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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Utwór „Rzeźnik” gliwickiej kapeli Wiewiórka na Drzewie został wyróżniony przez portal 
biegowy King Runner jako najlepsza piosenka biegowa. Plebiscyt to dowcipna alterna-
tywa dla filmowych Oskarów – nagrody portalu King Runner trafiły do najciekawszych 
inicjatyw biegowych typu ultra w Polsce. Gliwicki zespół od 2010 roku tworzy oprawę 
muzyczną na potrzeby bieszczadzkiego Biegu Rzeźnika. (fot. materiały promocyjne)

W miniony weekend zawodniczki Śląskiej Akademii Futbolu wygrały Turniej 
Piłkarski w Skoczowie. Mimo dużego mrozu młode piłkarki dały z siebie wszystko, 
a Maja Fal zdobyła nawet tytuł Królowej Strzelczyń! Dziewczyny ŚAF „Piastunki” 
pod wodzą trenera Krzysztofa Rutkowskiego pokazały charakter, ambicję oraz 
wolę walki i sięgnęły po w pełni zasłużone zwycięstwo. (fot. ŚAF „Piastunki”)

V Ogólnopolska Zimowa Senioriada w Rabce-Zdroju już za nami. W tegorocznej 
edycji wystartowało 480 zawodników z 34 uniwersytetów. Gliwicki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku po raz kolejny nie miał sobie równych i w klasyfikacji 
drużynowej zajął I miejsce! Ponadto gliwiccy seniorzy przywieźli z Rabki medale 
indywidualne: 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe. (fot. UTW Gliwice)

Bezkonkurencyjni seniorzy

OSKAR dla... Wiewiórki na Drzewie Brawo dziewczyny!

Gliwiczanin Paweł Bańczyk, aktualny mistrz świata ju-jitsu Ne Waza w kategorii do 
85 kg, z kolejnymi złotymi krążkami! Dwa pierwsze złote medale wywalczył 3 marca 
na zawodach w Krakowie w kategoriach „w kimonach” oraz No Gi. Dzień później 
„Brazylijczyk” z Gliwic zdobył trzeci złoty medal podczas zawodów kwalifikacyjnych 
(OTK) do Kadry Narodowej Polski Ju-Jitsu. (fot. BJJ Factory)

 „Brazylijczyk” z Gliwic w formie!

3 marca w auli Młodzieżowego Domu Kultury odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 
65-lecia Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej. Na oficjalne uroczystości, które rozpoczęły się 
w kościele p.w. Wszystkich Świętych, przybyli m.in włodarze Miasta Gliwice – prezydent 
Zygmunt Frankiewicz i sekretarz Andrzej Karasiński oraz prezesi i członkowie Oddziałów 
PTTK z całego województwa śląskiego. (fot. Gliwice TV)

Transport publiczny, rozwój gospodarczy gmin metropolii, kształtowanie przestrzeni, 
a zwłaszcza rola Gliwic w regionie – te zagadnienia dominowały podczas gliwickiej 
debaty z cyklu „Tu Metropolia”. W spotkaniu z gliwiczanami wzięli udział: Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic, Grzegorz Kwitek, członek Zarządu G-ZM, prof. 
Andrzej Karbownik, były rektor Politechniki Śląskiej. (fot. W. Mateusiak/ G-ZM)

65 lat turystycznej tradycji W Gliwicach o Metropolii

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

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów. Do Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki wraca okulistyka. 
28 lutego NFZ rozstrzygnął konkurs na leczenie szpitalne w zakresie okulistyki chirurgii jednego dnia – Szpital 
Wielospecjalistyczny w Gliwicach otrzymał kontrakt. Oddział będzie przyjmował pacjentów od 1 kwietnia.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji. 
Mieszkańcy Gliwic i powiatu nie będą już 
musieli korzystać z usług okulistycznych 
na zasadach komercyjnych, czekać na 
operację zaćmy w długich kolejkach czy 
szukać pomocy poza granicami miasta, 
a nawet kraju. Byliśmy świadomi, że pro-
wadzone postępowanie konkursowe, przy 
tak ogromnej konkurencji, będzie bardzo 
trudne. W oczekiwaniu na ogłoszenie 
postępowania konkursowego podjęliśmy 
wiele działań zmierzających do właściwego 
przygotowania – mówi Beata Sadownik, 
prezes Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Gliwicach.

Oddział okulistyki został przebu-
dowany i doposażony w niezbęd-
ny sprzęt medyczny. Przy wspar-
ciu finansowym Miasta Gliwice 
blok operacyjny powiększył się 
o nowoczesną salę operacyjną 
z wentylacją i klimatyzacją.  
Z budżetu miejskiego przekazano 
na ten cel 150 tys. zł. 

Zarządowi szpitala udało się skomple-
tować zespół lekarski i pielęgniarski. 
Dzięki temu szpital wygrał konkurs i bę-
dzie mógł świadczyć usługi okulistyczne 
w ramach NFZ. 

Przypomnijmy, że kontrakt na świadczenia 
okulistyczne gliwicki Szpital Wielospe-
cjalistyczny utracił w 2012 r. Był to efekt 
przeprowadzonego przez NFZ konkursu na 
nowych zasadach, które zakładały prze-

prowadzenie go dla całego subregionu 
centralnego województwa śląskiego, a nie 
– jak dotychczas – z podziałem na miasta 
na prawach powiatu i powiaty.

Brak kontraktu okulistycznego w Szpi-
talu Wielospecjalistycznym odbił się na 
pacjentach z Gliwic i powiatu – oddział 
funkcjonował w ograniczonym zakresie, 
realizując tylko zabiegi komercyjne.

W mieście pozostał tylko jeden oddział 
(w ówczesnym 106. Szpitalu Wojsko-
wym), świadczący tego typu usługi w ra-
mach NFZ. Odebranie kontraktu jednemu 
szpitalowi nie spowodowało niestety 
zwiększenia finansowania drugiego szpi-
tala, a nawet zostało ono zmniejszone. 
Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego 
podjął walkę o przywrócenie kontraktu 
dla okulistyki.

Starania te wsparł gliwicki samo-
rząd, apelując w tej ważnej dla 
mieszkańców sprawie do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, premie-
ra rządu oraz ministra zdrowia.

– Mieszkańcom tej części Śląska czterokrotnie 
zmniejszono dostęp do szpitalnych świadczeń 
okulistycznych – podkreślały władze Gliwic. 
Protesty przedstawicieli samorządu i szpitali 
przez lata nie odnosiły skutku.

W czerwcu ubiegłego roku prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz po raz 
kolejny interweniował w tej sprawie 
u Jerzego Szafranowicza, dyrektora Ślą-

skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 
– Wydłużające się kolejki uniemożliwiły 
części pacjentów uzyskanie świadczenia 
objętego ubezpieczeniem zdrowotnym, 

a część osób zmusiła do wyjazdu za 
granicę w celu wykonania niezbędnych 
zabiegów – podkreślał Zygmunt Frankie-
wicz. (mf)

Wraca okulistyka! fo
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DOBRE WIEŚCI DLA PACJENTÓW

Zmodernizowany  
oddział zacznie 

przyjmować pacjentów  
w ramach NFZ  
od 1 kwietnia
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Małymi krokami zbliża się wiosna, a to oznacza, że Gliwice znów zakwitną. Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych przymierza się do posadzenia 170 tys. kwiatów jednorocznych i ponad tysiąca drzew.

Jak ro roku MZUK planuje trzy 
główne akcje sadzenia roślin: 
wiosenną, letnią j jesienną.

Wiosną kwiaty zostaną posadzone 
na skwerach i zieleńcach, roślin-
ność pojawi się też na przestrzen-
nych rzeźbach, które zdobią gliwic-
kie dzielnice. Kolorem i zapachem 
będą nas zachwycać begonie, 
aksamitki, pelargonie, niecierpki, 
supertunie, kalibrachoy, tulipany, 
przebiśniegi, narcyzy i krokusy.

– Przełom marca i kwietnia to czas 
sadzenia bratków i pierwiosnków. 
Znajdą się one między innymi na 
ozdobnych pisankach, które tuż 
przed Wielkanocą pojawią się przy 
ul. Dworcowej. Następnie obsadza-
ne będą kolejno pozostałe kwiet-
niki – mówi Iwona Janik, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach.

Jesienią powitamy nowe 
drzewa – MZUK posadzi po-
nad tysiąc klonów, dębów, 
buków, grabów, jodeł i lip.

Nowe nasadzenia obejmą Łabę-
dy, osiedle Kopernika, Obrońców 
Pokoju, Sośnicę, Śródmieście, 
Sikornik i Bojków. Ale to dopiero 
za kilka miesięcy.

Wstępny koszt tegorocz-
nych nasadzeń szacuje 
się na ok. 190 tys. zł.

Tymczasem pierwszych koloro-
wych akcentów w przededniu 
wiosny możemy wypatrywać przy 
ul. Dworcowej – za kilka tygodni 
pojawią się tam kolorowe kwietne 
pisanki.  (mf)

AKTUALNOŚCI

W mieście będzie kolorowo!

Czas zacząć przygotowania do tegorocznej, ósmej edycji Rajdu Miejskiego 
360 .̊ Rozpoczynamy wielkie odliczanie do zmagań, które odbędą się w drugi 
weekend maja! 

Podobnie jak w ubiegłym roku 
sobota będzie należała do 
dwuosobowych drużyn, które 
zmierzą się ze sobą w czterech 
kategoriach. Przed zawodnika-
mi nie lada wyzwanie – będą 
musieli w ciągu jednego dnia 
pokonać trasę mierzącą ok. 
80 km, kierując się mapami, 
na których zaznaczono punkty 
kontrolne. Mapę z trasą rajdu 
otrzymają dopiero kilka minut 
przed startem. Niektóre odcinki 
pokonają pieszo, inne na rowe-
rze, rolkach czy w kajaku.

W ramach rywalizacji zaplano-
wano wiele zadań specjalnych, 

m.in. zadania zręcznościo-
we, wspinaczkę, sprawdzian 
z wiedzy o Gliwicach, zagadki 
logiczne. Zaliczenie wszystkich 
punktów kontrolnych i zadań 
specjalnych nie jest obowiązko-
we. Każda drużyna może wybrać 
wariant trasy na miarę własnych 
możliwości. 

W drugim dniu imprezy, 13 maja, 
pałeczkę przejmą rodziny, które 
będą się bawić na Trasie Rodzin-
nej. Warunkiem uczestnictwa 
w zabawie jest zebranie od dwu- 
do pięcioosobowych zespołów, 
w skład których wejdzie przynaj-
mniej jedno dziecko do 14. roku 

życia i jedna osoba pełnoletnia. 
Do pokonania będzie dziesięcioki-
lometrowa trasa z umieszczonymi 
na niej punktami kontrolnymi. 

Zapisy na Rajd Miejski 
3600 ruszą w połowie 
marca. 

Chęć udziału będzie można zgło-
sić na stronie www.team360.pl. 
Warto się pospieszyć, ponieważ 
liczba miejsc jest ograniczona. 
Więcej szczegółów niebawem! 
Imprezę organizuje Miasto Gli-
wice. (mt)
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27 marca w Gliwicach po raz siódmy odbędzie się 
konferencja „Logistyka. Inwestycje. Przyszłość”. Tym 
razem liderzy dynamicznie zmieniającego się rynku 
podejmą dyskusję o kierunkach rozwoju branży w per-
spektywie najbliższych 5 lat.

Tegoroczna edycja konfe-
rencji w autorskiej formule 
Future 2to5 to przestrzeń, 
w której zaproszeni prelegen-
ci i goście będą dyskutować 
o konkretnych kierunkach 
rozwoju, istniejących możli-
wościach technologicznych 
i zmianach, które czekają 
branżę w perspektywie naj-
bliższych 2 do 5 lat. Dzięki 
szerokiemu spojrzeniu przez 
pryzmat nie tylko technolo-
gii, ale także kreatywności, 
edukacji, komunikacji i etyki, 
uczestnicy będą mieli szansę 

zajrzeć w realną przyszłość 
sektora.

Wydarzenie w hotelu Silvia Gold, 
przy ul. Studziennej 8 rozpocznie 
się o godzinie 14.00. W progra-
mie znajdą się prezentacje gości 
związanych z przemysłem, inno-
wacjami i technologią. Konferen-
cję otworzy zastępca prezydenta 
Gliwic, Adam Neumann.

Szczegółowy program oraz 
formularz zgłoszeniowy są do-
stępne na stronie www.gliwice.
eu/konferencja.  (mt)

Zapraszamy na 
Rajd

www.team360.pl
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5 marca Gliwice były gospodarzem kolejnej edycji konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. O wy-
zwaniach przemysłu 4.0 oraz przyszłości edukacji dualnej dyskutowało na Politechnice Śląskiej  
międzynarodowe grono przedstawicieli środowiska akademickiego, przemysłu  i otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego. 

– Jednym z głównych celów 
edukacji dualnej jest kształcenie 
absolwenta przygotowanego do 
wprowadzenia i wykorzystania 
zaawansowanych technologii. 
Absolwenta, który rozumie in-
tensywnie rozwijające się śro-
dowisko przemysłu przyszłości 
oraz potrafi dostosować się do 
wymogów nowej koncepcji sys-
temów wytwórczych. Inżyniera, 

który kształcił się w przemyśle, 
rozwiązując rzeczywiste pro-
blemy techniczne i wdrażając 
technologie przyszłości – pod-
kreślał podczas uroczystego 
rozpoczęcia konferencji rektor 
Politechniki Śląskiej prof. Arka-
diusz Mężyk. 

Eksperci dyskutowali o naj-
bardziej optymalnym modelu 

kształcenia studentów, dosto-
sowanym do potrzeb współcze-
snego rynku pracy. O swoich do-
świadczeniach opowiadali m.in. 
przedstawiciele szkół wyższych 
z Francji, Niemiec, Czech, Sło-
wacji i Węgier. Zostały również 
poruszone tematy dotyczące 
centrów kompetencji Przemysłu 
4.0, z których jedno rozpoczyna 
właśnie działalność w Gliwicach. 

– Centrum ma pomóc małym 
i średnim przedsiębiorcom, 
których nie stać na realizację 
przemysłowej transformacji. 
Chcemy ich wspierać poprzez 
dedykowane projekty, cykl szko-
leń i przygotowanie specjalnej 
linii demonstracyjnej  – mówił 
Janusz Michałek, prezes Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.

Głos w dyskusji zabrali także 
wicepremier, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Jaro-
sław Gowin, Jan Filip Staniłko, 
przedstawiciel Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii, 
a także Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. 

Konferencję EDUAL po raz kolejny 
zorganizowała Politechnika Śląska 
wspólnie z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Wydarzeniu 
towarzyszyły XX Inżynierskie Targi 
Pracy i Przedsiębiorczości.  (mt)

Szymon Buba
Pierwszy rok był 
bardzo ciężki, ale 
dzięki wytężonej 
pracy możemy 

obecnie współpracować z 
inżynierami przy różnych projek-
tach. Takie doświadczenie jest 
bardzo cenne.

Jakub  
Paprocki
Dzięki współpra-
cy z przemysłem 
studenci jed-

nocześnie uczą się i pracują w 
firmach. To bardzo dobrze, że 
już na tym etapie możemy się 
sprawdzić zawodowo.

Z MIASTA

Woonerf coraz bliżej. OBJAZDY!
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12 marca od godz. 7.00 planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową elementów małej architektury przy ul. Sie-
mińskiego (dawnej Wieczorka) na odcinku od skrzyżowania z ulicami Kozielską, Jasnogórską i Daszyńskiego do skrzyżowania 
z ul. Korfantego. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zmianie ulegnie również trasa linii autobusowej A4.
– Prosimy o zwracanie uwagi 
na oznakowanie tymczasowe 
– apeluje wykonawca robót, 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów w Gliwicach. 

Jednocześnie PRUiM informuje, 
że:
• objazd od skrzyżowania 
z ulicami Kozielską, Jasnogórską 
i Daszyńskiego do ul. Górnych 
Wałów poprowadzony zostanie 
ulicami Sobieskiego, Kościuszki 
i Zygmunta Starego;
• objazd od skrzyżowania 
z ulicami Kozielską, Jasnogórską 
i Daszyńskiego do ul. Dolnych 
Wałów będzie wiódł ulicami 
Jasnogorską i Młyńską;
• objazd od ul. Korfantego do 
skrzyżowania z ulicami Koziel-
ską, Jasnogórską i Daszyńskiego 
poprowadzony zostanie ulicami 
Korfantego, Kościuszki i Sobie-
skiego.

Jak zmieni się trasa 
linii A4?
Jak poinformował KZK GOP, 
autobusy zdążające w kierunku 
Teatru, po obsłudze przystanku 

„Gliwice Plac Piastów”, będą je-
chały ulicami: Zwycięstwa, Wy-
szyńskiego (obsługa przystanku 
„Gliwice Plac Piłsudskiego”), 
Powstańców Warszawy, Jasno-
górską i Daszyńskiego (obsługa 
tymczasowego stanowiska przy-
stanku „Gliwice Jasnogórska” 
przy ul. Daszyńskiego 4). Na 
rozkładową trasę włączą się na 
przystanku „Gliwice Kościuszki”.

Autobusy zdążające w kierunku 
placu Piastów, po obsłudze przy-
stanku „Gliwice Jasnogórska”, 
pojadą ulicami: Daszyńskiego, 
Jasnogórską, Powstańców War-
szawy, Wyszyńskiego (obsługa 
przystanku „Gliwice Plac Piłsud-
skiego”), Dworcową, Dolnych 
Wałów i Zwycięstwa – aż do włą-
czenia się na rozkładową trasę na 
przystanku „Gliwice Zwycięstwa”.

UWAGA! Z obsługi wyłączone 
zostaną stanowiska przystanków 
„Gliwice Zwycięstwa”, „Gliwice 
Muzeum” i „Gliwice Park Mic-
kiewicza” w kierunku Teatru oraz 
stanowisko przystanku „Gliwice 
Park Mickiewicza” w kierunku 
placu Piastów.  (kik)
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Studiują i pracują

Szymon  
Michalik
Zdecydowałem 
się na właśnie 
taki rodzaj stu-

diów, ponieważ mam nadzieję, 
że dzięki temu będzie mi łatwiej 
znaleźć pracę.

Jak studenci  
oceniają  

system dualny?
w

iz.
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Oglądaj na
gliwice.eu
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AKTUALNOŚCI

Przyjmij  
„Pomocną dłoń”
Opiekujesz się starszymi, chorymi rodzicami? Przyjdź 
na warsztaty 17 marca i dowiedz się, jak mądrze ich 
wspierać w codziennych czynnościach.

– Starość to po prostu kolejny 
etap życia – mówią organizato-
rzy szkolenia z Domu Pomocy 
Społecznej „Opoka” w Gliwicach. 
Podczas warsztatów uczestnicy 
nabędą praktyczną wiedzę 
i umiejętności potrzebne pod-
czas sprawowania opieki nad 
osobami starszymi i niesamo-
dzielnymi. Prowadzący warsztaty 
skupią się na technikach wspar-
cia przydatnych osobom, które 
muszą pogodzić opiekę nad 
rodzicami z innymi obowiązkami. 
Będzie mowa o rodzajach wspar-
cia dla osób niesamodzielnych 
i ich opiekunów, zarówno w wa-
runkach instytucjonalnych, jak 
i domowych. Zaplanowano także 

pokaz instruktażowy sprzętu uła-
twiającego pielęgnację chorego.

Warsztaty rozpoczną się 17 
marca o godz. 9.00 w Domu 
Pomocy Społecznej „Opoka” 
(ul. Pszczyńska 100). Będzie 
to pilotażowa edycja projektu 
„Pomocna dłoń” realizowanego 
na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Udział w szkole-
niu jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy pod nr. 
tel. 663-589-610 (poniedzia-
łek–piątek, godz. 8.00–12.00). 
W przypadku dużej liczby 
chętnych organizatorzy nie wy-
kluczają ogłoszenia kolejnych 
terminów warsztatów.  (mm)
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Wsparcie dla osób  
niepełnosprawnych

Przyszłość należy
do młodych

Osoby legitymujące się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Chcesz uzyskać 
finansowe wsparcie? Złóż wniosek!
Ruszył dofinansowywany ze środ-
ków PFRON pilotażowy program 
„Aktywny samorząd” w zakresie 
pomocy w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym. 

Projekt obejmuje dofinansowa-
nie kosztów edukacji: w szkole 
policealnej, w kolegium i w szkole 
wyższej (studia pierwszego stop-
nia, studia drugiego stopnia, 
jednolite studia magisterskie, 
studia podyplomowe lub dokto-
ranckie prowadzone przez szkoły 
wyższe w systemie stacjonarnym/ 
dziennym lub niestacjonarnym/
wieczorowym/zaocznym lub 
eksternistycznym, w tym rów-
nież za pośrednictwem Interne-
tu), a także kosztów przewodu 
doktorskiego, otwartego poza 
studiami doktoranckimi.

W 2018 roku kwota dofinanso-
wania kosztów nauki na semestr/

półrocze wynosi: do 3000 zł  
opłaty za naukę (czesne), do 
4000 zł za przeprowadzenie prze-
wodu doktorskiego oraz do 1000 
zł dodatek na pokrycie kosztów 
kształcenia. Wysokość faktycz-
nie udzielonego dodatku jest 
uzależniona od poziomu nau- 
ki i postępów w nauce.

Z treścią programu, w tym 
z warunkami uczestnictwa oraz 
aktualnymi warunkami dofi-
nansowania, można zapoznać 

się pod adresem: www.pfron.
org.pl oraz www.goin.gliwice.pl 
w zakładce „aktywny samorząd”.

Wnioski dotyczące roku akade-
mickiego 2017/2018 przyjmo-
wane są do 30 marca w biurze 
obsługi środków PFRON Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Zwy-
cięstwa 34 (oficyna) w godzinach: 
12.30–16.30 (poniedziałek), 
12.30–15.00 (wtorek), 8.00–11.00 
(środa), 8.00–11.00 (czwartek), 
8.00–11.00 (piątek). (mt)
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Gimnastyka w wodzie to jedna z ulubionych form 
aktywności gliwickich seniorów. Zapisy do kolejnej 
edycji ruszą już 22 marca.

Jak ważna jest aktywność 
fizyczna w każdym wieku, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Za-
jęcia z aqua aerobiku dla osób 
65+ od 6 lat cieszą się w Gliwi-
cach dużym powodzeniem.

W tym roku zapisy ruszą 22 
marca o godz. 12.00. Odbywają 
się za pośrednictwem aplika-
cji znajdującej się na stronie  
www.aquaaerobik.gliwice.eu. 
Przy braku możliwości skorzysta-
nia z elektronicznej rejestracji, re-

zerwacji będzie można dokonać 
osobiście lub przez pełnomocni-
ka w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w Informacji Głów-
nej (parter budynku).

Uwaga! Do zapisu niezbędny 
będzie adres zamieszkania, nr 
PESEL oraz nr telefonu uczestnika 
zajęć. W przypadku zapisów przez 
pełnomocnika należy przygoto-
wać pełnomocnictwo. Wstęp na 
trening jest wolny, liczba miejsc 
ograniczona!  (mt)

Aqua aerobic  
dla seniorów

60 młodych ludzi z całej Polski przyjechało do Gliwic na ogólnopolską konferencję 
„Młodzież Fundamentem Europy”. Uczestnicy zostali wytypowani podczas konsul-
tacji w ramach programu promującego rozwój polityki młodzieżowej.

Pierwsze spotkanie zaangażowa-
nej młodzieży w wieku od 16 do 
19 lat odbyło się w poniedziałek. 
Na konferencji gości witał zastęp-
ca prezydenta miasta, Krystian 
Tomala oraz Andrzej Gillner, 
dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Do piątku, poprzez działania 
warsztatowe, wizyty studyjne, 
wykłady i dyskusje, uczestnicy, 
przy współudziale specjalistów 
i opiekunów ze strony GCOP, 
będą omawiać aktualny stan 
edukacji i aktywności społecznej 
młodzieży w Polsce. W efekcie 
powstanie folder rekomendacji 
dotyczący przyszłego ustawo-

dawstwa związanego z edukacją 
i aktywnością społeczną.

 – Gliwice są miastem otwar-
tym, miastem dialogu, m.in. 
dzięki tego rodzaju przedsię-
wzięciom. Uczymy młodzież 
aktywności obywatelskiej 
i tłumaczymy, jak funkcjonuje 
w Polsce system edukacji – mó-
wił Krystian Tomala.

Podczas konferencji z młodzieżą 
współpracują specjaliści, m.in. 
Wojciech Gawlik, prezes Funda-
cji Edu-Klaster, Michał Kłopocki, 
przewodniczący Polskiej Rady 
Organizacji Młodzieżowych czy 
Aleksandra Szyszka, dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 12 w Gliwicach.

 – Młodzież jest fundamentem 
Europy. To do nas będzie należa-
ła przyszłość, którą zbudujemy 
na naszej planecie – mówi Piotr 
z Warszawy, uczestnik projektu.

Konferencję „Młodzież Funda-
mentem Europy” organizuje 
Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Projekt, któ-
rego cześć stanowi spotkanie 
w Gliwicach, jest finansowany 
z Programu Erasmus+, Młodzież 
– akcja 3 „Rozwój polityki mło-
dzieżowej”. 
 (mt)
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KOMUNIKACJA

Gliwice, które prawie 10 lat temu zastąpiły jedyną linię tramwajową (nr 4) autobusem A4, dopłacają do 
komunikacji publicznej w regionie tylko 25 mln zł, a nie 94 mln zł jak Katowice, 51 mln zł jak Sosnowiec, 
36 mln zł jak Zabrze czy 32 mln zł jak Bytom. Dzieje się tak dlatego, że koszty utrzymania tramwajów są 
o wiele wyższe niż autobusów, nie wspominając o kosztach inwestycji w modernizację taboru i torowiska. 
Linie tramwajowe mogą stanowić spore obciążenie dla miast „tramwajowych”. 

Na wysokość dopłat 29 miast członko-
wich KZK GOP do komunikacji zbiorowej 
wpływa m.in. systematyczny rozwój 
transportu publicznego czy podnosze-
nie jakości usług przez przewoźnika. 
Zasadnicze znaczenie ma również dłu-
gość linii autobusowych i tramwajo-
wych w danym mieście oraz koszt tzw. 
wozokilometra, czyli jednego kilometra 
trasy przejeżdżanego przez jeden pojazd 
na danej linii. 

W Gliwicach wielkość tzw. pracy 
przewozowej  (eksploatacyjnej) 
kształtuje się obecnie na poziomie 7 
043 309 wozokilometrów, co od lat 
plasuje nasze miasto na 3 miejscu 
w grupie miast członkowskich KZK 
GOP. Większa praca przewozowa niż 
w Gliwicach zaplanowana jest na ten 
rok w Katowicach (19 776 886 wozo-
kilometrów) i Sosnowcu (8 703 149 
wozokilometrów). Miasta te dopłacają 
do komunikacji zbiorowej w regionie 
najwięcej. Dotacja Katowic do KZK 
GOP sięga 94 mln zł, a Sosnowca 51 
mln zł. Dopłata Gliwic wynosi 25 mln 
zł. Skąd te różnice? W ostatnich latach 
za wysokimi dotacjami Katowic i So-
snowca kryją się m.in. koszty spłaty 
ogromnego kredytu zaciągniętego 
na modernizację linii tramwajowych 
przebiegających przez te gminy. 

Do jednego kilometra trasy 
przejeżdżanego przez autobus 
linii A4 (która w 2009 roku za-
stąpiła w Gliwicach tramwaj nr 
4) nasze miasto dopłaca obecnie 
2,06 zł. To ponad cztery razy 
mniej niż dopłata do linii tram-
wajowej nr 4, która wynosi 9,87 
zł za wozokilometr.

– Przed kilkoma laty zastąpiliśmy tramwaj 
– mocno deficytowy środek transportu 
z przestarzałym, często psującym się tabo-
rem – nowoczesną linią autobusową A4. Inni, 
w podobnej sytuacji, nie mieli tyle odwagi. 
W efekcie do dziś utrzymują linie tramwajo-
we, które nigdy nie będą miały uzasadnienia, 
a ich finansowanie rozkłada się na wszystkie 
miasta „tramwajowe” – podkreśla prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 

Decyzja władz miasta odnośnie 
zawieszenia linii tramwajowej 
nr 4 miała niebagatelny wpływ 
na wysokość dotacji Gliwic do 
komunikacji zbiorowej, która 
przekazywana jest do KZK GOP. 

– Gdyby został u nas tramwaj, płacilibyśmy 
dziś podobnie jak Zabrze czy Bytom. Jakość 
usługi w porównaniu do linii autobusowej 
A4 czy zmodernizowanych jako pierwsze linii 
tramwajowych w Katowicach byłaby nato-
miast rażąco niższa. Pamiętajmy też, że linia 
tramwajowa nr 4 w momencie jej zawieszenia 
nie spełniała już podstawowych warunków 
niezbędnych dla sprawnego i bezpiecznego 
funkcjonowania komunikacji tramwajowej. 
Brakowało m.in. wydzielonego torowiska – 
podsumowuje Zygmunt Frankiewicz.  (kik)

Lepiej – za mniej

Dużo więcej niż Gliwice dokładają do komunikacji 
zbiorowej nie tylko Katowice i Sosnowiec, ale też 
Zabrze i Bytom, choć praca przewozowa w tych 
miastach jest akurat mniejsza niż w Gliwicach.

Zabrze i Bytom utrzymują jednak kosztowne linie 
tramwajowe, których w Gliwicach nie ma prawie 

od dekady.
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SEJM WSKAŻE  
CZŁONKÓW PKW

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów w Polsce nadzór pełni Państwowa Komisja 

Wyborcza. Dotychczas jej członkowie musieli być ludźmi zaufania publicznego – 

sędziami, niezależnymi od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Nowelizacja 

kodeksu znacząco to zmienia – większość członków PKW wskazywać będą partie 

polityczne, a kandydaci sędziami być nie muszą.

Obecni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej pełnią swoją funkcję do dnia 

rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r. Wtedy Prezydent 

RP powoła nową komisję. Zgodnie z nowymi przepisami siedmiu na dziewięciu jej 

członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie 

z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kadencja 

sędziów – członków PKW – wyniesie 9 lat, zaś osób mianowanych przez Sejm – 4.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, na 7-letnią kadencję został już wybrany nowy 

szef Krajowego Biura Wyborczego. Od 3 marca funkcję tę pełni Magdalena  

Pietrzak, wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Spraw Parlamentarnych 

w Kancelarii Premiera. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej 

Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz 

innych organów wyborczych. Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organi- 

zacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją 

wyborów i referendów.

Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic:
Mam poważne wątpliwości, czy 
sprawność przeprowadzania tak dużej 
procedury będzie taka, do jakiej się 
przyzwyczailiśmy. Do tej pory za stronę 
organizacyjną i techniczną odpowiadały 
samorządy. Mamy doświadczenie 
i przede wszystkim wiedzę, jak wybory 

się przeprowadza, ile pracy jest do wykonania i jak ona często 
jest skomplikowana. 

Teraz za organizację wyborów odpowiadać będzie administracja 
rządowa – specjalny korpus tzw. urzędników wyborczych. Nowi 
ludzie, bez takiego zaplecza, jakim dysponuje samorząd, mogą 
sobie z tym z trudem dawać radę. 

Trudności techniczno-organizacyjne mogą być tak duże, że 
sprawne przeprowadzenie tego procesu może stać pod znakiem 
zapytania. Mogą się rodzić napięcia, ponieważ rozstrzygnięcia 
będą trwały bardzo długo. Przy pierwszych wyborach się okaże. 
Jak wynika z naszych doświadczeń, najbardziej skomplikowane 
do przeprowadzenia są wybory samorządowe.

Jesienne wybory samorządowe odbędą się według nowych zasad. Za ich sprawną organizację i prawi-
dłowy przebieg odpowiadać będzie administracja rządowa, a nie – jak dotychczas – samorząd. Skala 
wprowadzonych zmian powoduje, że pojawiają się wątpliwości, czy uda się utrzymać dotychczasową 
sprawność przeprowadzania tej dużej operacji. Niepokoi również fakt, że rola obywateli w procesie wy-
borczym została znacząco zmniejszona. Zmienił się także sposób oddania głosu i zasady jego ważności.

Samorząd bez odpowiedzialności
31 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niek-
tórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego. 

Prezentujemy krótki przewodnik po najistotniejszych zmianach. Część z nich 
dotyczyć będzie już tegorocznych wyborów, kolejne zaczną obowiązywać w 2019 
roku.

KOMISARZ NIE MUSI 
BYĆ SĘDZIĄ

Sędziami do tej pory musieli być także komisarze wyborczy, ale nowelizacja również w tym wypadku zniosła ten ważny wymóg. Państwowa Komisja Wyborcza powoła 100 komisarzy spośród kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Warto pamiętać, że to komisarze w czasie 5-letniej kadencji będą powoływać obwodowe komisje wyborcze i zarządzać druk kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych, a od 1 stycznia 2019 roku – dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

KIM BĘDĄ URZĘDNICY 
WYBORCZY?

Zasadniczo zmienia się sposób przeprowadzania wyborów także na szczeblu lokalnym. 

Do tej pory za ich prawidłowy przebieg w gminach odpowiadali urzędnicy samorządowi. 

Od tego roku zadanie to przejęła administracja rządowa. Zgodnie z ustawą, w każdej 

gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura 

Wyborczego. W całym kraju ma być ich ponad 5 i pół tysiąca. Do zadań tych urzędników 

należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w ob-

wodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, 

a także dostarczenie do komisji kart do głosowania.

Urzędnik nie może jednak wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której 

pracuje i – poza miastami na prawach powiatu – mieszka. Oznacza to, że organizacją tak 

dużego przedsięwzięcia mogą się zajmować osoby, które nie mają ani odpowiedniego 

doświadczenia, ani zaplecza wypracowanego przez lata przez samorządy. Z pewnością 

będzie to rodzić wiele problemów organizacyjnych.

ILE POTRWA  
LICZENIE GŁOSÓW?

Niepokojące są również zmiany dotyczące liczebności komisji wyborczych. Zamiast jednej komisji, czuwającej nad całym procesem od początku aż do ogłoszenia wyników, procedować będą dwa rodzaje komisji obwodowych. Jedna – do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i druga – do spraw ustalenia wyników głosowania. W każdej zasiadać będzie od 5–9 osób.

Po zakończeniu głosowania, pierwsza komisja będzie musiała przekazać drugiej m.in. urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowa-nia. Komisja ds. ustalenia wyników głosowania będzie natomiast liczyć głosy, sporządzać protokół z głosowania i przesyłać dane do systemu informatycznego. Ile może potrwać cały proces? Z doświadczeń samorządowców wynika, że – nawet przy niezbyt dużej frekwencji – liczenie głosów zgodnie z zapisami ustawy będzie trwało co najmniej kilkanaście godzin.

KOMISJE 
NIEOBYWATELSKIE

Choć, zgodnie z nazwą, celem ustawy jest m.in. zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania organów publicznych, nowelizacja kodeksu wyborczego znacząco ograniczyła dostęp do terytorialnych komisji wyborczych przedstawicielom pozapartyjnych, obywatelskich komitetów lokalnych.

W skład komisji terytorialnych ma wchodzić 9 osób, z czego aż 6 może zostać zgłoszonych przez komitety wyborcze reprezentujące partie bądź koalicje partii politycznych, nawet jeśli nie wystawiają one kandydatów w danym mieście. Jeżeli partie zgłoszą maksymalną liczbę kandydatów, do dyspozycji komitetów obywa-telskich pozostanie jedynie 1/3 miejsc w komisji.

Co więcej, zgodnie z ustawą, w przypadku gdy osób zgłoszonych będzie w sumie więcej niż 9, o składzie komisji ma przesądzić losowanie. Zapis ten jednak nie dotyczy kandydatów zgłoszonych przez komitety partyjne – oni miejsca mają zagwarantowane. Istnieje zatem poważne zagrożenie, że komitet obywatelski, choćby w danej gminie wygrywał wybory od lat i miał większościowy udział we władzach lokalnych, nie będzie miał w komisji swoich przedstawicieli.

WYBORCY 
W OKU KAMERY

Wynagrodzenie członków drugiej komisji wyborczej to tylko jeden z wielu dodat-

kowych kosztów wynikających z nowelizacji kodeksu. Wprowadziła ona również 

obowiązkową transmisję on-line z lokalu wyborczego, która prowadzona ma być od 

rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia 

głosowania, aż do podpisania protokołu przez obwodową komisję wyborczą do 

spraw ustalenia wyników głosowania.

PKW stoi teraz przed decyzją, czy ogłosić przetarg centralny na kamery, który ze 

względu na skalę zakupów będzie długotrwałym przetargiem unijnym, czy też prze-

kazać pieniądze gminom, by to one kupiły sprzęt do transmisji. A to tylko pierwsze 

z szeregu pytań. Kto będzie obsługiwał sprzęt i czuwał nad jakością transmisji? 

Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewni dla wszystkich lokali 

wyborczych bezpieczne, odporne na ataki hakerów łącza? Czy wyborcy, zwłaszcza 

ci głosujący w zakładach karnych, domach pomocy społecznej czy szpitalach będą 

chcieli być nagrywani? Czy konieczność wyrażenia zgody na upublicznienie swojego 

wizerunku w sieci nie wpłynie negatywnie na frekwencję – tym bardziej, że prawo 

do głosowania korespondencyjnego mają, zgodnie z nowelizacją, jedynie osoby 

niepełnosprawne? Pytania te muszą w chwili obecnej pozostać bez odpowiedzi, 

ponieważ, niestety, ustawodawca nie sprecyzował ani ile ma być kamer w lokalach 

wyborczych, ani co właściwie mają one pokazywać.

GWIAZDKI  
OPRÓCZ X

Nowelizacja zmienia również sposób oddania głosu i zasady jego ważności. Do tej pory dla uznania ważności głosu konieczne było wpisanie czytelnego znaku „X”, czyli dwóch przecinających się linii przy nazwisku kandydata. Teraz za znak „X” uznawane będą „co najmniej dwie przecinające się linie”. Oznacza to, że ważny głos można także oddać, rysując np. gwiazdkę. Co więcej – inaczej niż dotychczas – dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo innych znaków lub dopisków nie wpłynie na ważność oddanego głosu. 

Niejasne zasady mogą być trudne do zrozumienia dla wyborców, a członkowie komisji obwodowych mogą mieć poważne wątpliwości, czy głos jest ważny czy nie. Może to znacząco przedłużyć proces liczenia głosów, a nawet otworzyć pole do manipulacji.
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OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu zapytania ofertowego, zgodnie  

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przed-
siębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych w sprawie: 

„Wynajem toalet przenośnych  
wraz z obsługą serwisową  

dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Nr sprawy ZO/DA/01/2018

Termin składania ofert: 9 marca 2018 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 9 marca 2018 r. o godz. 11.00.

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:
-----------------------------------------------------------------------
Budowę kompaktowych stacji wymienników 
ciepła zlokalizowanych na terenie miasta 
Gliwice – 25 szt.
Termin składania ofert: 14 marca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2018 r. o godz. 10.00
-----------------------------------------------------------------------
Budowę sieci cieplnych na terenie miasta 
Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 15 marca 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 15 marca 2018 r. o godz. 11.30
-----------------------------------------------------------------------
Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 
w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie robót polegających na 
kompleksowej termomodernizacji 
budynków przy ul. Sportowej 18  

i 19 w Gliwicach, wraz z wykonaniem 
łazienek, dobudową i uporządkowaniem 

przewodów kominowych, 
ujednoliceniem systemu ogrzewania 

wraz z robotami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 15 marca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

KOMUNIKATY / INFORMACJE / OBWIESZCZENIA

Zawiadamiam mieszkańców miasta,  
że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice 

nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Gliwice,  
akcja powszechnej deratyzacji  

odbędzie się w dniach
od 15 marca 2018 r.  

do 15 kwietnia 2018 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nie-
ruchomościach mieszkalnych i użytkowych, skle-
pach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów 
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także objęte, w miarę 
potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2018 r. należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy 
itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia 
gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga 
użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do 
zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2018 r. właściciele, administratorzy 
budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobo-
wiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas 
trutki, według normy:
• na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożyw-

czego – 0,50 kg trutki,
• w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę  

– 0,25 kg trutki.
15 marca 2018 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się 
gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwni-
cach, na strychach, w budynkach gospodarczych, 
itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r. należy pozo-
stawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę 
potrzeb.
15 kwietnia 2018 r. należy zebrać pozostałe resztki 
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia   

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, 
gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne 
ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek 
ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub 
dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie  
i natychmiast skierować poszkodowanego do naj-
bliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, 
które nie wykonają obowiązków wynikających z ni-
niejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty 
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, oka-
zjonalnie w weekendy, trzy godziny dziennie 
w godzinach popołudniowych.
Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca za-
mieszkania podopiecznych w Gliwicach.
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe:
• na kierunku pedagogika, pedagogika spe-

cjalna, psychologia, socjologia, praca socjal-
na, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, 
którego program obejmuje resocjalizację, 
pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wy-
chowawczą lub

• na dowolnym kierunku, uzupełnione stud-
niami podyplomowymi w zakresie psycho-
logii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjali-
zacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus 
udokumentowany co najmniej 3-letni staż pra-
cy z dziećmi lub rodziną.
Wymagania dodatkowe:
• szczególne zainteresowania i umiejętności, 

którymi można „zarazić” dzieci,
• umiejętność łatwego wchodzenia w środo-

wisko,
• doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy 

metodą małych projektów,
• zaangażowanie, konsekwencja, autentycz-

ność, poczucie humoru i otwartość :)
Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 3 – 18 lat 
z rodzin korzystających z pomocy społecznej 
lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, 
w których występuje problem alkoholowy 

oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasię-
giem istniejących organizacji i instytucji, po-
trzebujących wsparcia i pomocy – tzw. praca 
podwórkowa realizowana przez wychowawcę.
Praca obejmuje w szczególności:
1) tworzenie placówek:
• diagnoza wskazanych w projekcie terenów,
• stała obecność, zdobycie rozpoznawalności 

pedagogów, nawiązanie kontaktu z dziećmi, 
z lokalną społecznością,

• organizacja zajęć animacyjnych na ulicach;
2) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży 
w miejscu realizacji zadania:
• sesje uliczne prowadzone przy użyciu „Szko-

ły Mobilnej”,
• dyżury uliczne: działania animacyjne, dzia-

łania profilaktyczne i wychowawcze;
3) organizacja posiłku w formie podwieczorku;
4) wyjścia poza dzielnicę i miniprojekty: m.in. 
organizacja czasu wolnego, wyjścia poza osie-
dle, wycieczki, spotkania z inspirującymi oso-
bami, udział w treningach sportowych, warsz-
taty profilaktyczne i tematyczne, rozwój wła-
snych zainteresowań i talentów, indywidualny 
i grupowy udział podopiecznych w treningach, 
warsztatach (organizowanych przez Stowarzy-
szenie GTW oraz inne instytucje i organizacje), 
dopasowanych do ich potrzeb i możliwości, 
wsparcie procesu edukacji;
spotkania kadry i udział w superwizji.
Kontakt:
Agnieszka Gabriel
e-mail: agnieszkad.gabriel@gmail.com
tel. 600-857-280

Siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1/1
Telefon: 500-170-516; 500-170-518

e-mail: stowarzyszeniegtw@gmail.com 
FB: www.facebook.com/gtwgliwice 

strona internetowa: www.gtwgliwice.pl 

UWAGA,  
KWALIFIKACJA WOJSKOWA!

13 marca 2018 r. na terenie miasta Gliwice rozpocz-
nie się kwalifikacja wojskowa. Obejmuje ona męż-
czyzn zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 
na terenie miasta Gliwice, którzy w bieżącym roku 
kalendarzowym kończą 19. rok życia. Kwalifikacja 
będzie prowadzona w pomieszczeniach Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy 
Czarnego 7 i potrwa do 19 kwietnia br.
Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma 
indywidualne zawiadomienie wyznaczające dzień 
i godzinę stawienia się.
Kwalifikacja obejmuje następujące czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej 

kwalifikacji wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej – badanie lekarskie, które przepro-
wadza Powiatowa Komisja Lekarska,

• założenie ewidencji wojskowej i wydanie woj-
skowego dokumentu osobistego (książeczki 
wojskowej).

W Gliwicach wezwania otrzyma 668 mężczyzn oraz 
10 kobiet. Osoba stawiająca się do kwalifikacji woj-
skowej powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 

na ustalenie tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym 

wyniki badań specjalistycznych przeprowadzo-
nych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

• aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, 
bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształce-
nia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifi-
kacje zawodowe.

Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwalifi-
kacji – będzie można uzyskać w dni robocze w godz. 
8.30 – 14.30, pod numerem telefonu: 261-124-658.

Prezydent Miasta Gliwice  
ogłasza XIII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

dotyczącą miasta Gliwice w 2018 r.
REGULAMIN

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace li-
cencjackie, inżynierskie, magisterskie, dok-
torskie lub podyplomowe (zwane dalej 
„pracami”) dotyczące miasta Gliwice – obro-
nione w latach 2015 – 2018 (nie składane 
do konkursu PM w żadnej z poprzednich 
edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac mają władze 
uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wy-
działów, rady wydziałów) posiadające prawo 
do nadawania tytułu licencjata, inżyniera, 
magistra lub doktora. Prace mogą składać 
również ich autorzy po uzyskaniu rekomen-
dacji władz uczelni, wydziału lub placówek 
badawczych.

3. Prace należy zgłosić do konkursu, dostarcza-
jąc jeden egzemplarz pracy w wersji papie-
rowej i jeden egzemplarz pracy na płycie CD 
wraz z wnioskiem, który winien zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres kore-

spondencyjny, nr PESEL, telefon kontak-
towy i e-mail,

• uwierzytelnioną kopię dokumentu, po-
twierdzającą obronę pracy lub nadanie 
tytułu,

• zgodę na przetwarzanie przez Urząd 
Miejski w Gliwicach danych osobowych 
podanych w zgłoszeniu konkursowym do 
celów związanych z obsługą tego zgłosze-
nia na potrzeby konkursu na najlepszą 
pracę dyplomową Prezydenta Miasta 
Gliwice, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922 ze zm. i roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskie-
go i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE),

• autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze 
wskazaniem na możliwości wykorzystania 
jej przez Miasto Gliwice do celów promo-
cyjnych (tekst czcionką TIMES, ARIAL lub 
BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej 
stronie formatu A4, dopuszczalna liczba 
znaków nie może przekraczać 3000).

4. Prace konkursowe należy składać do 
28 września 2018 r. w zaklejonych koper-
tach opatrzonych jedynie napisem „KON-
KURS NA PRACE DYPLOMOWE 2018” 
w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji 
Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent 
miasta powoła komisję konkursową oraz – 
na wniosek przewodniczącego komisji kon-

kursowej – ekspertów niebędących członka-
mi komisji.

6. W skład komisji konkursowej wejdą:
• trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta 

Gliwice, w tym Naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Promocji Miasta w funkcji przewod-
niczącego komisji konkursowej i Doradca 
Prezydenta Miasta oraz Kierownik Refera-
tu Promocji i Komunikacji Społecznej Wy-
działu Kultury i Promocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gli-

wicach.
7. Prezydent miasta ustali regulamin i harmo-

nogram prac komisji konkursowej oraz eks-
pertów. 

8. W charakterze ekspertów mogą zostać 
powołani specjaliści określonych dziedzin 
spośród pracowników Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

9. Kryteria oceniania prac i autorskich stresz-
czeń (w skali 10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub osoby zwią-

zanej z miastem, dający możliwość wyko-
rzystania pracy w celach promocyjnych 
– do 6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na wy-
brany problem związany z miastem Gliwi-
ce – do 2 punktów,

• estetyka i przystępność pracy – do  
2 punktów.

10. Komisja konkursowa przedstawi prezyden-
towi miasta kandydatów do nagród w kon-
kursie do 31 października 2018 r. Ostatecz-
ną decyzję w sprawie przyznania nagród 
podejmie prezydent miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród pre-
zydenta miasta w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie zostanie wy-
płacona zwycięzcy, lecz pobrana przez or-
ganizatora konkursu, przed wydaniem zwy-
cięzcy nagrody, jako zryczałtowany podatek 
dochodowy od łącznej wartości nagrody, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 2018 r., poz. 200).

13. W przypadku przekazania nagród rzeczo-
wych organizator konkursu udzieli nagrody 
pieniężnej w wysokości 11,11% wartości 
nagrody rzeczowej, która przeznaczona 
zostanie na pokrycie zobowiązania podat-
kowego powstającego z tytułu przekazania 
nagrody.

14. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu 
i podanie wyników do publicznej wiadomo-
ści nastąpi do 9 listopada 2018 r.

Urząd Miejski w Gliwicach  
zaprasza do złożenia ofert 

cenowych na realizację 
następujących przedsięwzięć:

I. Zdrowe Gliwice 
Borelioza – profilaktyka, objawy, leczenie.
Zakres umowy obejmuje:
• wygłoszenie prelekcji (ok. 45 minut) dla 

mieszkańców,
• przygotowanie artykułu (strona A4), 
• udział w audycji radiowej będącej zapowie-

dzią prelekcji, 
• udział w krótkim materiale filmowym. 
Opalanie a rak skóry.
Zakres umowy obejmuje:
• wygłoszenie prelekcji dla młodzieży ostat-

nich klas ponadgimnazjalnych (ok. 45 mi-
nut). Liczba prelekcji będzie uzależniona od 
liczby zainteresowanych szkół, 

• przygotowanie artykułu (strona A4), 
• udział w audycji radiowej będącej zapowiedzią 

prelekcji, 
• udział w krótkim materiale filmowym. 
II. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem pierście-
ni wibrujących Smovey 
Przeprowadzenie 50 treningów dla seniorów  
z użyciem pierścieni wibrujących Smovey. Koszt 
treningu nie obejmuje wynajmu sali. 
Informacje dodatkowe
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub 
osoby fizyczne posiadające kwalifikacje uprawnia-
jące do realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 
W przypadku pkt. 1 oferty należy składać od-
dzielnie na każdy obszar zdrowotny.
Oferty na realizację poszczególnych przedsię-
wzięć można składać w terminie do 13 mar-
ca 2018 r. w formie elektronicznej na adres:  
zd@um.gliwice.pl.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:  
Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:agnieszkad.gabriel%40gmail.com?subject=
mailto:stowarzyszeniegtw%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/gtwgliwice
http://www.gtwgliwice.pl
http://www.gtwgliwice.pl
mailto:zd@um.gliwice.pl
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Walkower 0:3 na niekorzyść klubu Piast Gliwice i jednocześnie minus trzy punkty dla Górnika Zabrze za prowoka-
cyjne zachowanie kibiców – to sankcje nałożone 5 marca przez Komisję Ligi Ekstraklasy po przerwanych w sobotę 
śląskich derbach na stadionie przy Okrzei.

Oświadczenie prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza w sprawie 
wydarzeń podczas meczu Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze:

Sytuacja, która miała miejsce 3 marca na 
Stadionie Miejskim w Gliwicach w końcówce 
meczu derbowego pomiędzy Piastem Gliwice 
a Górnikiem Zabrze była skandaliczna i nie-
dopuszczalna. Jako prezydent Gliwic, miasta, 
które jest większościowym udziałowcem klubu 
GKS Piast S.A., właścicielem stadionu oraz 
głównym sponsorem drużyny, oświadczam, 
że oczekuję od władz klubu następujących 
działań:

● szczegółowych pisemnych wyjaśnień okolicz-
ności zaistniałych wydarzeń, w tym również 
informacji o zabezpieczeniu sektora gości, 
które pozwoliło na wniesienie na stadion 
w Gliwicach skradzionych flag oraz mate-
riałów pirotechnicznych do sektorów S, R, 
P i O,

● wydania dożywotnich zakazów wstępu na 
Stadion Miejski w Gliwicach wszystkim zi-
dentyfikowanym sprawcom,

● podjęcia kroków prawnych na drodze 
cywilnej przeciwko sprawcom zniszczeń 
oraz ewentualnych kar finansowych, jakie 
poniesie klub, niezależnych od postępo-
wań karnych, które zostaną wszczęte 
przez odpowiednie służby; wyegzekwo-
wania pełnej kwoty poniesionych strat 
od ich sprawców,

● zawieszenia wszelkich kontaktów, współ-
pracy i wsparcia dla stowarzyszenia kibiców 
Piasta; ponowne ich nawiązanie uzależniam 
od pomocy stowarzyszenia w identyfikacji 
sprawców zajść oraz od publicznego potę-
pienia karygodnych zachowań na Stadionie 
Miejskim 3 marca br.

Miasto Gliwice od lat wspiera organizacyjnie 
i finansowo Piasta Gliwice. Gdyby nie pomoc 
miasta drużyna nie miałaby gdzie odbywać 
swoich spotkań i nie miałaby środków na dzia-
łalność. Dzięki temu wsparciu Gliwice mają 
ekstraklasowy klub piłkarski, który dostarcza 
rozrywki tysiącom mieszkańców naszego 
miasta, inspiruje młodzież do zainteresowa-
nia sportem i promuje miasto. Wszystkie te 
korzyści za sprawą kilkuset bandytów stanęły 
pod znakiem zapytania 10 minut przed końcem 
meczu.

Oświadczam, że nie ma i nie będzie mojej 
zgody na zachowania zagrażające życiu 
i zdrowiu piłkarzy i prawdziwych kibiców 
oraz na niszczenie mienia, za które zapłacił 
gliwicki podatnik. Oczekuję szybkiego wyja-
śnienia sprawy i surowego ukarania winnych. 
O szczegółowe informacje na temat przebiegu 
wydarzeń, podjętych działań oraz okoliczno-
ści, które do nich doprowadziły zwrócę się 
również do zwierzchników oddziałów Policji 
zabezpieczających mecz.

Piast Gliwice, klub ważny dla dziesiątek ty-
sięcy gliwiczan, nie będzie terroryzowany 
przez grupkę przestępców. Dla wszelkich 
osób, które przyczyniły się do wczorajszych 
niechlubnych wydarzeń nie będzie już nigdy 
miejsca przy Okrzei 20. Jednocześnie chciał-
bym podziękować wszystkim pozostałym 
kibicom za zachowanie spokoju w trakcie 
meczu oraz za wyrazy szczerego potępienia, 
dla tych którzy postanowili zniszczyć sporto-
we widowisko.

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice

SPORT

Bez pobłażania  
dla stadionowych bandytów

Tak trzymać! 

GTK Gliwice wygrało po raz dziewiąty w tym sezonie. 
Tym razem wysoko pokonało Asseco Gdynia 88:68. 
Kolejny raz najskuteczniejszym zawodnikiem w szere-
gach gliwickiej drużyny Pawła Turkiewicza był Quinton 
Hooker, który zdobył 26 punktów. 

Po trzech tygodniach przerwy 
koszykarze Energa Basket Ligi 
powrócili do rozgrywek. GTK 
kontynuowało swoją serię gier 
domowych, a tym razem do 
Gliwic przyjechało Asseco Gdy-
nia. Zespół złożony całkowicie 
z polskich zawodników w bie-
żących rozgrywkach spisuje się 
bardzo dobrze i walczy o to, by 
znaleźć się w play off. Swoją 
determinację goście pokazali 
już na początku spotkania. 
Niemoc gliwiczan przełamał 

dopiero Quinton Hooker. Na 
szczęście zespół prowadzo-
ny przez Pawła Turkiewicza 
poprawił rownież defensywę 
i rywale zaczęli mieć sporo 
kłopotów z powiększaniem 
swojego dorobku punktowego. 
W końcówce różnica „oczek” 
między zespołami sięgnęła 20 
punktów!

Za tydzień zwycięskie GTK Gliwi-
ce zagra u siebie z TBV Startem 
Lublin.  (kik)
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Mecz Piasta z Górnikiem został 
przerwany w 80. minucie przy 
stanie 1:0, kiedy grupa miejsco-
wych szalikowców zniszczyła część 
ogrodzenia i wbiegła na murawę. 
Wcześniej w sektorze gości podpa-
lono emblematy Piasta. Na boisku 
pojawili się policjanci, także na 
koniach i z psami. Kilku pseudoki-
biców zostało wyprowadzonych ze 
stadionu. Po 38 minutach zapadła 
decyzja o zakończeniu spotkania 
przed czasem.

Zaostrzono kary

Choć Piast zaapelował do Górni-
ka o dokończenie meczu na koszt 
gliwickiego klubu, to decydujące 
zdanie w tej sprawie miała Komi-
sja Ligi Ekstraklasy, która 5 marca 
zebrała się na nadzwyczajnym 
posiedzeniu. O tym co ustaliła, 

poinformowała w poniedziałek 
wieczorem. „Mecz został zwe-
ryfikowany jako walkower na 
korzyść gości, ale jednocześnie 
trzy punkty zostały odjęte Gór-
nikowi” – napisano w oświadcze-
niu Komisji Ligi. Już w niedzielę 
nałożono na gliwicki klub środek 
zapobiegawczy – zakaz wejścia 
na najbliższy mecz domowy dla 
wszystkich osób, które w czasie 
sobotniego spotkania znaj-
dowały w czterech sektorach 
na trybunie za bramką. W po-
niedziałek tę karę zaostrzono. 
„Dodatkowo na Piasta Gliwice 
nałożono karę zakazu organizacji 
wyjazdu grupy kibiców na sześć 
kolejnych meczów oraz na dwa 
kolejne mecze z Górnikiem w Za-
brzu, a także karę finansową 
w wysokości 80 tysięcy złotych” 
– napisano. 

Na decyzję Komisji Ligi wpływ 
miały działania, jakie Piast Gliwice 
podjął w stosunku do sprawców. 
Klub zidentyfikował bowiem kil-
kadziesiąt osób biorących udział 
w zajściu. Na osoby, które dopu-
ściły się zniszczenia mienia na sta-
dionie, zostaną nałożone klubowe 
zakazy wstępu na imprezy masowe 
oraz będą wobec nich złożone 
pozwy o naprawienie szkód. Do 
końca obecnego sezonu zamknięte 
zostaną sektory za bramką – tam, 
gdzie doszło do zajść.

Za prowokacyjne zachowanie 
swoich fanów ukarano Górnika 
zakazem organizacji wyjazdu gru-
py kibiców na sześć kolejnych me-
czów i na dwa kolejne spotkania 
z Piastem w Gliwicach oraz karą 
finansową w wysokości 40 tysię-
cy złotych. Fani Górnika, którzy 
w trakcie meczu z Piastem znaj-
dowali się w sektorze gości, nie 
będą mogli wejść na trzy kolejne 
mecze domowe swojego zespołu. 
Poza tym Górnik został ukarany 
odjęciem trzech punktów. „Ko-

misja dostrzegła, że zachowanie 
kibiców Piasta nastąpiło na skutek 
prowokacji ze strony kibiców go-
ści. Orzeczona kara o docelowym 
odjęciu trzech punktów ma mieć 
skutek prewencyjny i ma to być 
wyraźny sygnał, że Komisja Ligi 
nie będzie tolerować prowoka-
cyjnych zachowań chuligańskich 
ani takich, które miałyby na celu 
wypaczenie wyniku sportowego” 
– podkreślił przewodniczący Komi-
sji Ligi Zbigniew Mrowiec. 
 (kik)/ekstraklasa.org
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OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6740.7.7.2017 z 28 lutego 2018 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku  
z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(t.j. DzU z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawia-
damia, że 16 lutego 2018 r. wydał decyzję nr 4/2018 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa południowej części obwodnicy miasta, 
przebudowa i rozbudowa układu drogowego po-
między ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II: Budowa 
fragmentu obwodnicy (droga powiatowa), rozbu-
dowa ul. Okrężnej (droga powiatowa nr 7206S), 
budowa i rozbudowa dróg gminnych po południowej 
stronie ul. Okrężnej”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami 

rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto Gliwice na 

prawach powiatu oraz przez Gminę Gliwice, nieruchomości znaj-
dujących się w liniach rozgraniczających teren,

• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej – pasa 

drogowego autostrady A1/A4, w obszarze węzła drogowego 
Sośnica na skrzyżowaniu autostrady A1 – autostrady A4 – drogi 
krajowej nr 44, przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu i budowy zjazdów oraz określono ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków  
i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,

• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi 
powiatowej (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Nowe Gliwice:
154/1 (154), 156/2 (156), 158/1 (158), 223, 224/1, 224/3 (224/2), 
240/1 (240), 240/3 (240), 245/1 (245), 246/1 (246), 247/1, 250/1, 
251/1, 252/1, 252/3 (252/2), 253/1, 253/3 (253/2), 254/1, 254/3 
(254/2), 257/1, 257/3 (257/2), 258/1 (258), 259/5 (259/3), 259/8 
(259/4), 260/8 (260/5), 389/2 (389), 465/1 (465), 466/2, 467, 468, 
469, 470, 471, 472/2.
2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy 
drogi gminnej (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Nowe Gliwice:
260/3, 260/11 (260/6), 260/13 (260/7), 261/3 (261/1), 261/5 (261/2), 
486/5 (486/3).
3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy 
podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiąz-
ku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), f), g) i h)) tj. przebudowy innej drogi 

publicznej – pasa drogowego autostrady A1/A4, w obszarze węzła 
drogowego Sośnica na skrzyżowaniu autostrady A1 – autostrady 
A4 – drogi krajowej nr 44, przebudowy urządzeń wodnych, przebu-
dowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki):
Obręb Nowe Gliwice:
140/3, 147/2, 148, 150, 154/2 (154), 155, 156/1 (156), 156/3 (156), 
158/2 (158), 221, 222, 224/4 (224/2), 237/1, 237/2, 239, 240/2 (240), 
247/2, 250/2, 251/2, 252/4 (252/2), 253/4 (253/2), 254/4 (254/2), 
257/4 (257/2), 258/2 (258), 259/1, 259/6 (259/3), 259/7 (259/4), 
259/9 (259/4), 260/1, 260/9 (260/5), 260/10 (260/6), 260/12 (260/7), 
260/14 (260/7), 261/4 (261/1), 261/6 (261/2), 262, 263/2, 267, 388, 
389/1 (389), 389/3 (389), 462, 466/1, 472/1, 472/3, 473, 486/4 
(486/3), 486/6 (486/3).

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr pierwotny 
działki

Stan po podziale
Nr dz. wchodzącej w pas 

drogowy
Powierzchnia działki [ha] Nr dz. poza pasem 

drogowym
Powierzchnia działki [ha]

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 154 154/1 0,0082 154/2 2,7033 Nowe Gliwice

2. 156 156/2 0,7018
156/1 0,7444

Nowe Gliwice
156/3 0,1094

3. 158 158/1 0,0120 158/2 1,1942 Nowe Gliwice
4. 224/2 224/3 0,0024 224/4 1,3559 Nowe Gliwice

5. 240
240/1 0,0014

240/2 1,9428 Nowe Gliwice
240/3 0,0039

6. 245 245/1 0,0386 245/2 0,3529 Nowe Gliwice
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 246 246/1 0,0298 246/2 0,0032 Nowe Gliwice
2. 252/2 252/3 0,0021 252/4 1,5787 Nowe Gliwice
3. 253/2 253/3 0,0250 253/4 1,4954 Nowe Gliwice
4. 254/2 254/3 0,0127 254/4 0,4566 Nowe Gliwice
5. 257/2 257/3 0,1053 257/4 1,8062 Nowe Gliwice
6. 258 258/1 0,0693 258/2 4,9234 Nowe Gliwice
7. 259/3 259/5 0,1913 259/6 0,0722 Nowe Gliwice

8. 259/4 259/8 0,5694
259/7 0,0314

Nowe Gliwice
259/9 0,0180

9. 260/5 260/8 0,0428 260/9 0,2235 Nowe Gliwice
10. 260/6 260/11 0,0177 260/10 0,3207 Nowe Gliwice

11. 260/7 260/13 0,1455
260/12 0,6286

Nowe Gliwice
260/14 0,0251

12. 261/1 261/3 0,1010 261/4 0,1197 Nowe Gliwice
13. 261/2 261/5 0,0559 261/6 0,1362 Nowe Gliwice

14. 389 389/2 0,0710
389/1 0,1381

Nowe Gliwice
389/3 0,4591

15. 465 465/1 0,0027 465/2 0,1425 Nowe Gliwice

16. 486/3 486/5 0,2202
486/4 0,0339

Nowe Gliwice
486/6 0,2440

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Miasta Gliwice na prawach powiatu oraz 
Gminy Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer działki Numer działki pierwotnej Obręb Oznaczenie podmiotu na którego rzecz ma nastąpić przejęcie
Lp. 1. 2. 3. 4.
1. 154/1 154 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
2. 156/2 156 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
3. 158/1 158 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
4. ----- 223 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
5. ----- 224/1 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
Lp. 1. 2. 3. 4.
1. 224/3 224/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
2. 240/1 240 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
3. 240/3 240 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
4. 245/1 245 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
5. 246/1 246 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
6. 252/3 252/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
7. ----- 253/1 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
8. 253/3 253/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
9. ----- 254/1 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu

10. 254/3 254/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
11. ----- 257/1 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
12. 257/3 257/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
13. 258/1 258 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
14. 259/5 259/3 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
15. 259/8 259/4 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
16. 260/8 260/5 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
17. 389/2 389 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
18. 465/1 465 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
19. ----- 466/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
20. ----- 467 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
21. ----- 468 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
22. ----- 469 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
23. ----- 470 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
24. ----- 471 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
25. ----- 472/2 Nowe Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu
Lp. 1. 2. 3. 4.
1. ----- 260/3 Nowe Gliwice Gmina Gliwice
2. 260/11 260/6 Nowe Gliwice Gmina Gliwice
3. 260/13 260/7 Nowe Gliwice Gmina Gliwice
4. 261/3 261/1 Nowe Gliwice Gmina Gliwice
5. 261/5 261/2 Nowe Gliwice Gmina Gliwice

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania przebudowy innej drogi publicznej – pasa drogowego autostrady A1/A4, w obszarze węzła 
drogowego Sośnica na skrzyżowaniu autostrady A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44, przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu i budowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:
Tabela nr 3

Numer 
działki po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 

nie podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości terenu 

w m2
Zakres prac ograniczających korzystnie z nieruchomości

Obręb: Nowe Gliwice
Lp. 1. 2. 3. 4. 5.
1. 154/2 154 GL1G/00017602/9 16,6 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.

2. 156/1 156 GL1G/00070495/4 3270,0
Przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci energetycznej,  
budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zjazdu.

3. 156/3 156 GL1G/00070495/4 113,7 Przebudowa, kanalizacji sanitarnej.
4. 158/2 158 GL1G/00033139/0 79,8 Przebudowa zjazdu.

5. 389/3 389 GL1G/00041945/2 840,9 Budowa sieci SRK, przebudowa rowu, likwidacja i budowa 
drenażu, przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 389/1 389 GL1G/00041945/2 677,9 Budowa sieci SRK, przebudowa rowu, likwidacja i budowa 
drenażu, przebudowa sieci wodociągowej.

2. 224/4 224/2 GL1G/00036605/9 313,9 Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej,  
przebudowa sieci teletechnicznej.

3. 240/2 240 GL1G/00075940/4 551,5 Przebudowa zjazdu, przebudowa sieci energetycznej, 
przebudowa sieci cieplnej.

4. 252/4 252/2 GL1G/00036605/9 57,8 Przebudowa sieci energetycznej,  
przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci cieplnej.

5. 253/4 253/2 GL1G/00017365/5 25,7 Przebudowa sieci gazowej.

6. 254/4 254/2 GL1G/00017327/7 45,4 Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci 
energetycznej, budowa oświetlenia. Przebudowa zjazdu.

7. 257/4 257/2 GL1G/00071748/0 457,2 Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci cieplnej, 
demontaż sieci wodociągowej.

8. 258/2 258 GL1G/00040381/3 114,4 Budowa fragmentu zjazdu. Przebudowa sieci wodociągowej.
9. 259/6 259/3 GL1G/00121985/9 183,7 Budowa fragmentu zjazdu. Przebudowa sieci energetycznej.

10. 260/9 260/5 GL1G/00121984/2 259,9
Przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci 

ciepłowniczej, budowa kanalizacji deszczowej,  
demontaż gazociągu, demontaż sieci energetycznej,  

demontaż sieci ciepłowniczej.
Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 259/7 259/4 GL1G/00042832/4 272,8
Przebudowa sieci energetycznej, budowa stacji 

transformatorowej. Przebudowa zjazdu. Budowa zjazdu. 
Demontaż sieci ciepłowniczej.

2. 259/9 259/4 GL1G/00042832/4 103,8 Demontaż sieci gazowej.

3. 260/12 260/7 GL1G/00104854/7 1223,1
Przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci wodociągowej, 

kabli energetycznych, demontaż sieci wodociągowej.  
Demontaż gazociągu. 

4. 260/14 260/7 GL1G/00104854/7 115,2 Demontaż sieci gazowej.

5. 261/6 261/2 GL1G/00104855/4 659,3 Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej. 
Demontaż sieci gazowej i wodociągowej.

6. 486/6 486/3 GL1G/00119065/7 24,3 Przebudowa sieci wodociągowej.
Demontaż sieci wodociągowej.

7. 486/4 486/3 GL1G/00119065/7 48,0
Przebudowa sieci wodociągowej.
Demontaż sieci wodociągowej.  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

8. 260/10 260/6 GL1G/00123146/0 276,4
Przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci wodociągowej, 

demontaż sieci wodociągowej, demontaż sieci gazowej, 
przebudowa fragmentu zjazdu.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 261/4 261/1 GL1G/00117144/1 241,9 Przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci energetycznej, 
demontaż sieci gazowej, budowa fragmentu zjazdu.

2. ----- 148 GL1G/00040737/4 3505,3 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zjazdu.
3. ------ 150 GL1G/00040737/4 109,6 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zjazdu.
4. ------ 147/2 GL1G/00121359/2 2063,7 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
5. ------ 140/3 GL1G/00075882/9 35,8 Umocnienie skarp i dna cieku wodnego.

6. ------ 155 GL1G/00019648/7 1111,8 Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa zjazdu.

7. ------ 388 GL1G/00075882/9 943,2 Budowa sieci SRK.
8. ------ 221 GL1G/00038643/1 60,1 Przebudowa sieci energetycznej.
9. ------ 222 GL1G/00083349/0 72,3 Przebudowa sieci energetycznej.

10. ------ 472/1 GL1G/00102372/0 185,6 Przebudowa sieci energetycznej, przebudowa zjazdu.
11. ------ 472/3 GL1G/00126828/6 163,1 Przebudowa sieci energetycznej i sieci wodociągowej.
12. ------ 247/2 GL1G/00036605/9 146,7 Przebudowa sieci energetycznej, przebudowa zjazdu.

13. ------ 250/2 GL1G/00036605/9 62,5 Demontaż przewodów kanalizacyjnych, przebudowa sieci 
teletechnicznej, przebudowa fragmentu zjazdu.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

1. ------ 251/2 GL1G/00036605/9 61,3 Przebudowa sieci teletechnicznej,  
przebudowa fragmentu zjazdu.

2. ----- 239 GL1G/00072841/9 150,4 Przebudowa sieci energetycznej, przebudowa fragmentu zjazdu.

3. ----- 237/2 GL1G/00072841/9 4,5 Przebudowa sieci cieplnej.  
Demontaż sieci ciepłowniczej.

4. ----- 262 GL1G/00035541/5 6,8 Przebudowa sieci gazowej.

5. ----- 263/2 GL1G/00039936/9 149,3 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej, przebudowa sieci gazowej.

6. ----- 267 GL1G/00035185/1 36,8 Przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia.

7. ----- 259/1 GL1G/00092122/9 493,5

Przebudowa pasa drogowego autostrady A1/A4,  
w obszarze węzła drogowego Sośnica na skrzyżowaniu 
autostrady A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44. 

Przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, 
budowa oświetlenia, przebudowa sieci ciepłowniczej, budowa 
kanału technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

demontaże i zabezpieczenia uzbrojenia.
Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

1. ----- 466/1 GL1G/00105706/2 330,5

Przebudowa pasa drogowego autostrady A1/A4,  
w obszarze węzła drogowego Sośnica na skrzyżowaniu 
autostrady A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44. 
Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci 

teletechnicznej, przebudowa sieci ciepłowniczej, demontaż sieci 
wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci teletechnicznej.

2. ----- 260/1 GL1G/00092122/9 3 461,5

Przebudowa pasa drogowego autostrady A1/A4, w obszarze 
węzła drogowego Sośnica na skrzyżowaniu autostrady 
A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44. Przebudowa 

sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci kanalizacji 
deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, 
budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci 

ciepłowniczej, demontaże i zabezpieczenia uzbrojenia.

3. ----- 237/1 GL1G/00122942/3 18,4

Przebudowa pasa drogowego autostrady A1/A4,  
w obszarze węzła drogowego Sośnica na skrzyżowaniu 
autostrady A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44. 
Przebudowa sieci wodociągowej, zabezpieczenie sieci 

teletechnicznej.
Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

1. ----- 462 GL1G/00100616/9 100,5

Przebudowa pasa drogowego autostrady A1/A4,  
w obszarze węzła drogowego Sośnica na skrzyżowaniu 
autostrady A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44. 

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z demontażem, 
budowa sieci wodociągowej wraz z demontażem.

2. ----- 473 GL1G/00100616/9 464,5

Przebudowa pasa drogowego autostrady A1/A4,  
w obszarze węzła drogowego Sośnica na skrzyżowaniu 
autostrady A1 – autostrady A4 – drogi krajowej nr 44. 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej, demontaże uzbrojenia, 
budowa kanału technologicznego.

POUCZENIE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w 

pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice 

w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu 
oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudo-
wanej nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 974, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,1306 ha, 
położonej w Gliwicach 
przy ul. Kasprowicza, sta-
nowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00130837/3.

Termin przetargu: 21 marca 2018 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 244 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 24 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 marca 2018 r.
---------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości 
zabudowanej, obejmującej:

• dz. nr 1327, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,4187 ha, 
położonej przy ul. Sikorskie-
go 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4. 

Termin przetargu: 11 kwietnia 2018 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to*: 664 700,00 zł
*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) 
nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT.
Wadium: 66 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 kwietnia 
2018 r.
---------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy  
ul. Płażyńskiego, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, 
oznaczonej jako:

• działki nr 51 o pow. 
1,0982 ha, nr 59 o pow. 
5,5487 ha i nr 60 o pow. 
0,1693 ha, obr. Nowe Gli-
wice, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów i budynków 
jako tereny przemysłowe 
(Ba), na podstawie art. 37 
ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

Termin przetargu: 17 kwietnia 2018 r., 
godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 1 742 401 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmioto-
wa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu  
23% podatkiem VAT, który został uwzględniony 
w cenie wywoławczej.
Wadium: 174 240 zł
Termin wpłaty wadium: 11 kwietnia 
2018 r.

Przetargi ogłoszone  
przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, 

których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI 
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi  

na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można 
sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  
w zakładce geoportal inwestora / 

gospodarka nieruchomości /  
oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargów udzielają 

pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 96 – 112 do 16 marca 2018 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 90 do 13 marca 2018 r.,
•	 nr 113, 116 – 118 do 16 marca 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 91 do 15 marca 2018 r.;
przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 89 do 15 marca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 od nr 34/2018 do nr 51/2018 do 19 marca 

2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskie-
go przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A, 
pokój 10, tel. 32/338-64-18, 32/338-64-19 lub pod nr komunika-
tora GG: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa 
opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione 
w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele rolne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 ww. ustawy),

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele mieszkalne (art. 72, ust. 3, pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele inne (art. 72, ust. 3, pkt 5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub 
decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość została od-
dana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany 
wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty 
rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie czę-
ściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przy-
padku użytkownik wieczysty powinien, do końca roku kalenda-
rzowego, otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej 
i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obo-
wiązywała od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym od-
dano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma 
być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS, może zostać 
na ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Boni-
fikata wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 
1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifika-
ty należy składać do 1 marca roku, za który bonifikata jest 
udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości  

gruntowych w terminie do 31 marca każdego 
roku, z góry za dany rok, bez wezwania. 

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. BARLICKIEGO 19, lokal nr 9,  
IV piętro, pow. 36,31 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. BARLICKIEGO 19, lokal nr 10,  
IV piętro, pow. 36,65 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 400,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 14, garaż nr 2, 
parter, pow. 60,72 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż nr 4, 
parter, pow. 13,63 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 9 marca 2018 r. od godz. 13.30 
do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 27 marca 2018 r. 
od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 17, lokal nr III, 
parter, pow. 102,06 m2, 4 pomiesz-
czenia, 2 korytarze, 2 pomieszcze-
nia sanitarne, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 220 800,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin oględzin: 8 marca 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15  
(dodatkowy termin oględzin: 27 marca 2018 r. od 
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. DERKACZA 2, lokal nr 4, parter, 
pow. 37,45 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 100,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 9 marca 2018 r. od godz. 12.45 
do 13.00 
(dodatkowy termin oględzin: 27 marca 2018 r. 
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż  

nieruchomości i przetargi na wysokość czyn-
szu. Szczegółowe informacje na temat lokali 

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

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych 

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w media,
• dostępne miejsca  

parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 
ochraniany przez profesjonalną  
firmę oraz monitorowany 
telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą  
Średnicową, 4 km od  
śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84 lub  
e-mail: marketing@scl.com.pl

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na  
sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

1. Termin i miejsce przetargu:
20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 34. 
2. Przedmiot sprzedaży:
prawo własności:
• niezabudowanej działki nr 91, obręb Bojkow-

skie Pola (KW nr GL1G/00017378/9), 
• niezabudowanej działki nr 94, obręb Bojkow-

skie Pola (KW nr GL1G/00017628/7), 
• niezabudowanej działki nr 98, obręb Bojkow-

skie Pola (KW nr GL1G/00017800/7), 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położo-
nych w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, 
o łącznej powierzchni 3,0867 ha. 
I ustny przetarg nieograniczony został przepro-
wadzony 16 stycznia 2018 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
6 530 300,00 zł
Wadium: 653 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 65 310,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4214/17 z 8 marca 2017 r. – na podstawie 
uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIII/579/2017 
z 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa własności działek nr 91, 94, 98, 
obręb Bojkowskie Pola.
3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 91, obręb Bojkowskie Pola, o po-

wierzchni 1,1107 ha, KW nr GL1G/00017378/9, 
użytek: „RIIIb”, „RIVa” – grunty orne;

• działka nr 94, obręb Bojkowskie Pola, o po-
wierzchni 0,9881 ha, KW nr GL1G/00017628/7, 
użytek: „RIIIb”, „RIVa” – grunty orne;

• działka nr 98, obręb Bojkowskie Pola, o po-
wierzchni 0,9879 ha, KW nr GL1G/00017800/7, 
użytek: „RIIIb” – grunty orne.

4. Opis nieruchomości
Działki nr 91, 94, 98, obręb Bojkowskie Pola, poło-
żone są w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej. 
Otoczenie nieruchomości stanowią pola rolne i nie-
użytki. Na południe od przedmiotowego terenu 
przebiega autostrada A4. Północna część działek  
nr 91 i 94 została przeznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod 
obwodnicę.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwi-
cach planuje się przyszłościowo budowę odcinka 
trasy rowerowej nr 32 i 50 po północnej stronie 
działki nr 94.
Działki stanowią teren płaski, nieogrodzony, nie-
zagospodarowany. Kształt działek zbliżony jest do 
prostokątów, o szerokości ok. 36 – 38 m (działki nr 
94 i 98) oraz ok. 47 – 48 m (działka nr 91). 
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Na północ 
od działek nr 91 i 94 przebiega sieć gazowa. Na 
południe od działki nr 98 przebiega sieć elektro-
energetyczna. Warunki podłączenia poszczegól-
nych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich 
dostawcami.
W rejonie działki nr 94, po działkach nr 200/2, 201 
i 214, obręb Bojkowskie Pola, wytyczone są szlaki 
rowerowe. Przyszły właściciel działki nr 94 nie po-
winien swoim działaniem powodować uszkodzeń 
nawierzchni ww. szlaków.
Odwodnienie terenu działek w gestii właścicie-
la. W granicach przedmiotowych nieruchomości 
przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W mo-
mencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usu-
nięcia awarii na własny koszt oraz we własnym 
zakresie.
Aktualnie dz. nr 91, 94 i 98 stanowią tereny rolne. 
Dojazd do ww. działek, rozumiany wyłącznie jako 
ruch pojazdów i maszyn rolniczych, może być zatem 
realizowany w różny sposób (w przypadku terenów 
rolniczych nie wymaga się określenia sposobu do-
stępu do drogi publicznej).
Określenie możliwości docelowego skomunikowa-
nia przedmiotowych działek z drogą publiczną, ma-
jąc na uwadze założenia m.p.z.p. dla tego obszaru 
(17UPn – usługi, produkcja, logistyka, składowanie, 
magazynowanie), wymaga uzyskania dodatkowych 
informacji i danych, m.in. odnośnie: prognozowa-
nego natężenia ruchu kołowego, jego struktury 
rodzajowej i kierunkowej, koncepcji zagospodaro-
wania terenu inwestycyjnego czy bilansu parkingo-
wego. Niniejsze jest niezbędne do sformułowania 
warunków optymalnego i bezpiecznego dojazdu, 
zgodnego z warunkami technicznymi oraz z prze-
znaczeniem działek i sposobem ich użytkowania.
Dodatkową trudnością w ustaleniu sposobu sko-
munikowania przedmiotowych działek z drogą 
publiczną stanowi sposób ich potencjalnego za-
gospodarowania. Czy analizowane działki będą 
tworzyły samodzielne nieruchomości, czy może ze-
spolone kompleksy nieruchomości wraz z działkami 
sąsiednimi. Uzyskanie wiedzy w tym aspekcie wraz 
ze znajomością wartości poszczególnych parame-
trów ruchu ma kluczowe znaczenie dla określenia 
możliwości skomunikowania danej działki z drogą 
publiczną.

Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze od-
działywania inwestycji budowy planowanej obwod-
nicy miejskiej na odcinku pomiędzy ulicą Rybnicką 
a ulicą Bojkowską (północne fragmenty działek  
nr 91 i 94 znajdują się w korytarzu drogi oznaczonej 
w m.p.z.p. jako Obw/10-G2/2).
W chwili obecnej nie istnieje infrastruktura drogo-
wa umożliwiająca skomunikowanie przedmioto-
wych terenów inwestycyjnych. Docelowo, tereny 
oznaczone symbolem 17UPn, obejmujące m.in.  
dz. nr 91, 94 i 98, winny być komunikowane po-
przez tereny dróg wewnętrznych, drogą oznaczo-
ną w m.p.z.p. jako 09 KDz ½, a następnie poprzez 
planowaną obwodnicę do istniejącego układu dro-
gowego miasta. Ewentualna realizacja inwestycji 
na przedmiotowej nieruchomości winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej na-
leży rozpatrywać indywidualnie i uzależnione są 
one od natężenia ruchu, które będzie generować 
inwestycja oraz innych nieznanych na chwilą obecną 
okoliczności. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisów ksiąg wieczystych oraz 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położone są przedmiotowe 
działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Przez działki nr 91 i 94, obręb Bojkowskie Pola, 
przebiega granica pomiędzy dwoma planami za-
gospodarowania przestrzennego. 
I) działka 98 oraz południowe, przeważające części 
działek nr 91 i 94, zgodnie z obowiązującym od  
27 sierpnia 2011 r. miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów związanych 
bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-za-
chodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 
(uchwała IX/113/2011), znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem:
17 UPn – opisanym jako: tereny usługowo-pro-
dukcyjne – nowe. 
Dla terenów oznaczonych symbolami: od 1 UPn do 
22 UPn obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logi-

styka oraz składowanie i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-

mocnicze), 
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz 

sieci i urządzenia wszystkich branż związane 
z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
Dodatkowo, działka nr 98 oraz południowe części 
działek nr 91 i 94 znajdują się:
• na obszarze ze zmiennym ograniczeniem wyso-

kości obiektów budowlanych oraz naturalnych, 
związanym ze strefą od lotniska,

• w granicach strefy ograniczającej lokalizację 
obiektów mogących być źródłem żerowania 
ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,

oraz częściowo:
• w granicach izofon dopuszczalnego poziomu 

dźwięku pochodzącego od autostrady,
• w granicach izofon dopuszczalnego poziomu 

dźwięku pochodzącego od lotniska.
II) Pozostałe, północne części działek 91 i 94, 
zgodnie z obowiązującą od 10 sierpnia 2001 r. 
zmianą miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała 
XXX/670/2001) znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem: 
Obw/10-G2/2 – opisanym jako: ulica główna. 
Dla terenu oznaczonego symbolem Obw/10-G2/2 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) ulica główna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu. 
Ponadto, zgodnie z § 9 tekstu ww. planu, ulica 
główna oznaczona symbolem Obw/10-G2/2 (frag-
ment ulicy miejskiej) zaliczona została do terenów 
publicznych.
Wydzielenie fragmentów nieruchomości zajętych 
w planie pod drogę będzie po stronie nabywcy na 
etapie przystąpienia do realizacji planu, z wyłącze-
niem przypadku realizacji budowy obwodnicy w try-
bie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496).
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmioto-
we tereny sklasyfikowane są jako RIIIb i RIVa (grunty 
orne klasy IIIb i IVa). W związku z powyższym, in-
formujemy, iż w przypadku inwestycji budowlanych 
grunty rolne klasy IIIb będą wymagały wyłączenia 
z produkcji rolnej – zgodnie z rozdziałem 3 – usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej infor-
mację można uzyskać w Wydziale Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.

6. Wadium
Wadium w wysokości 653 100,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przele-
wu „Przetarg, dz. nr 91, 94 i 98, obręb Bojkowskie 
Pola, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa i NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 14 czerwca 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksię-
gowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłat-
ne nabycie nieruchomości.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewen-
tualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzone w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wy-
dane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

8. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4214/17  
z 8 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności niezabudowanych działek nr 91, 
94 i 98, obręb Bojkowskie Pola, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyzna-
czony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przeno-
szący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 20 lipca 2018 r. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
Miasta Gliwice. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może od-
stąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości usta-
lony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy  
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieru-
chomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, 
jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w siedzibie przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12, 
32/338-64-41
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO  
MIESZKANIOWE

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

czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: 
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / 

gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają  

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,  
KW GL1G/00092888/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 171 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2,  
KW GL1G/00092890/3 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 184 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2,  
KW GL1G/00092892/7
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 182 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2,  
KW GL1G/00092893/4
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2,  
KW GL1G/00092894/1
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2,  
KW GL1G/00092895/8
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 177 400,00 zł

Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,  
KW GL1G/00092908/3
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,  
KW GL1G/00092897/2
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/43 o pow. 1178 m2,  
KW GL1G/00092899/6
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,  
KW GL1G/00092903/8
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 179 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,  
KW GL1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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OGŁOSZENIA

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018
Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transportowych w prze-

wozach samochodowych,
• zapewnienie odpowiednich środków trans-

portu w celu realizacji zleceń,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami 

i innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• znajomość rynku transportowego, w tym 

firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku spe-

dytora,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane 

o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umiejętności in-

terpersonalne i komunikacyjne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze  

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medicover 
lub karta MultiSport Plus po roku pracy,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy w zgranym 

zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifi-

kacji;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ślą-
skie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice, budynek K lub tel. 602-290-402 
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E  
w ruchu międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2018
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku kie-

rowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania w oparciu 

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg 
MILOG, premie;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport po roku pracy,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, 
budynek K, II piętro lub pod numerem 602-290-
-402 lub na adres e-mail: katarzyna.figura@scl.
com.pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w za-
kładce „Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

OFERTY PRACY

• pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe lub średnie, 
zaangażowanie, motywacja do pracy, 
praca fizyczna w produkcji w charakterze 
operatora maszyn, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice strefa, pracodawca zapew-
nia transport z Gliwic (z placu Piastów) do 
miejsca pracy;

• piekarz 
wykształcenie zawodowe, specj. pie-
karz ciastowy, piecowy, doświadczenie: 
brak wymagań, aktualna książeczka 
sanepidu, zakres obowiązków: wypiek 
pieczywa oraz innych produktów pie-
karniczych, trzy zmiany, miejsce pracy:  
Gliwice;

• elektromonter instalacji  
   elektrycznych/elektryk 

wykształcenie i doświadczenie: brak 
wymagań, mile widziane uprawnienia 
Sep do 1 kV i UDT, jedna zmiana, miej-
sce pracy: Zabrze lub wg zleceń, umowa  
o pracę; 

• kierowca kat C+E 
wykształcenie min. zawodowe, doświad-
czenie zawodowe: min. 3 lata na ww. sta-
nowisku, uprawnienia ADR mile widziane, 
prawo jazdy kat. CE, miejsce pracy: teren 
kraju, baza: Gliwice;

• stolarz 
wykształcenie: brak wymagań, umiejętność 
obsługi maszyn stolarskich, kopiowania 
mebli antycznych i artystycznych, wykony-
wanie skomplikowanych mebli i zabudów, 
obróbka drewna, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• ślusarz monter 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie min. 2 lata, znajomość rysunku 
technicznego, technik pomiarowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• robotnik budowlany   
   – prace pomocnicze 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 
brak wymagań, roboty budowlane przy mon-
tażu dachów płaskich na wysokości pow.  
3 metrów, prace pomocnicze, prace serwi-
sowe, miejsce pracy: Gliwice + delegacje;

• asystent ds. handlu   
   i administracji 

wykształcenie średnie, znajomość jęz. 
chińskiego, znajomość pakietu MS Office, 
zakres obowiązków: prowadzenie działal-
ności handlowej, organizacja pracy biura, 
organizacja spotkań, współpraca z klien-
tami i chińskojęzycznymi producentami 
towarów, utrzymanie baz danych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 1 marca 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończe-
nie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów po-

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, 
świadectwo kwalifikacji zawo-
dowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-635.

Oferta pracy na stanowisku:  
,,Mechanik 1’’

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa auto-

busów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. min. 2 lata pracy w PKM Gliwice 

w zakresie zadań lub min. 3 lata 
w zakresie zadań,

2. wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Gliwice,

3. podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizowa-
nymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-662.

Oferta pracy na stanowisku:  
,,Elektromechanik 1’’  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa auto-

busów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. min. 2 lata pracy w PKM Gliwice 

w zakresie zadań lub min. 3 lata 
w zakresie zadań,

2. wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Gliwice,

3. podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizowa-
nymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-662.

Komendant  
Straży Miejskiej w Gliwicach,  

ul. Bolesława Śmiałego 2A,  
44-121 Gliwice,

 ogłasza nabór do pracy na wolne 
stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w termi-
nie do  9 marca 2018 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno- 
-Finansowy, ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie: „Kandydat na stanowisko 
urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo elektronicznie na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 9 marca 
2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawno-
ści fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie interne-
towej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

nabór nr KD.210.10.2018.GN-1

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Gospodarki  

Nieruchomościami w pełnym  
wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 28 marca 
2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

Numer naboru DO/3/2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25C, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
referenta ds. organizacyjno-handlowych na giełdzie samochodowej 

przy ul. Błonie 12, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach na stronie mzuk.bip.
gliwice.eu w dziale Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy  na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do 13 marca 
2018 r. do godz. 15.00 w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 
25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/335-04-35.

http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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CZWARTEK 8 MARCA
 ■ godz. 17.00: warsztaty kaligrafii, Stacja Artystyczna 

Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: „Beuthen OS. / Bytom” – wykład Da-

riusza Walerjańskiego z cyklu „Szlakiem żydowskich 
światów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: „Kotka na gorącym blaszanym dachu” 
– retransmisja spektaklu z cyklu „NT London”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTEK 9 MARCA
 ■ godz. 10.00: Dzień Tańca w ramach Wojewódzkich 

Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży, Centrum 
Sportowo-Kulturalne „Łabędź” (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 16.00–18.30: Klub Gier Planszowych, Filia nr 21 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 17.00: warsztaty tradycyjnego zdobienia jajek, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

SOBOTA 10 MARCA
 ■ godz. 10.00: Giełda Zabawek Używanych, Młodzieżo-

wy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 10.30 i 13.30: „Mój koszyczek wielkanocny” – 

warsztaty dla dzieci, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 16.00: „Mała Syrena” – premiera spektaklu, Te-

atr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
 ■ godz. 16.00: „Poszukiwanie narodowych form w ar-

chitekturze polskiej – architektura jako element walki 
o narodową tożsamość” – wykład prof. Krzysztofa Ste-
fańskiego z cyklu „Artefakty z Niepodległą”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Śmiechokalipsa” – występ Kabaretu  
Nowaki, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.30: Bakshish, Tabu, Etna Kontrabande, Sha-
shamane, Chainska Brassika – koncerty w ramach fe-
stiwalu Winter Reggae, klub Spirala Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko”, (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.55: „Semiramida” – transmisja opery z cyklu 
„MET Opera live”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIELA 11 MARCA
 ■ godz. 12.00–13.30: „Żydowscy malarze...” – warsztaty 

plastyczne w ramach Bajtel klubu, Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 15.00 i 16.15: „Wielka przygoda małej linii i inne 
filmy krótkie” – projekcje z cyklu „Kino Dzieci Prezen-
tuje”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Fryderyk wśród swoich” – recitale Elż-
biety Bilickiej i Michała Dziewiora w ramach Wiosny 
z Fryderykiem, Palmiarnia Miejska (park Chopina,  
ul. Fredry 6)

PONIEDZIAŁEK 12 MARCA
 ■ godz. 17.00: „Walki Polaków o niepodległość – ple-

biscyt na Górnym Śląsku” – wykład Grzegorza Ka-
mińskiego, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 17.00: „Wielkanocne zające” – warsztaty pla-
styczne, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,  
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.30: Otwarta Scena Impro, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko”, (ul. Pszczyńska 85)

WTOREK 13 MARCA
 ■ godz. 8.00–15.00: Pierwsza Pomoc Technologiczna, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 17.30: „Improwizacja” – warsztaty taneczne, 

Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 19.00: „Relaksacja i rozciąganie” – warsztaty, 

Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: Dzień Muzyki w ramach Wojewódzkich 

Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży, Młodzie-
żowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)

ŚRODA 14 MARCA
 ■ godz. 12.30: „Czas mroku” – projekcja w ramach Se-

ansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.30: „Dekoracyjne kule wełniane” – warszta-

ty plastyczne, Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(ul. Junaków 4)

 ■ godz. 17.00: „Kuba moich marzeń” – spotkanie po-
dróżnicze z Danutą Łyskawą, Filia nr 30 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.00–19.00: „Polimerowe robaczki” – warszta-
ty z Fabryką Naukowców, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 19.00: „Emigranci” – spektakl Akademickiego 
Teatru „Remont”, Centrum Kultury Studenckiej „Mro-
wisko”, (ul. Pszczyńska 85)

Adaptacja klasycznej baśni

W kręgu muzyki polskiej

Coma w Starej Fabryce Drutu

CO? GDZIE? KIEDY?
„Mała Syrena” według Hansa Christiana Andersena będzie 13. premierą Teatru Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57). Spektakl wejdzie na afisz 10 marca.
– Chcemy odejść od disneyow-
skiej Ariel i wrócić do literackiego 
pierwowzoru Andersena – mówi 
Wiktoria Czubaszek, odtwórczyni 
głównej roli w spektaklu reżyse-
rowanym przez Martynę Majew-
ską. W tym celu młodzi twórcy 
odkurzą stare jak świat pytanie 
– „czym jest miłość?”. Aktorów 
na scenie (między innymi Wikto-
rię Czubaszek i Alinę Czyżewską) 
wesprą aktorzy w projekcjach 
wideo (wśród nich Karolina Bu-
rek i Dominika Majewska). Poza 
nowy mediami w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach będzie można 
podziwiać scenografię autorstwa 

Anny Haudek – współczesną i me-
taforyczną.

– Główna bohaterka nie będzie 
tradycyjną, piękną księżniczką… Po-
stać ta ma zadziornie wpisywać się 
w aktualny nurt #dreambigprincess, 
zachęcający dziewczynki do walki 
o swoje marzenia i miejsce w świe-
cie – mówi Agnieszka Skowronek, 
rzecznik prasowy Teatru Miejskiego 
w Gliwicach. Spektakl jest przezna-
czony dla dzieci od 7 lat. Na pierwsze 
przedstawienia nie ma już wolnych 
miejsc. Informacje o repertuarze 
i biletach są publikowane na stronie 
teatr.gliwice.pl. (mm)

Piotr Rogucki i spółka 14 kwietnia rozpoczną sezon imprezowy w Starej Fabryce Drutu  
(ul. Dubois 22). Bilety na koncert są już w sprzedaży.

Coma to jedna z najbardziej 
cenionych formacji na rodzimej 
scenie rockowej. Występy na żywo  
w wykonaniu Roguckiego i reszty 
zawsze są bardzo energetyczne  
i widowiskowe. Scena to ich żywioł 
– w końcu frontman zespołu jest 
nie tylko wokalistą, ale też utalen-
towanym aktorem.

W Gliwicach muzycy będą pro-
mować swój najnowszy album 
„Metal Ballads vol. 1”. Nie od dziś 
wiadomo, że oryginalne, industrial-
ne wnętrza Starej Fabryki Drutu  
świetnie sprawdzają się jako scena 
dla alternatywnych artystów. Kon-

cert rozpocznie się o godz. 20.00. 
Bilety można kupić za pośrednic-

twem strony www.biletyna.pl.
 (mm)

Na 11 marca w Palmiarni Miejskiej (park Chopina, ul. Fredry 6)  
zaplanowano dwa recitale fortepianowe w ramach Wiosny 
z Fryderykiem. Zagrają młodzi polscy pianiści – Elżbieta 
Bilicka i Michał Dziewior.

Drugi wieczór Wiosny z Frydery-
kiem upłynie pod znakiem muzyki 
polskiej. Obok utworów Fryderyka 
Chopina pojawią się także kom-
pozycje Karola Szymanowskiego 
i Ignacego Jana Paderewskiego. 
Melomani będą mieli okazję wy-
słuchać wybitnych dzieł muzyki 

poważnej w nietypowej, tropikal-
nej scenerii.

Koncerty rozpoczną się o godz. 
19.30. Bilety są do kupienia 
w kasie Palmiarni. Organizatorem 
Wiosny z Fryderykiem jest Miasto 
Gliwice. (mm)

Elżbieta Bilicka 
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