej Wsi. Wybudowano tam kanalizację sanitarną
mochodów służących do wywozu ścieków i fekaliów nie będzie już tak uciążi deszczową oraz wodociąg wody pitnej. Na swoją kolej czeka jeszcze stacja uzdatniania wody
liwe dla ludzkiego nosa.
w Łabędach. Obiekt zostanie w pełni zautomatyzowany, przez co będzie jednym z najnowoEliminacji przykrych zapachów posłuży także przykrycie obiektów złowoncześniejszych na Śląsku. Całkowitą wartość rozpoczętego w ubiegłym roku projektu oszaconych oraz montaż specjalnych biofiltrów. − W najbliższych miesiącach chcemy
wano na 94 mln zł, czego 35,4 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.
skupić się przede wszystkim na pracach konstrukcyjnych. Pozwoli to na prowadzenie
robót instalacyjnych i wyposażeniowych w mniej sprzyjającym okresie zimowym
Projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” współfinansowa– zdradza Katarzyna Jachymska. Prace na terenie COŚ powinny się zakończyć
ny jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
na początku 2013 r. (sza)
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fot. A. Ziaja

Wakacje wielkimi krokami zbliżają się do końca. Już za tydzień
w kilkudziesięciu gliwickich placówkach edukacyjnych zabrzmi
pierwszy dzwonek. W czasie, kiedy dzieci i młodzież bawiły się
na wakacjach, w szkołach sporo się działo!

Przed pierwszym
dzwonkiem
Tradycyjnie latem ruszyły szkolne remonty, wśród nich generalne modernizacje
w kilku obiektach oświatowych. Takie prace są prowadzone w dwóch gliwickich przedszkolach i trzech „podstawówkach”. Zakres robót jest bardzo szeroki.
W przedszkolach miejskich nr 23 (ul. Królowej Bony 6) i nr 16 (ul. Sportowa 17) zaplanowano ocieplanie budynków (ściany i stropodachy), modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę grzejników, instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz
z armaturą, izolację przeciwwilgociową budynku, remont ogrodzenia, pokrycia dachu,
wstawienie nowych okien i drzwi.
Zimą cieplej będzie także w trzech „podstawówkach”. Termomodernizacja trwa
w SP nr 23 (ul. Sikornik 1), SP nr 36 (ul. Robotnicza 6) oraz SP nr 32 (ul. Wrzosowa
14). Przewidziano tam także wymianę dachów, okien i drzwi, instalacji c.o. oraz
wodno-kanalizacyjnych, naprawę kominów. Ponadto w placówce na Sikorniku zostanie zmodernizowana sala gimnastyczna oraz wybudowane: pochylnia dla osób
niepełnosprawnych, nowe schody zewnętrzne z zadaszeniem i droga przeciwpożarowa. Podjazd dla niepełnosprawnych i ogrodzenie pojawi się także przy szkole przy
ul. Robotniczej. Zaś na liście robót budowlanych do wykonania przy łabędzkiej „podstawówce” znalazły się również: nadbudowa łącznika, zagospodarowanie terenu wraz
z ogrodzeniem, modernizacja wejść do budynku szkoły.
– W pierwszej kolejności wykonywane są roboty wewnątrz budynków, tak aby z początkiem roku
szkolnego, uczniowie i nauczyciele bez problemów, mogli rozpocząć
naukę i pracę. Równocześnie prowadzone są prace zewnętrzne, związane m.in. z ocieplaniem budynków
czy wymianą dachów. Potrwają do
końca września – informują pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Łączny koszt tych inwestycji
wyniesie ponad 9 mln zł. (bom)

Nie są to jedyne inwestycje oświatowe w mieście. Praca wre także przy
ul. Jasnogórskiej 15 – 17. Przy Gimnazjum nr 3 trwa modernizacja boisk szkolnych.
Dotychczasowe obiekty zostały rozebrane, a w ich miejscu powstaną trzy nowe
– wielofunkcyjne (do minipiłki nożnej, piłki ręcznej, do siatkówki) o nawierzchni
poliuretanowej z bieżnią okólną o długości 200 m i prostą (100 m), a także skocznia w dal i stanowiska do rzutu kulą. Zmieni się także ich najbliższe otoczenie.
W ramach zagospodarowania terenu wokół boisk przewidziano: ogrodzenie terenu sportowego, wykonanie chodników, przebudowę schodów terenowych,
ułożenie trawy z rolki i montaż oświetlenia. Prace powinny zakończyć się na początku listopada.

Przedszkole Miejskie nr 23

Szkoła Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 36

Gliwickie place zabaw
Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozstrzygnął konkurs dla spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych zatytułowany „Gliwickie place zabaw”. Celem przedsięwzięcia było
doposażenie miejsc zabaw dla maluchów, które znajdują się na terenie Gliwic, ale nie
są własnością miasta.
– Zeszłoroczna edycja konkursu wywołała wiele uśmiechu na dziecięcych twarzach. W trakcie montażu urządzeń
na wybranych placach pracownicy MZUK-u spotkali się
z olbrzymią życzliwością ze strony dzieci i ich opiekunów
– mówi Justyna Przybysz, rzecznik prasowy miejskiej
jednostki.
W tym roku do konkursu przystąpiło 9 podmiotów.
Po analizie złożonych wniosków komisja wybrała zwycięzców. W tym gronie znalazły się: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Obrońców Pokoju”, SM „G-JL”, SM „Gwarków”,
SM „Śródmieście”, SM „Żwirki i Wigury”, Wspólnota Miesz-

kaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 38 i Warszawskiej 42 – 50 oraz Wspólnota Mieszkaniowa „EXTEND”.
Gdzie pojawią się nowe zabawki? Karuzela i przeplotnia
zostaną zamontowane na placu zabaw przy ul. Obrońców Pokoju 7 – 9, huśtawki i karuzele na placach zabaw
przy ul. Poezji 12 – 14 i w sąsiedztwie nieruchomości przy
ul. Łokietka 19 – 21 oraz Zygmunta Starego 43AB. Z huśtawki i zjeżdżalni będą korzystać mali mieszkańcy domów
przy ul. Grottgera 38 i Warszawskiej 42 – 50, a z karuzeli
i zjeżdżalni – ul. Floriańskiej 10a i b. Dwa kiwaczki uatrakcyjnią z kolei miejsce zabaw u zbiegu ulic
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Jasnej 15 – 23 i Gwarków 2 – 12, natomiast przeplotnia
– plac przy ul. Młodych Patriotów 9 – 11.
– Obecnie trwają procedury przetargowe, które pozwolą zakupić wybrane urządzenia. Jednak aby najmłodsi mogli cieszyć się z nowych zabawek, spółdzielnie i wspólnoty
muszą spełnić formalne wymogi konkursu, czyli odnowić
dwa urządzenia już funkcjonujące na placu zabaw lub zamontować co najmniej jedno dodatkowe – o wartości minimalnej jednego z darów otrzymanych od samorządu
– przypomina Justyna Przybysz. (bom)
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Nie słabnie zainteresowanie nową fontanną MZUK na
Placu Piłsudskiego. Od momentu odbioru technicznego
jest naprzemiennie sprawdzana, usprawniana i czyszczona. – Nie ma w tym nic nienormalnego. To zaawansowane
urządzenie wymagające stałego nadzoru i konserwacji.
W innych miastach posiadających podobne instalacje, m.in.
Wrocławiu, częstotliwość czyszczenia i obsługi jest równie
duża, a przestoje – nawet dwudniowe – oświadcza Marek
Bąk, dyrektor gliwickiej firmy MARWIT, która zaprojektowała część architektoniczno-budowlaną fontanny.

Sesje „live”!
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miejskiej,
które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy
dostęp do internetu i komputera! Można tam śledzić bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę
www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

fot. A. Ziaja

25 sierpnia 2011 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim (Rynek 1)
o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Gliwicach
z następującym porządkiem dziennym:

Kiedy działa, cieszy oko. W ostatnich tygodniach fontanna na Placu Piłsudskiego często była nieczynna. Dlaczego?
To pierwsza w Gliwicach i Polsce instalacja fontannowa tego typu – tak efektowna, a zarazem zaawansowana technologicznie i czuła na zanieczyszczenia. Jak każdy prototyp wymaga odpowiedniej procedury uruchomienia oraz
czasu na przeprowadzenie prób. Fontanna składa się z trzech niezależnych
obrazów wodnych sterowanych przez system czujników środowiskowych
i koordynowanych przez program komputerowy. Utrzymanie ich pracy
w każdych warunkach pogodowych i środowiskowych (uzależnionych m.in.
od ingerencji osób trzecich, np. dzieci wrzucających do otworów dysz patyki
czy śmieci) wymaga ciągłej kalibracji i czyszczenia filtrów. To one są sercem
fontanny. Zapewniają nie tylko odpowiedni poziom czystości wody poprzez
jej uzdatnianie, ale także odpowiednie ciśnienie wody dla dysz. W pierwszej fazie rozruchu fontanny ilość zanieczyszczeń dostających się do filtrów głównie
z powodu załamania się pogody była tak wysoka, że cała instalacja musiała
być co kilka godzin wyłączana, sprawdzana i czyszczona.
Co zrobiono, aby zmniejszyć częstotliwość konserwacji?
W porozumieniu z inwestorem (Miejskim Zarządem Usług Komunalnych
w Gliwicach) podjęliśmy działania polegające na wydłużeniu paraboli wodnych zwanych „jumping jets”. Chodziło o to, aby w razie zmniejszenia ciśnienia wody do filtrów nie dostawało się błoto z płyty fontanny, nanoszone
z rozdeptywanego trawnika. Pociągnęło to za sobą konieczność podwyższenia
krawężników ograniczających nieckę fontanny w celu zapobieżenia ucieczce
wody. Wydłużenie „jumpin jets” spowodowało jednak większą podatność na
skręcenie strumieni wody przez wiatr i doprowadziło do wypłukiwania ziemi
z trawnika. W związku z tym częstotliwość obsługi tylko nieznacznie się poprawiła. Inwestor zaproponował zatem zastąpienie trawnika w części od strony ul. Orlickiego otoczakami. Przystaliśmy na to. Następnie zdecydowano się
też na wymianę drugiego trawnika, ponieważ do filtrów dostawały się nadal
pył i błoto. To poprawiło sytuację. Podkreślę jednak, że jeśli zwiększy się ilość
zanieczyszczeń, to może się ona zmienić na gorsze.
Czy na takich zasadach działają inne współczesne fontanny?
Porównywalne fontanny funkcjonujące m.in. we Wrocławiu, Krakowie czy
Warszawie także wymagają codziennych przeglądów i czyszczenia. Powoduje to czasem nawet dwudniowe przerwy w ich funkcjonowaniu. Dzieje się
tak dlatego, że to instalacje bardzo czułe na warunki miejscowe, które wymuszają dbałość o ich stan zarówno przez zarządcę, jak i użytkowników – mieszkańców i turystów.
(kik)
Pełna treść oficjalnego oświadczenia firmy MARWIT w sprawie
gliwickiej fontanny znajduje się na stronie www.marwit.gliwice.pl.
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1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z 30 czerwca
2011 r. / 6 lipca 2011 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian
w uchwale nr V/40/2011 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 17 marca 2011 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Gliwice na lata 2011-2032.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian
w uchwale nr IV/18/2011 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 3 lutego 2011 r. w sprawie
budżetu Miasta Gliwice na 2011 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXXVIII/1103/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 23 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych,
które gromadzą na wydzielonym rachunku
dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego, dokonywania zmian
w tym planie oraz ich zatwierdzania.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na konwersję wierzytelności Miasta Gliwice i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na objęcie przez Miasto Gliwice
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
w Gliwicach.
11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków
ul. Klonowej i Cichej w Gliwicach poprzez
ich wyłączenie z użytkowania jako dróg
publicznych.
12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych – gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr X/182/2011 z 6 lipca 2011 r. w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr VIII/267/2007 z 12 lipca 2007 r. dotyczącej upoważnienia Prezydenta Miasta
Gliwice do ustalenia wysokości cen i opłat
za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania przysługującym Gminie Gliwice ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej
bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości
gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz zmiany uchwały nr XXV/674/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 grudnia
2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice
w zakresie nabycia, zbycia, obciążania
oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

części nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem terenu pod tymczasowymi garażami.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
i objęcia wieloletnią umową dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach przy
ul. Pszczyńskiej, działki nr 32/1, 33/2, 37,
38, 43, obręb Nowe Gliwice, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, tj. Metalowiec
II – Robert Hałuszko.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy użyczenia nieruchomości niezabudowanych
położonych w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Żwirki i Wigury.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na ich realizację
w 2011 r.
20. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu
SPZOZ Poradni Psychologicznej.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie połączenia SPZOZ Poradni Psychologicznej
ze 106 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ.
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/790/2005 z 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gliwice.
23. Projekt uchwały w sprawie statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach, ul. Toszecka 13a.
24. Projekt uchwały w sprawie statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 19.
25. Projekt uchwały w sprawie statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom
Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach, ul. M. Kopernika 109.
26. Projekt uchwały w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Gliwice celem dostosowania
do stanu faktycznego.
27. Projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz
ustalenia ich numerów, granic i siedzib
dla przeprowadzenia na obszarze Gminy
Gliwice głosowania w zarządzonych na
9 października 2011 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
28. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane
przez radnych.
29. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
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Ka mera na mia sto

Mury promują sport
Malowano już na osiedlu Obrońców Pokoju, w Sośnicy, a w przedostatnią sobotę – na Trynku. Kolorowe obrazy, które powstały na ścianach
budynków, promują gliwickie kluby sportowe i pokazują, że graffiti to
bynajmniej nie wulgarne napisy.
– Akcja „Pomalujmy Gliwice na sportowo” to

ło się na nim logo Gliwic i postacie piłkarzy,

wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia GTW, sa-

którzy, co trzeba przyznać, coraz lepiej radzą

morządu miasta oraz spółdzielni mieszkaniowych.

sobie w pierwszoligowych rozgrywkach.

To także rodzaj happeningu, w którym każdy może

– W tym roku nasza akcja powoli dobiega

wziąć udział. Chcemy pokazać, że sprejem można

końca – mówił Piotr Górecki. – Zakończymy

nie tylko pisać, ale też tworzyć na murach sztukę.

ją za kilka dni, kiedy powstanie duże graffi-

Ale to nie jedyny cel tej kampanii – przekonywali

ti na ścianie pawilonu przy ul. Zubrzyckiego.

13 sierpnia organizatorzy.

Jak na razie efektowne obrazy cieszą oko na

fot. Ł. Fedorczyk

ul. Paderewskiego, na os. Obrońców
Pokoju oraz na ul. Michała w Sośnicy
– wyliczał.
Organizatorzy nie ukrywali, że chcieliby, aby akcja była kontynuowana za
rok. Z kontaktów z mieszkańcami wynika
bowiem, że taka forma prezentowania
działalności sportowej powszechnie się
podoba. Poza tym na osiedlach robi
się bardziej kolorowo. Okazuje się też,
że nie ma problemów z uzyskiwaniem
zgody na wykorzystanie ścian budynków – a z tym wiązały się największe
obawy pomysłodawców akcji.
Obrazy na ścianach powstały na
Przedsięwzięcie miało również na celu rozpropa-

kanwie prac nadesłanych na konkurs. Na

gowanie działalności gliwickich klubów sportowych,

mur przenosił je artysta wolontariusz, któ-

których w Gliwicach jest aż 80.

ry przyjeżdżał do Gliwic z Krakowa. W ak-

Pomysłodawca akcji – Stowarzyszenie GTW – jest

cję włączył się też samorząd miasta, który

w mieście powszechnie znane. To ono stoi za orga-

przekazał środki finansowe na zakup farb.

nizacją lokalnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej

(fid)

Pomocy. Przedstawiciela GTW, Piotra Góreckiego,
spotkaliśmy w przedostatnią sobotę na Trynku podczas wykonywania graffiti. Choć pogoda była niezbyt

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz

sprzyjająca, to malującym w niczym to nie przeszka-

EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyjne-

dzało. Tym razem powstający obraz nie pokazywał

go z 18 sierpnia na stronie internetowej www.

działalności konkretnego klubu sportowego. Pojawi-

gliwice.eu.

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM!
Ostatnio także m.in.:
 Anglicy z wizytą w Gliwicach (odcinek z 11 sierpnia)
 Wojsko świętowało, koniec jazzu w Ruinach (odcinek z 16 sierpnia)
 Piłkarskie zmagania na Orliku (odcinek z 22 sierpnia)

Filmy od poniedziałku do piątku na www.gliwice.eu
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Na koniec wakacji Czytelnia Sztuki, działająca przy gliwickim Muzeum, zaprasza na fotograficzną wyprawę do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Na płycie Rynku zostanie zaprezentowana „Nowa Europa”. To projekt fotograficzny Łukasza Trzcińskiego, pokazujący niedawno „odzyskaną dla Europy”
część kontynentu, o burzliwej i nieco już zapomnianej przeszłości.

fot. Ł. Trzciński

W MIEŚCIE

„Nowa Europa” na Rynku

Harcerzu,
przynieś pamiątkę!
W latach 2010 – 2011 przypada setna rocznica powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Także harcerstwo w Gliwicach szczyci się długą tradycją – sięgającą lat 20. XX wieku, kiedy na Górnym
Śląsku działał Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech.
Muzeum w Gliwicach włącza się w rocznicowe obchody i przygotowuje sesję popularnonaukową oraz wystawę czasową pod
wspólnym tytułem „Z dziejów gliwickiego harcerstwa”. Zaplanowano je na wrzesień w Willi Caro. – Wystawa pokaże dzieje gliwickiego
harcerstwa głównie poprzez zgromadzone dokumenty oraz pamiątki,
m.in. oryginalne umundurowanie i wyposażenie harcerskie. Wystawie
towarzyszyć będą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wciąż jeszcze zbieramy
materiały konieczne do przygotowania wystawy. Dlatego zwracamy
się z prośbą do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek pamiątki
dotyczące harcerstwa w Gliwicach o ich udostępnienie – apelują muzealnicy. Przedmioty na wystawę można dostarczać do 5 września.
Szczegółowych informacji udziela komisarz wystawy – Sonia Ogaza (Zamek Piastowski, ul. Pod Murami 2, tel. 32/230-95-47, e-mail:
sogaza@muzeum.gliwice.pl).

– „Nowa Europa” rozpoczyna jednocześnie kolejny nurt programowy działalności Muzeum w Gliwicach, którym będzie organizowanie wystaw plenerowych w różnych przestrzeniach miasta. Ekspozycja
na Rynku jest również, nieco przekornym i ironicznym, głosem zabranym w związku z objęciem przez
Polskę prezydencji w Unii Europejskiej – opowiadają muzealnicy.
Projekt „Nowa Europa. Krajobraz przemian
20 lat po upadku komunizmu” Łukasza Trzcińskiego pokazuje ślady pozostawione przez system komunistyczny w krajobrazie, ekonomii oraz
ludzkiej mentalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fotograf podjął próbę sportretowania tej „Nowej Europy” przez pryzmat wątków
lokalnych, osadzonych w historii i rzeczywistości
konkretnego państwa, a jednocześnie charakterystycznych dla całego regionu.
– Gra z konwencją i odwoływanie się do różnorodnych stylistyk pozwoliły podkreślić, że choć każdy
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest obciążony podobnym balastem historii, to doświadczenia
poszczególnych społeczeństw są odmienne. Stąd
między innymi pomysł, by portrety mieszkających

w Estonii młodych Rosjan utrzymać w konwencji fotografii legitymacyjno-paszportowej. Z kolei portrety
Mołdawianek to nawiązanie do amatorskich zdjęć,
zamieszanych przez kobiety poszukujące mężów
(często z Europy Zachodniej) w matrymonialnych
serwisach internetowych. Fotografie tuningowanych samochodów w Serbii są metaforą aspiracji
ekonomicznych ludzi żyjących w izolowanym kraju,
inspirowane nie do końca udaną reklamą prasową
– tłumaczą organizatorzy wystawy. „Nowa Europa” na gliwickim Rynku będzie prezentowana od
27 sierpnia do 30 września.
Co warto wiedzieć o autorze? Łukasz Trzciński – fotograf dokumentalista, jest absolwentem
PWSFTViT w Łodzi i członkiem ZPAF. Pracował
w ponad czterdziestu krajach, w tym w Afganistanie, Iraku, Indonezji, Rosji i na Bliskim Wschodzie.
Od kilku lat interesuje się głównie Europą Środkowo-Wschodnią. Laureat prestiżowego konkursu
fotografii reportażowej Pictures of The Year International, był także wielokrotnie nagradzany w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej. Autor i kurator
licznych wystaw w Polsce i za granicą. (bom)

Muzeum w Gliwicach zaprasza na sztukę z odzysku. W ogrodzie Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
organizowane są warsztaty pod hasłem „Hasie! Hasie!”. Ich uczestnicy tworzą przedmioty użytkowe ze
śmieci, odpadów i innych niepotrzebnych materiałów. – „Hasie! Hasie!” to projekt artrecyklingowy przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Podczas „hasiowych”, czyli śmieciowych warsztatów zmieniamy
znaczenie i przeznaczenie przedmiotów, których los zapewne zakończyłby się na śmietniku – zachęcają
organizatorzy. Przed nami jeszcze dwa spotkania:
 25 sierpnia, godz. 17.00: Makulatura – Liberatura: warsztaty liberackie – książki ze śmieci
 27 sierpnia, godz. 12.00: Śmieciotwory – warsztaty konstrukcyjne dla najmłodszych
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.muzeum.gliwice.pl. (bom)

**************

Muzeum w Gliwicach przypomina, że część stałej wystawy znajdującej się na parterze Zamku Piastowskiego jest czasowo zamknięta. Pod Murami 2 trwają bowiem prace przygotowawcze nad nową,
czasową ekspozycją pt. „Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta”. Będzie to podsumowanie ubiegłorocznych badań
i prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów na gliwickim Rynku. Jej otwarcie, zaplanowane na 9 września, zainauguruje
tegoroczną edycję Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Pozostałe części stałej ekspozycji „Gliwice – miasto wielu kultur”
(I i II piętro Zamku) oraz wystawa „Ma przyjechać – nie przyjeżdżo,
potem znowu ni ma przyjechać – przyjeżdżo” (wieża zamkowa) są
dostępne dla zwiedzających. (bom)
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Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza miłośników dwukołowców do wzięcia udziału w rajdzie. Impreza pod nazwą „Rowerowe pożegnanie wakacji” odbędzie się
w niedzielę, 28 sierpnia. Uczestnicy pojadą do Pilchowic (meta rajdu usytuowana będzie na terenie tamtejszego boiska sportowego LKS VICTORIA). – Dojazd jest możliwy trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną z gliwickiego Rynku ze wspólnym startem o godz. 9.00 – informują organizatorzy. Meta będzie czynna
w godz. 11.00 – 13.00. W Pilchowicach, po uiszczeniu symbolicznego wpisowego, uczestnicy otrzymają
pamiątkową plakietkę i będą mogli wziąć udział w konkursach sprawnościowych z nagrodami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi
Gliwickiej (Rynek 11,
1 piętro, tel. 32/23105-76, 32/231-26-16).
– Wszystkich zainteresowanych turystyką
rowerową zapraszamy również w każdy
wtorek na zebrania
klubowe, rozpoczynające się o godz. 17.00
– zachęca zarząd oddziału PTTK. (bom)
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fot. W. Baran

fot. archiwum Muzeum w Gliwicach

Do Pilchowic z PTTK

LATO

Pasjans na dwóch
fot. W. Baran

Dobiega końca
muzyczne „Parkowe lato”. Przed nami ostatni z nastrojowych koncertów
w Parku Chopina.
27 sierpnia na scenie
w sąsiedztwie Palmiarni Miejskiej wystąpi dwóch znanych
artystów – Andrzej
Sikorowski i Grzegorz Turnau. Śpiewają, komponują, piszą teksty i grają na
instrumentach – Sikorowski na gitarze,

a Turnau na fortepianie. Obaj są też nieodłącznie związani z Krakowem. W Gliwicach zaprezentują program „Pasjans
na dwóch”. Jak przekonują organizatorzy
koncertu, to „składanka” znakomitych
piosenek, wykonywanych w duecie, solo oraz… z udziałem publiczności. Początek występu – godz. 19.30. Wstęp
wolny! Imprezę przygotował gliwicki
samorząd. (bom)

Piątkowy wieczór, 26 sierpnia, będzie należał do Kolumbijczyków.
Będzie można posłuchać, pośpiewać (po hiszpańsku, oczywiście),
a nawet potańczyć. Wystąpi SINCOPA JAZZ BAND (na zdjęciu). Zespół powstał w 2004 r. z inicjatywy kontrabasisty Janusza Kopytko,
dawniej związanego z zespołem Ewy Demarczyk, a obecnie wykładowcy muzyki na Uniwersytecie w Bucaramandze. Stworzył z młodych ludzi zespół łączący w sposób niepowtarzalny elementy jazzu
tradycyjnego z elementami folkloru Kolumbii. Koncert rozpocznie się
o godzinie 19.00.
Natomiast sobota, 27 sierpnia, zapowiada się nieco bardziej wytwornie. – Będziemy promować prowincję Navarra, dowiemy się sporo
o stronie turystycznej kraju, szczególnie o historycznym szlaku św. Jakuba
i corridzie – zachęcają organizatorzy. Prelekcja na ten temat rozpocznie
się o godzinie 16.00. Wstęp wolny.
fot. materiały prasowe organizatorów

fot. K. Krzemiński

– Jeśli nie mogliście tego lata odwiedzić Hiszpanii
czy Ameryki Łacińskiej, a chcecie powspominać
muzycznie wakacyjne klimaty, zapraszamy do Ruin
Teatru „Victoria” – zachęcają pracownicy Impresariatu Gliwickiego Teatru Muzycznego. W ostatni
weekend sierpnia przy Alei Przyjaźni szykują się
dwa koncertowe dni w letnim nastroju.

Hiszpańskie lato
w Ruinach
W minioną sobotę na
plenerowej scenie
wystąpili Beata Banasik
i Jakub Blokesz

Przed dwoma tygodniami publiczność
oczarowała Marta Bizoń

W MIEŚCIE

Egzotyczne
obrzędy
W Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6)
trwa wystawa „W kręgu obrzędów. Azja
i Oceania”. Autorką prezentowanych fotografii jest Karolina Sypniewska – podróżniczka, której życiowym celem jest odwiedzanie
odległych miejsc, poznawanie i zgłębianie ich kultury i tradycji. Wystawa obrazuje rytuały, ludzi oraz
ich styl życia. Świat bez dostępu do bieżącej wody czy elektryczności. Codzienne polowanie i zdobywanie jedzenia. – Na zdjęciach staram się oddać klimat obcowania
z tubylcami, doświadczania ich obyczajów, obserwacji stylów życia. Plemiona, z którymi obcowałam nauczyły mnie, że można żyć szczęśliwie, posiadając niewiele – mówi Karolina
Sypniewska. Wystawa będzie czynna do
11 września.

**************

Ostatnio Palmiarnia wzbogaciła się o kolejną atrakcję – mrowisko przekrojowe. Zwiedzający mogą podpatrzeć życie tych pracowitych owadów. – W szklanym formikarium
umieściliśmy cztery mrówcze rodziny należące do gatunku zbójnica krwista – Formica
(Raptiformica) sanguinea. To mrówki bardzo
agresywne w stosunku do intruzów, superdominant na swoim terytorium. Obserwując zachowanie owadów w eksponowanym
mrowisku, można przekonać się o panującej hierarchii i rolach, jakie pełnią
poszczególne grupy całej populacji – zachęca Justyna Przybysz, rzecznik prasowy Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych. (bom)

Natomiast o godzinie 17.30 na scenie pojawi się międzynarodowy kwartet smyczkowy QUATUOR EUROPA w składzie: Christian Ifrim – I skrzypce, Anna Radomska – II skrzypce, Jerzy Wojtysiak – altówka i Herwig Coryn – wiolonczela. – Poznamy wielkich
klasyków hiszpańskich w lekkim, wyrafinowanym repertuarze. Będziemy też degustować wino z winnic Navarry – zapowiadają pomysłodawcy przedsięwzięcia. Informacje o biletach na koncerty na stronie
www.teatr.gliwice.pl. (bom)

Rytmicznie w sierpniu
27 sierpnia w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”
(ul. Studzienna 6) odbędzie się kolejny Gliwicki Koncert Konkursowy.
Na scenie wystąpią młodzi i zdolni soliści oraz zespoły. Zaprezentują utwory w różnych muzycznych stylach. Początek – godz. 16.00.
Wstęp wolny.
Koncerty mają na celu umożliwienie utalentowanej młodzieży
zaprezentowania umiejętności muzycznych przed szerszą publicznością, wyłonienie najbardziej interesujących wykonawców oraz
pomoc w ich promocji. Popisy uczestników ocenia grono jurorów.
Cykl koncertów-konkursów zwieńczy jesienny III Festiwal Piosenki Młodych Artystów. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych
imprezach – zarówno wykonawcy, jak i chętni do pomocy w organizacji przedsięwzięcia, powinny skontaktować się z organizatorami telefonicznie (32/232-80-75) lub e-mailowo (presto@presto.gliwice.pl). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie
www.stowarzyszenie-rytm.pl. (bom)
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fot. A. Witwicki

ZŁOTE GODY

14 lipca w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH GODÓW. Zorganizowano je w trzech turach. Sekretarz
miasta, Andrzej Karasiński, wręczył 37 parom okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie 10 małżeństw świętujących półwiecze swoich związków (pary te
odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w pierwszej turze). W gronie obchodzących Złote Gody
znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Brygida i Zbigniew Buczkowscy, Henryka i Jerzy Drobczykowie, Janina i Zdzisław Ekiertowie, Janina i Wojciech Fickowie, Jadwiga i Walter Jaroszowie, Teodozja i Jan Kołaczowie, Teresa
i Otton Kominkowie, Urszula i Mariusz Kozłowscy, Genowefa i Wacław Kuchtowie oraz Bronisława i Jan Kwaśniccy.
Pamiątkowe odznaczenia czekały ponadto na nieobecnych podczas uroczystości Lilianę i Ryszarda Gwiaździńskich,
a także Wandę i Jerzego Hillów. (kik)
fot. E. Pokorska

Nowoczesna architektura zaskakująca kształtami i nowymi materiałami
wykończeniowymi pomija często wykorzystanie zieleni jako elementu
łagodzącego futurystyczne formy. Na szczęście nie w Gliwicach!

Kolory miasta

Okno w budynku
sądu przy ulicy Wieczorka

10

Dialog z istniejącym otoczeniem nie zawsze jest najważniejszy... Miałam okazję przekonać się o tym, zwiedzając w Paryżu La Défense
– dzielnicę z supernowoczesnymi budynkami (w przeważającej części biurowo-handlowymi). Rzeźby artystów takich jak Igor Mitoraj
i Jean Miró, fontanny pulsujące w takt muzyki
mają czynić futurystyczną przestrzeń bardziej
przyjazną i bliższą człowiekowi. Niestety tak nie
jest. Nie tylko ja czuję się tam źle. Brak naturalnej
zieleni czyni tę dzielnicę zimną i odpychającą,
i być może dlatego La Défense jest ulubionym
miejscem paryskich... samobójców. W Gliwicach
natomiast zieleń wypełnia prawie każdy kawałek wolnej przestrzeni, łagodząc nasze nastroje
i czyniąc miasto przyjaznym dla mieszkańców
i turystów.
Gdzie prowadzę gości, którzy po raz pierwszy pojawiają się nad Kłodnicą? Do Palmiarni.
Oczywiście żal mi, że nie zachowała się jej metalowa konstrukcja z lat 20. XX wieku. Rekompensatą jest jednak pięknie utrzymany park i to,
co oferują nam przeszklone pawilony – egzotyczna zieleń i przedziwne stwory w terrariach,
a nawet studwudziestoletnie palmy (feniksy kanaryjskie) przywiezione do Gliwic na wystawę
botaniczną w 1924 roku. Dla dzieci to miejsce,
w którym na pewno nie będą się nudzić. Mój

syn próbował np. nakarmić piranie młodszym
ciotecznym bratem. Obaj świetnie się bawili,
ja – trochę mniej.
Czy zielony kolor rządzi w Gliwicach? Zdecydowanie tak. Same lasy stanowią około 11%
powierzchni miasta. W latach 30. i 40. XX wieku ich część została zagospodarowana na cele
wypoczynkowo-rekreacyjne – to z tego okresu
pochodzi Kąpielisko Leśne przy ul. Toszeckiej,
z otwartymi basenami do pływania i kawiarnią.
Obecnie rozbudowane, nadal jest ulubionym
miejsce wypoczynku gliwiczan.
Na koniec zagadka. Czy wiecie Państwo,
przy jakiej ulicy rosną miłorzęby dwuklapowe
(Ginkgo biloba)? To najstarszy gatunek drzewa
na świecie, rośliny bardzo długowieczne (źródła podają okres życia od 2000 do 4000 lat).
Na początku XVIII wieku zostały sprowadzone
z Japonii do Holandii. W Polsce pojawiły się
niewiele później (wzbogaciły zbiory ogrodu
przypałacowego w Łańcucie). Przypominające
wachlarze liście znajdziemy w Gliwicach przy
ul. Wybrzeże Armii Krajowej, niedaleko Instytutu Onkologii oraz na ul. Powstańców Warszawy,
w sąsiedztwie sądu.
Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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INFORMACJE

Powrót do czołówki

Wybory parlamentarne 2011
Wykaz miejsc na obszarze miasta Gliwice przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
1.
2.
3.
4.
5.

otworzył wynik meczu. W 20. minucie rzut wolny
wykonywał Podgórski, a Kędziora (leżąc prawie na
murawie) strzałem głową podwyższył na rezultat na
2:0. – Moim zadaniem jest strzelanie bramek i cieszę
się, że mi to wychodzi. Rokuje to dobrze na przyszłość.
Mam nadzieję, że będzie tak dalej – mówił skromnie
o swoim wyczynie piłkarz Piasta. W drugiej połowie
niebiesko-czerwoni pozwolili Pogoni pograć więcej,
ale wyprowadzali kontrataki, które powinny zakończyć się kolejnymi trafieniami. Stuprocentowych
sytuacji nie wykorzystał m.in. Cicman. Okazję miał
też Świątek. W ostatniej minucie meczu arbiter podyktował rzut karny (za faul Matrasa na Lewandowskim), który na gola dla Pogoni zamienił Andradina.
Na więcej gości w tym spotkaniu już nie było stać.
Dzięki tej wygranej niebiesko-czerwoni dołączyli do
ścisłej czołówki tabeli I ligi.
Grzegorz Muzia

Zbieramy elektrośmieci

ZAOPIEKUJ SIĘ...
FELUSIĄ
– 2-miesięczną kotką
znalezioną w Łabędach
bez matki. To bardzo
łagodna i kontaktowa
kicia.
Schronisko dla Zwierząt organizuje adopcje od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 16.00 i w soboty
od 10.00 do 15.00. Wydawane zwierzęta są zaszczepione,
wysterylizowane i przyjaźnie nastawione do ludzi.

Kontakt

telefon do schroniska: 32/305-09-43
strona internetowa: www.mzuk.gliwice.pl
e-mail: mzuk@mzuk.pl

fot. materiały prasowe Schroniska
dla Zwierząt w Gliwicach

27 sierpnia odbędzie się kolejna zbiórka elektrośmieci, czyli nieużywanych lub niedziałających urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Tym razem specjalnie oznakowane
stanowisko, na którym będzie można zostawić stary sprzęt, pojawi się w godzinach od
10.00 do 14.00 przy kościele pw.
św. Antoniego przy ul. Głowackiego na Wójtowej Wsi. To dobra
okazja, aby pozbyć się z domu np.
starego telewizora, telefonu, monitora, lodówki, kuchenki, pralki,
niedziałającego radia, zużytych
żarówek lub innych niepotrzebnych urządzeń. (bom)

AGATKĄ
– maleńką, bardzo
energiczną suczką.
Uwielbia biegać
i bawić się.
Jest łagodna
i dobrze
„dogaduje się”
z innymi psami.

Plac Krakowski – przystanek autobusowy
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – chodnik przy dworcu kolejowym
ul. Zwycięstwa / aleja Przyjaźni – chodnik
ul. Dworcowa – przystanek autobusowy przy Gliwickim Centrum Handlowym
ul. Jana Pawła II – przystanek autobusowy

W miejscach tych zostały umieszczone tablice ogłoszeniowe przeznaczone do umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.
Podstawa prawna: art. 114 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (DzU nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 109 § 2 Kodeksu wyborczego: Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie
komitetu wyborczego, od którego pochodzą.
Zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego: Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej,
tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody
właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

WYPRAWKA SZKOLNA 2011
Uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym
2011/2012 w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie
III gimnazjum oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy
materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.
Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń
będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym,
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.
1. Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o wysokości dochodów;
• w uzasadnionych przypadkach do wniosku można
dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów;
• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia
z niepełnosprawnością zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może
przekroczyć kwoty 351 zł netto.
3. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników wynosi:
• do 180 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
• do 325 zł dla ucznia klasy III gimnazjum;
• do 210 zł dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej
(dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
• do 315 zł dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej
(dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
• do 390 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego).
4. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po
przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu
podręczników.
5. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju
257 w Wydziale Edukacji UM, numer tel. 32/238-54-51
lub 32/238-54-52.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie
zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach
Na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. (DzU nr 62, poz. 560 z 2003 r.) w sprawie organizacji oraz
trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach
1. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będzie składać się z pięciu osób.
2. Kadencja Rady trwa cztery lata.
3. Kandydaci mogą być zgłaszani przez działające na terenie Miasta Gliwice organizacje pozarządowe, fundacje
oraz jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każda z organizacji i organów wymienionych w pkt.
1 może zgłosić po jednym kandydacie.
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę organu lub organizacji zgłaszającej kandydata,
b) życiorys kandydata,
c) koncepcję pracy w Powiatowej Społecznej Radzie
ds. Osób Niepełnosprawnych,

d) liczbę członków organizacji i datę rozpoczęcia
działalności przez organizację zgłaszającą kandydata.
6. Zgłoszenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji lub kierującą jednostką samorządu terytorialnego należy złożyć
w zaklejonej kopercie z napisem „Kandydat do
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach” na adres Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w terminie do
16 listopada 2011 r.
7. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

OFERTY PRACY
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fot. M. Duśko/www.piast.gliwice.pl

13 sierpnia – po raz pierwszy w tym sezonie! – Piast był
gospodarzem spotkania. W Wodzisławiu Śląskim pokonał 2:1
faworyzowaną Pogoń Szczecin. Oba gole dla podopiecznych
Marcina Brosza zdobył Wojciech Kędziora. Było to 20. i 21. trafienie tego zawodnika w barwach Piasta w I lidze.
W pierwszej połowie dominacja Piasta
nie podlegała dyskusji. – Moi zawodnicy już
przed meczem dopisali sobie punkty. Nie da
się jednak wygrać, grając tylko przez 20 minut
– nie krył rozgoryczenia
Marcin Sasal, trener Pogoni. W 16. minucie po
akcji Lisowskiego Kędziora uwolnił się spod
opieki obrońców Pogoni i, przerzucając piłkę
ponad bramkarzem,

Powiatowy Urząd Pracy informuje...

• elektryk – wykształcenie średnie kierunkowe, doświadczenie mile widziane, uprawnienia SEP do 1 kV,
prawo jazdy kat. B, naprawa dźwigów osobowych,
miejsce pracy: Pyskowice;
• fotograf – wykształcenie: brak wymagań, wymagane
doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy: Gliwice;
• kosztorysant – wykształcenie średnie techniczne, mile
widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności,
rzetelność, staranność, doświadczenie zawodowe,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• monter podzespołów elektronicznych – wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w branży

elektronicznej, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• szwaczka – wykształcenie zawodowe, doświadczenie
w szyciu na maszynach przemysłowych, zdolności
manualne, praca w zespole, dyspozycyjność, szycie
tunelów i zakładek wielkoformatowych bannerów
reklamowych, miejsce pracy: Gliwice;
• technolog – wykształcenie wyższe, doświadczenie,
znajomość programu AutoCAD, preferowana znajomość j. angielskiego, opracowywanie dokumentacji
technologicznej, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty
lub telefoniczny w PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 9 i 13,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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OFERTY PRACY
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gliwicach, ul. Grottgera 23a,
ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

Działki pod budownictwo mieszkaniowe
położone na wschód od ul. Kuźnickiej, obręb Żerniki Las

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki budżetowej,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym
oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

• kandydat posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, niekarany za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa
skarbowe oraz cieszący się nieposzlakowaną opinią.

u działka nr 618/4, pow. 0,1247 ha

u działka nr 618/7, pow. 0,0859 ha

Wymagania dodatkowe:
• cechy charakteru: uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
umiejętność współpracy, punktualność oraz dyspozycyjność.

u działka nr 618/5, pow. 0,0946 ha,

u działka nr 618/8, pow. 0,0816 ha

Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co
najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
lub
ukończona średnia, policealna lub pomaturalna
szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka
w księgowości,
lub
wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
lub
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo certyfikat księgowy, wydane na podstawie
odrębnych przepisów;
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
(w tym rachunkowości budżetowej), finansów publicznych;
• znajomość programów komputerowych: programu
płacowego i księgowego Vulcan, programu Płatnik
i KSAT oraz edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie, opublikowany na stronie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach,
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
• oświadczenia o niekaralności oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata
powinny być własnoręcznie podpisane.

u działka nr 618/6, pow. 0,0903 ha

u działka nr 618/9, pow. 0,0867 ha

Informacje dodatkowe:
Dokumenty należy składać do 5 września 2011 r. do
godz. 15.00 w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 3 przy
ul. Grottgera 23a w Gliwicach. Dokumenty złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/279-05-49. Termin konkursu zostanie przekazany telefonicznie. Dyrektor zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach,
ul. Jagiellońska 21, ogłasza nabór na
stanowisko podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• realizacja zadań statutowych GCOP,
• prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem oferty kulturalnej, edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży na terenie miasta Gliwice,
• animowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
• udzielanie bieżącej pomocy organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym,
• poradnictwo dla organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych w zakresie prowadzenia ich działalności, pozyskiwania funduszy, przygotowywania
wniosków grantowych,
• udział w organizowaniu i prowadzeniu spotkań
i szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów zainteresowanych działalnością III sektora.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej
2-letnim doświadczeniem zawodowym,
• znajomość sektora pozarządowego,
• znajomość oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta
Gliwice,
• znajomość obsługi komputera, oprogramowanie
MS Office,
• znajomość Programu Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi,
• kandydaci powinni posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych,
nie być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz mieć
nieposzlakowaną opinię.

Wymagania dodatkowe:
• wymagane cechy charakteru: zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy, kreatywność.
• mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe
(muzyczne, plastyczne, artystyczne itp.),
• zdolności i doświadczenie w organizowaniu imprez,
wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, edukacyjnych
i pracy w środowisku z młodzieżą,
• doświadczenie w pisaniu wniosków, zarządzaniu
i rozliczaniu projektów unijnych.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie
internetowej www.gcop.gliwice.pl w dziale Aktualności/praca w GCOP/Druki do pobrania),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl w dziale Aktualności/praca
w GCOP/Druki do pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydatów
powinny być własnoręcznie podpisane.
Informacje dodatkowe:
Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2011 r. do
godz. 18.00 w głównej siedzibie Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21
w Gliwicach. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja składać się będzie z II etapów. O terminie testu
merytorycznego zostaną poinformowani kandydaci,
których oferta spełni wymagania formalne. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr. 32/335-41-05.

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

OGŁASZA

12 września 2011 r. o godz. 12.00 w sali 254 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony do podmiotów lub ich następców prawnych, które wzniosły budynek posadowiony na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia,
poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do 5 września 2089 r. stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych przy ul. Pustej, zabudowanych fragmentem budynku (kompleksu
budynków) mieszkalnego przy ul. Pustej 2-12, obejmujących działki:
▶ nr 873 o pow. 0,0029 ha, zapisaną w KW GL1G/00068841/8,
▶ nr 876/1 o pow. 0,0880 ha, zapisaną w KW GL1G/00046531/2, obręb Sośnica.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 024,00 zł
Wadium: 11 510,00 zł
Minimalne postąpienie: 1160,00 zł
Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej Gliwic, ok. 4,6 km w kierunku południowo-wschodnim od
centrum, na obszarze zabudowy mieszkaniowej. Działki
zabudowane są fragmentem budynku mieszkalnego.

Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna, teletechniczna, c.o. i ccw zdalaczynne.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu poprzez
wniesienie określonego w niniejszym ogłoszeniu wadium
w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach –
ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
do 7 września 2011 r.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu
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Termin przetargu: 12 września 2011 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 165 935,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 6 września 2011 r.

Termin przetargu: 9 września 2011 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 825,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 2 września 2011 r.

położona przy ul. Kozielskiej, obręb Brzezinka
u działka nr 255/2, pow. 2050 m2
Termin przetargu: 11 października 2011 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 319 082,00 zł

Wadium: 32 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 4 października 2011 r.

Wylicytowane kwoty zostaną opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. ze zm.).
Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

16 września 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, położonej na wschód od ul. Rybnickiej w Gliwicach,
obejmującej działkę nr 36 o pow. 0,7815 ha, obręb Bojków, zapisanej w księdze wieczystej
nr GL1G/00039687/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości netto:
1 805 421,00 zł
Wadium: 181 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 18 100,00 zł

skie. Nieruchomość znajduje się w niewielkiej odległości
od ul. Rybnickiej, z której jest wjazd na autostradę A4.

Opis nieruchomości
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 36, obręb
Bojków, stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony,
o kształcie zbliżonym do regularnego wydłużonego
prostokąta. Ukształtowanie terenu jest zasadniczo pła-

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny
nieograniczony, dz. nr 36, obręb Bojków, imię i nazwisko
osoby, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”
do 12 września 2011 r.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

16 września 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, położonej na wsch. od ul. Rybnickiej w Gliwicach,
obejmującej działkę nr 141 o pow. 0,9601 ha, obręb Bojków, zapisanej w księdze wieczystej
nr GL1G/00039222/1.

Opis nieruchomości
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 141, obręb Bojków, stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony, o kształcie zbliżonym do regularnego wydłużonego prostokąta. Ukształtowanie terenu jest zasadniczo płaskie. Nieruchomość znajduje się w niewielkiej

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Termin przetargu: 9 września 2011 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 174,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 6 września 2011 r.

Termin przetargu: 8 września 2011 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 181 055,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 2 września 2011 r.

Cena wywoławcza nieruchomości netto:
2 218 023,00 zł
Wadium: 222 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 22 200,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

Termin przetargu: 9 września 2011 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 164 404,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 2 września 2011 r.

Termin przetargu: 8 września 2011 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 238 663,00 zł
Wadium: 24 000,00 zł
Wadium należy wnieść do 2 września 2011 r.

odległości od ul. Rybnickiej, z której jest wjazd na autostradę A4.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub
prawne, które wniosą wadium w formie pieniężnej
przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny
nieograniczony, dz. nr 141, obręb Bojków, imię i nazwisko
osoby, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”
do 12 września 2011 r.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU z 2010 r. nr 102,
poz. 651 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

2. stanowiące własność Miasta Gliwice,
przeznaczone do wydzierżawienia:

• nr 21/SP/11 do 30 sierpnia 2011 r.

• nr 147/2011 do 26 sierpnia 2011 r.

Pełna treść wykazów została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Wykazy nieruchomości
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NIERUCHOMOŚCI
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Wincentego Pola 16,
tel. (+48 32) 339-31-10, faks (+48 32) 339-31-17
zaprasza do przetargu ustnego ograniczonego
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanych poniżej
W skład mienia objętego przetargiem wchodzą łącznie nieruchomości położone w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, złożone z działek
o numerach 14/18 i 14/27 i powierzchni odpowiednio 0,2000 i 0,0120 hektara. Działki
ujawnione zostały w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Gliwicach.
Nieruchomości te stanowią własność Agencji
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach na
podstawie aktu notarialnego z 8 grudnia 2009 r.
Prawo własności ARL Sp. z o.o. zostało ujawnione
w księdze wieczystej. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomości przeznaczone są pod realizację
przedsięwzięć nowych technologii z branż: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia,
materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.
Liczba postąpień – minimum jedno.
Cena wywoławcza 1 m kw. nieruchomości
netto: 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć
złotych 00/100 groszy); 1 m kw. nieruchomości
brutto: 202,95 zł (słownie: dwieście dwa złote
95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości o numerze
14/18 i 14/27 – 349 800,00 zł (słownie: trzysta
czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych
00/100 groszy). Cena brutto całej nieruchomości
o numerze 14/18 i 14/27 wraz z 23% podatkiem
VAT wynosi 430 254,00 zł (słownie: czterysta
trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery
złote 00/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek
Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) do
15 września 2011 r.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie
się 15 września 2011 r. o godzinie 10.00
w siedzibie organizatora przetargu – Agencji
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”,
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie
oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do
15 września 2011 r. do godziny 9.30 w siedzibie
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”,
którą można nabyć w siedzibie organizatora
przetargu w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 23% podatku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy
plus 23% podatku VAT); płatność na rachunek
Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium
ulega przepadkowi na zasadach określonych
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

OGŁASZA
19 września 2011 r. o godz. 12.00 w sali 254 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 21 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na
zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 16, oznaczonej jako działka nr 131 o pow.
0,3176 ha, obręb Zatorze, zapisanej w KW GL1G/00062264/7.
Cena wywoławcza nieruchomości:
1 770 563,00 zł
Wadium: 177 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 710,00 zł
Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w Gliwicach przy
ul. Toszeckiej 16, w strefie śródmiejskiej miasta,
w pobliżu ścisłego centrum miasta, stanowiąca
własność Skarbu Państwa. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa o charakterze użytkowym. Po przeciwnej stronie ulicy Toszeckiej znajduje się dworzec autobusowy. Działka o kształcie
nieregularnego wieloboku, ogrodzona. Wjazd na

nieruchomość odbywa się bezpośrednio z ulicy
Toszeckiej. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami użytkowymi o łącznej
powierzchni użytkowej 2481,23 m2. Uzbrojenie
działki: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gaz.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które zgłoszą chęć uczestnictwa
w przetargu poprzez wniesienie określonego
w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie pieniężnej, na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, do 14 września 2011 r.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

OGŁASZA
5 września 2011 r. o godz. 12.00 w sali 254 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 21 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na zbycie
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej jako działka nr 76 o pow.
0,1000 ha, obr. Łabędy, zapisanej w KW GL1G/00014909/0, na której usytuowane
są ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 12 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości:
83 889,60 zł
Wadium: 8400,00 zł
Minimalne postąpienie: 840,00 zł
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Gliwicach przy
ul. Kraszewskiego, w strefie peryferyjnej miasta,
w odległości około 7,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum miasta, stanowiąca własność
Skarbu Państwa. Na przedmiotowej nieruchomości
w południowo-wschodniej jej części usytuowane są
ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 12 m2.

Działka jest nieogrodzona, o regularnym kształcie
zbliżonym do prostokąta. Teren w miarę równy,
płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.
Uzbrojenie w ulicy: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektrycznej.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które zgłoszą chęć uczestnictwa
w przetargu poprzez wniesienie określonego
w niniejszym ogłoszeniu wadium w pieniądzu,
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING
Bank Śląski S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257 do 31 sierpnia 2011 r.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

OGŁASZA
28 października 2011 r. o godz. 12.00 w sali 433 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obejmujących:
▶ działkę nr 153 o pow. 9675 m2, obręb Kuźnica, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach księga wieczysta nr KW GL1G/00078992/4, położoną w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej,
▶ działki nr 143 o pow. 6076 m2 i nr 144 o pow. 2574 m2, obręb Kuźnica, dla których prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr KW GL1G/00078993/1, położone w Gliwicach na
zachód od ul. Oświęcimskiej.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 636 019,20 zł
Wadium: 163 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 16 370,00 zł
UWAGA!
Licytacji podlegać będzie jedynie cena nieruchomości gruntowej
w kwocie 1 470 801,00 zł, do której doliczona zostanie cena prawa
własności składników budowlanych usytuowanych na tym terenie,
tj. betonowego placu i ogrodzenia z elementów betonowych (płyt
prefabrykowanych), w kwocie 165 218,20 zł. Kwota ta, zgodnie
z art. 43 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona
jest z podatku VAT.
Wylicytowana cena jako wartość prawa własności nieruchomości
gruntowej będzie stanowić podstawę ustalenia pierwszej opłaty
z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 25% i opłat rocznych w wysokości 3% wylicytowanej ceny
nieruchomości gruntowej.
Zarówno pierwsza opłata, jak i opłaty roczne za użytkowanie
wieczyste zostaną opodatkowane 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Pierwsza opłata oraz opłata roczna za wieczyste użytkowanie
gruntu ustalone zostaną zgodnie z art. 72 ust. 2 i ust. 3 pkt 5
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.).
Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste – art. 71
ust. 2 ww. ustawy. Opłaty roczne płatne są bez wezwania przez
cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca
każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera
się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania
wieczystego – art. 71 ust. 4 ww. ustawy. Wysokość opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może
być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość
tej nieruchomości ulegnie zmianie – art. 77 ww. ustawy.
Przedmiotowe nieruchomości, zgodnie z zarządzeniem
nr PM-6046/10 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania
z zakresu administracji rządowej z 26 lipca 2010 r. oraz wykazem
nr 17/SP/10 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
przeznaczone zostały do zbycia na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trybie
ustnego przetargu nieograniczonego.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane położone w Gliwicach przy
ul. Oświęcimskiej, działka nr 153 o pow. 9675 m2, obręb Kuźnica,
KW GL1G/00078992/4 oraz na zachód od ul. Oświęcimskiej, działki
nr 143 o pow. 6076 m2 i nr 144 o pow. 2574 m2, obręb Kuźnica,
KW GL1G/00078993/1. Nieruchomości zlokalizowane w strefie
peryferyjnej Gliwic w odległości około 8,5 km w kierunku północnozachodnim od centrum, na terenach przemysłu, baz i składów.
Ukształtowanie: teren płaski. Działki mają kształt nieregularny, są
niezabudowane. Na części nieruchomości znajduje się utwardzony
plac z płyt betonowych. Działki są częściowo ogrodzone płotem
z elementów betonowych – prefabrykowanych płyt.
Działka nr 153 posiada bezpośredni dostęp do ulicy Oświęcimskiej. W związku z tym, że działka nr 153 jest przeznaczona do
zbycia łącznie z działkami nr 143 i 144 w drodze tego samego
przetargu i na rzecz tego samego nabywcy, informuje się, iż dla
niezabudowanych działek nr 143 i 144 brak jest ustanowionej
służebności przejścia i przejazdu.
Na nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji deszczowej, sieć
wodociągowa i elektryczna.
Nowy właściciel zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia,
że nie będzie żądać od właścicieli istniejących na tej działce
urządzeń wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
usunięcia lub przesunięcia urządzeń oraz wykupu nieruchomości
lub jej części.
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny
zagospodarowane przez Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY
S.A. oraz w części nieużytkowane i niezagospodarowane lub
użytkowane pod uprawy rolne. W niedalekiej odległości zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, las łabędzki, linia kolejowa relacji
Wrocław – Katowice.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zatwierdzonego uchwałą
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej z 20 grudnia 2007 r. przedmiotowe
nieruchomości znajdują się w strefie oznaczonej symbolem 1PBS,
co oznacza tereny przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe ww. terenu:
• tereny przemysłu, baz i składów,
• koncentracja specjalizowanych funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych,
• nieuciążliwe działalności produkcyjno-wytwórcze i nieuciążliwe
usługi, takie jak: działalność komercyjna, techniczno-produkcyjna, usługowa oraz niezbędne składowanie i magazynowanie,
biura, przedstawicielstwa i reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne,
• logistyka.
Przedmiotowe działki objęte są częściowo zasięgiem strefy obserwacji archeologicznej. Ponadto przez teren działki nr 153 i 144
przebiega linia energetyczna 110 kV ze strefą techniczną.
Decyzją Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej zostały ustalone następujące warunki
przetargu: nieruchomość może być zagospodarowana wyłącznie
na cel zgodny z przeznaczeniem w planie.
Nieruchomość powinna zostać zagospodarowana przez przystosowanie do spełnienia określonego celu. Wyznacza się 2 lata
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na rozpoczęcie, a 5 lat na zakończenie zabudowy nieruchomości
zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Terminy te biegną od dnia oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste, tj. zawarcia aktu notarialnego.
Użytkownik wieczysty nieruchomości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wywiązaniu się z terminu zagospodarowania
nieruchomości zgodnie z narzuconym celem. W przypadku niedotrzymania terminu i celu zagospodarowania nieruchomości
zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
przed upływem ustalonego okresu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin
26 września 2011 r. w godz. 10.00-10.30.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne,
które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium
w pieniądzu do 24 października 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1230 1000
0022 7701 5257. O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data wpływu wadium na ww. konto Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. Prosimy o dostarczenie dowodu wniesienia wadium
(lub jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień publicznych
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
do 24 października 2011 r. do godz. 16.00.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej zaoferowanej przez
oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu
nie wygrają,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy nabycia w wyznaczonym terminie.
Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia
z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej – DzU nr 169 z 2005 r.
poz. 1418 z późn. zm.), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu
i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, do dnia upływu
terminu wpłaty wadium, tj. do 24 października 2011 r.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa
do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub
zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny wylegitymować
się dowodem tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiednim dokumentem, upoważniającym do składania oświadczeń
woli w imieniu tych podmiotów, np. odpisem z KRS. W sprawie
dopuszczalnych form pełnomocnictw do udziału w przetargu
należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU nr 167 z 2004 r.
poz. 1758 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie
nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz złożenia w BOI Urzędu Miejskiego w Gliwicach
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-6046/10 z 26 lipca 2010 r. w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nr 17/
SP/2010 nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób,
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity z 2010 r. DzU nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje
nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu Biuro
Obsługi Interesantów – udziela stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 32/239-12-56.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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PRZETARGI

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia:
W nowo wybudowanym budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 21
na parterze posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 40,79 m2
z przeznaczeniem na cichą działalność z wyłączeniem sprzedaży alkoholu
Termin składania pisemnych ofert: do 9 września 2011 r.
O ogłoszeniu II przetargu pisemnego ofertowego na
wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego – garażu:

ul. Lipowa 20, pow. 16,07 m2
Termin przetargu: 8 września 2011 r., godz. 10.00
O ogłoszeniu II przetargu pisemnego ofertowego na
wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego – garażu:

ul. Chorzowska 40, pow. 16,20 m2
Termin przetargu: 8 września 2011 r., godz. 11.00
Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Lokale użytkowe na sprzedaż
► ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10, lokal nr I, pow. 134,13 m2,

parter, 5 pomieszczeń, korytarz, sanitariat, WC
Termin przetargu: 30 września 2011 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 264 500,00 zł
Wadium: 126 450,00 zł
Wniesienie wadium do 26 września 2011 r.

► ul. Wieczorka 25, lokal nr III, I piętro, pow. 192,57 m2, 7 pomiesz-

czeń, korytarz, WC

Termin przetargu: 30 września 2011 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 510 000,00 zł
Wadium: 51 000,00 zł
Wniesienie wadium do 26 września 2011 r.
Szczegóły na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia
i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

KOMUNIKATY
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

 Wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej budynku
mieszkalnego przy ul. Szobiszowickiej 5 w Gliwicach wraz
z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic.
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingami
oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Staromiejskiej –
Rzeczyckiej w Gliwicach – Łabędach.

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego
odbywającego się w drodze licytacji

na sprzedaż spycharki gąsienicowej.
Licytacja rozpocznie się 1 września 2011 r. o godz. 12.00.
Opis maszyny wraz z dokumentacją fotograficzną dostępny jest na stronie internetowej: www.pec.gliwice.pl.
Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod numerem tel. 32/335-01-96.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego zgodnie
z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach” na

serwis i naprawę ogumienia w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert: 30 sierpnia 2011 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2011 r. o godz. 10.00.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku
przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach dla potrzeb Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach z uwzględnieniem pomieszczeń
Centrum Sterowania Ruchem.
Termin składania ofert: 30 sierpnia 2011 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2011 r. o godz. 10.15.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej UM
oraz miejskich jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2014.
Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny, ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice.
Określenie przedmiotu zamówienia oraz
wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie
mienia Miasta Gliwice zarządzanego przez
jednostki organizacyjne i rady osiedlowe oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
z tytułu szkód będących następstwem działania
lub zaniechania, posiadania lub zarządzania
mieniem Miasta Gliwice zarządzanym przez
jednostki organizacyjne i rady osiedlowe.
Ubezpieczeniu podlega 109 jednostek. Wykaz
jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice oraz
wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu
przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 3.
Wartość mienia na dzień 31 maja 2011 r.
Nazwy i kody według słownika CPV:
Główny przedmiot:
kod CPV: 66.51.00.00-8 – nazwa: Usługi ubezpieczeniowe.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 66.51.60.00-0 – nazwa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
kod CPV: 66.51.51.00-4 – nazwa: Usługi ubezpieczenia od ognia
kod CPV: 66.51.54.00-7 – nazwa: Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
kod CPV: 66.51.52.00-5 – nazwa: Usługi ubezpieczenia własności
kod CPV: 66.51.50.00-3 – nazwa: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1,
pkt 6 ustawy Pzp.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej wydane przez
Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 92
lub 107 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (DzU z 2010 r. nr 11, poz. 66
z póź. zm.) lub ministra właściwego ds. instytucji
finansowych zgodnie z art. 30 ustawy z 28 lipca
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. DzU
z 1996 r. nr 11, poz. 62 z póź. zm.).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać
każdy z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
których wiedza i doświadczenie pozwoli na
prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonywali co najmniej dwie
usługi w zakresie ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych na sumę co
najmniej 400 000 000,00 zł każda.
Wykonawcy podlegają dodatkowo ocenie punktowej dotyczącej doświadczenia posiadanego
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Przy wykazaniu się doświadczeniem, za każdą
następną zrealizowaną usługę w tym okresie
wykonawca otrzyma dodatkowy punkt.
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
podlega sumowaniu przez podmioty występujące wspólnie.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje
zawarte w niżej wymienionych dokumentach

i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 1,
• zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej,
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 2, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1,
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert; a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 1,
• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert,
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert,
• aktualna informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; jeżeli,
w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych
osób w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób,
• aktualna informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo składania ofert,
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo składania ofert,
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert – albo oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się takiego zaświadczenia.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,
zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać
się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5 lub więcej,
w przypadku osiągnięcia przez wykonawców
równej punktacji.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia
wadium w kwocie: 40 000,00 zł (czterdzieści
tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena –
waga – 100%
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 5 września
2011 r., do godz. 10.00.
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień
publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub listownie
na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 60 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie
zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje
istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Ubezpieczający przewiduje zmianę umowy
w przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia
dla polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia dla
jednostki pod nazwą: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Skarb Państwa. W takim przypadku wartość
umowy ulega zmniejszeniu o wartość składki
za każdy dzień wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji
UOPWE: 5 sierpnia 2011 r.
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PRZETARGI

INFORMACJE
Zaproszenie do składania ofert
bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Ubezpieczenie komunikacyjne UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2014.
Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział
Organizacyjny, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ
można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gliwicach,
Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień
publicznych (parter), ul. Zwycięstwa 21, od poniedziałku
do środy od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od
godz. 8.00 do godz. 17.00, w piątek od godz. 8.00 do
godz. 15.00, tel. +48 32 239-12-56, faks +48 32 231-27-25,
za zaliczeniem pocztowym lub na stronie internetowej
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego.
Koszt specyfikacji: bezpłatna
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości
lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez
jednostki organizacyjne Miasta Gliwice w następującym
zakresie:
1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
2. ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR),
3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
pojazdu (NNW),
4. ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej
pomocy assistance (ASS).
Ubezpieczeniu podlega 89 pojazdów wykazanych
w ZAŁĄCZNIKU NR 5. Wykaz aktualny na 31 maja 2011 r.
Informacja o szkodowości:
Razem
wypłacono

Lp. Data zdarzenia

Wypłata

1.

28 lutego 2011 r.

20 344,22 zł 22 186,29 zł

2.

3 czerwca 2011 r.

1842,07 zł

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 66.51.41.10-0 – nazwa: Usługi ubezpieczeń
pojazdów mechanicznych.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na
podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp.
Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2012 r.
– 31 grudnia 2014 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek
na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 92 lub 107 ustawy
z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(DzU z 2010 r. nr 11, poz. 66 z póź. zm.) lub ministra
właściwego ds. instytucji finansowych zgodnie z art. 30
ustawy z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej
(t.j. DzU z 1996 r. nr 11, poz. 62 z póź. zm.).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy
z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których
wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonywali co najmniej dwie umowy
w zakresie ubezpieczenia minimum 40 pojazdów
każda.
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podlega
sumowaniu przez podmioty występujące wspólnie.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których
potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których
sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach
na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
• zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypadku
wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób,
• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty określone
powyżej dotyczące tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo składania ofert,
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, zgodnie
z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium
w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – waga
– 100%
Termin składania ofert: 2 września 2011 r. do godz.
9.30.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub
listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 2 września 2011 r. o godz.
10.00.
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 147 (I piętro).
Termin związania ofertą: 60 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone
w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie
jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy
w przypadku rozwiązania umowy w zakresie OC, AC,
NNW, spowodowanej np. zbyciem lub wyrejestrowaniem
pojazdu. W takim przypadku wartość umowy ulega
zmniejszeniu o wartość składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia. Zwrot składki następuje na zasadach
określonych w § 7 pkt 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy
w przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu przed
terminem zawarcia umowy w zakresie OC, AC, NNW, ASS.
W takim przypadku wartość umowy ulega zmniejszeniu
o równowartość składki, jaką ubezpieczający poniósłby
w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany danych
zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli
stron, o których mowa w § 10, nie wymagają aneksu do
umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji UOPWE:
9 sierpnia 2011 r.

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia
w formie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych poruszających tematykę zdrowego odżywiania, uwzględniającego
zagadnienia związane m.in. z piramidą zdrowia, kryteriami
wyboru żywności oraz jej wpływu na zdrowie.
2. Okres realizacji zadania: 2-3 miesiące.
II. Oferenci
W konkursie mogą wziąć udział oferenci dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu zdrowego odżywiania posiadający niezbędne
uprawnienia do realizacji zadania.
III. Oferta
Oferta powinna zawierać:
• cenę za 1 szkolenie/warsztat (2-3 godziny),
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego
do wykonania zamówienia,
• wykaz przeprowadzonych zadań o podobnym charakterze
i dokumentów potwierdzających jakość ich wykonania,
• kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność
z oryginałem,
• proponowany zakres tematyczny szkolenia.
IV. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do 29 sierpnia 2011 r. w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zd@um.gliwice.pl lub jezyk_b@um.gliwice.pl.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: Beata Jeżyk, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
nr tel. 32/238-54-33.

Zaproszenie do składania ofert
bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia
dla młodzieży gimnazjalnej na temat zagrożeń związanych
z okresem dojrzewania, m.in. lęki, fobie, zaburzenia odżywiania, zachowania destrukcyjne, nadużywanie substancji
psychoaktywnych, depresja.
2. Okres realizacji zadania: 2 – 3 miesiące.
II. Oferenci
W konkursie mogą wziąć udział oferenci dysponujący niezbędną
wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu
zdrowia psychicznego, posiadający niezbędne uprawnienia do
realizacji zadania.
III. Oferta
Oferta powinna zawierać:
• cenę za 1 szkolenie ( do 2-3 godzin),
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego
do wykonania zamówienia,
• wykaz przeprowadzonych zadań o podobnym charakterze
i dokumentów potwierdzających jakość ich wykonania,
• kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność
z oryginałem,
• proponowany zakres tematyczny szkolenia.
IV. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 29 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: zd@um.gliwice.pl lub jezyk_b@um.gliwice.pl.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: Beata Jeżyk, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
tel. 32/238-54-33.

W związku z uzyskaniem interpretacji
indywidualnej prawa podatkowego, wydanej
przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE
W ww. interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż w związku ze zmianą w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2013 r. stawki podatku VAT od opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste z 22% na 23%, powinna ona być obecnie opodatkowana wg 2 stawek:
 22% dla umów o oddaniu w użytkowanie wieczyste zawartych w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po
1 stycznia 2014 r.
 23% dla umów o oddaniu w użytkowanie wieczyste zawartych
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
W związku z powyższym Prezydent Miasta informuje o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Ewentualna nadpłata
wyniesie 1%. Zainteresowani użytkownicy wieczyści proszeni
są o składanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku VAT
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Formularz wniosku dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.gliwice.
eu) oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

Wydawca: Wydział Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,
www.gliwice.eu, e-mail: kp@um.gliwice.pl.
Redaguje zespół: Monika Grzeczyńska (dystrybucja), tel. 32/239-11-54, e-mail: grzeczynska_m@um.gliwice.pl, Marek Jarzębowski (redaktor naczelny),
tel. 32/239-12-89, e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl, Małgorzata Kazek-Baranowska (skład, grafika), Katarzyna Kozub-Kulik (publicystyka),
Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji), tel. 32/238-54-09, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl, Bogusława Masternak (publicystyka),
Stella Zaborowska-Nawrath (publicystyka), Anna Zygmanowska (ogłoszenia), 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl.
Nakład: 25 000 egzemplarzy.
Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej
„Scena BAJKA – Kino AMOK”,
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-38-55,
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl
czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

Sztuka na ulice!

Kino Amok

ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 (kasa),
32/238-25-01 (biuro), www.amok.gliwice.pl

W repertuarze m.in.
cykl WAKACYJNE PODRÓŻE FILMOWE

25, 26 i 27 sierpnia to trzy dni, które przebiegać będą
pod hasłem Fire & Drums Days. W Gliwicach zagoszczą połykacze ognia
i bębniarze. Niecodzienne pokazy będzie można podziwiać wieczorami
w Parku Chopina. Piąta edycja konkursu fireshow rozgrywana będzie
dwuetapowo. Eliminacje zaplanowano na czwartek i piątek. Natomiast
finał – na sobotę, 27 sierpnia. Początek imprez – godz. 21.00.
Weekendowym zmaganiom z żywiołem towarzyszyć będą warsztaty
fotograficzne. – Trzy intensywne dni i prawdziwy trening fotografii ognia.
Formuła warsztatów jest unikalna – do naszej dyspozycji będzie ponad stu
kuglarzy, artystów i połykaczy ognia. To także niecodzienna szansa na reportaż „od kuchni” z jednej z najbardziej barwnych imprez tegorocznego
festiwalu. Nie zabraknie miejsca na fotografię uliczną i reportażową, będzie
czas na portret, pracę ze sprzętem studyjnym czy przenośnym światłem błyskowym. Więcej informacji i zapisy na stronie http://pokochajfotografie.
pl/?p=5726 – zapowiadają pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Muzeum w Gliwicach
www.muzeum.gliwice.pl

Wstęp do wszystkich oddziałów
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!
WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54
Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00
do 17.00.
Wystawy stałe:
q „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi
górnośląskich przemysłowców”
Czytelnia Sztuki (www.czytelniasztuki.pl)
Wystawa czasowa:
q „Jerzy Lewczyński. Oczyszczenie” (czynna do 3 września)

26 sierpnia na
Rynku o godz. 20.00 pojawi się grupa L’ombelico
del Mondo. Formacja działa w Sochaczewie, liczy 27 osób i zajmuje się szeroko pojmowaną sztuką
uliczną. L’ombelico del Mondo, czyli Pępek Świata, zakłada, że centrum wydarzeń jest tam, gdzie są ludzie i chęć do działania oraz realizacji oryginalnych pomysłów. Artyści specjalizują się w występach ulicznych, paradach,
pokazach fireshow oraz akcjach teatralnych. Ich oryginalna muzyka stanowi mieszankę kultur brazylijskiej, kubańskiej i afrykańskiej, przyprawionych
polskim folklorem.

W sierpniu bilety wstępu do Willi Caro są
dostępne w promocyjnej cenie – 4 zł od osoby
ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94
Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00
do 17.00.
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawa czasowa:
q „Ma przyjechać – nie przyjeżdżo, potem znowu ni
ma przyjechać – przyjeżdżo!” – wystawa poświęcona wizycie apostolskiej papieża Jana Pawła II w Gliwicach (czynna do 31 sierpnia)

fot. A. Ziaja

27 sierpnia (od godziny 12.00) w Parku Chopina szykuje się
natomiast Wielkie Glinowanie i Parada Glinoluda. Do Gliwic zawita
Glinolud z Bolesławca. To symboliczna postać wykreowana przez artystę mima Bogdana Nowaka, wieloletniego asystenta mistrza Marcela Marceaux. Jest potomkiem kultowego Obywatela Mariana, który
w latach 80. w Bolesławcu i okolicach „płoszył” sowietskich sołdatow
i ich żienszcziny swoją heroiczną postawą i nieugiętym patriotyzmem.
Serie happeningów wykonywane przez grono przyjaciół skupionych
wokół niezapomnianego Klubu Pegaz zawsze były lokalną sensacją.

RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,
(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)
Czynne: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00. Wstęp
w niedzielę (tylko w lipcu i sierpniu) od 10.00 do 16.00.

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
fot. S. Zaremba

ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni)

28 sierpnia na Rynku zagra Cała Góra Barwinków.
Zespół, którego nazwa pochodzi od tytułu tomiku wierszy Jerzego Harasymowicza, określa swoją muzykę jako mieszankę
ska, reggae i rocksteady z mocnymi wpływami punk rocka.
Znakiem rozpoznawczym CGB jest rozbudowana i wysunięta na pierwszy plan sekcja dęta. Grupa ma na swoim koncie dwie płyty demo, trzy albumy długogrające oraz udział
w licznych festiwalach. Początek koncertu – godz. 19.30.
28 sierpnia wystąpi też francuski teatr Tango
Sumo. Jego spektakle charakteryzują innowacyjne, minimalistyczne rozwiązania scenograficzne, w połączeniu z elementami teatralnymi, cyrkowymi i muzycznymi.
W Parku Chopina zaprezentuje spektakl „Expédition Paddock”. – Pięciu mężczyzn. Pięć łóżek. Surowa sceneria, na
którą składają się okrycia na materace. Jedyne, co ich łączy,
to wspomnienia i przestrzeń. Ściskając swoje łóżka, które stają
się wędrującymi statkami lub upierzonymi końmi, wyobrażają
sobie siebie na długich wyprawach. Czy ich wyobraźnia wypeł-

Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.
Wystawa stała:
q „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wystawa odlewów
artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Palmiarnia Miejska

ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 32/231-32-39
Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 18.00,
sobota, niedziela – od 10.00 do 18.00, w poniedziałki
– Palmiarnia nieczynna
 „W kręgu obrzędów. Azja i Oceania” – wystawa fotografii Karoliny Sypniewskiej (do 11 września)

niła pustkę, czy naprawdę to przeżyli? Posłuchajcie monologów szaleńców wykrzykujących je ze swoich powywracanych
łóżek… – zachęcają organizatorzy. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.ulicznicy.pl. (bom)

Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, tel. 32/231-54-05
www.biblioteka.gliwice.pl

Galeria Miejska
M{pi}K

Rynek 4 – 5, e-mail: galeria@um.gliwice.pl

www.galeriampik.pl – odwiedź nową stronę i zobacz,
co ciekawego dzieje się w galerii
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