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Wygraną 4:3 ze Śląskiem we Wrocławiu Piast Gliwice 
przerwał złą passę sześciu ligowych porażek z rzędu. 
Bohaterem spotkania został Gerard Badía. Bombardier 
z Hiszpanii strzelił trzy gole. Na listę strzelców wpisał 
się też Uroš Korun.

– Cieszę się, że wygraliśmy 
i zdobyliśmy cztery bramki 
na boisku rywala. Mieliśmy 
jeszcze kilka okazji, ale 
nie mogę narzekać... Mó-
wiłem wcześniej, że teraz 
najważniejsze są punkty, 
styl nie jest taki ważny 
– mówił po meczu tre-
ner gliwiczan Da-
riusz Wdowczyk. 
Po końcowym 
gwizdku oczy ze 
zdumienia przecie-
rał też trener Śląska.

– Przed meczem nie uwie-
rzyłbym, gdyby ktoś powie-
dział mi, że przy trzech strze-
lonych bramkach nawet nie 

zremisujemy. W drugiej poło-
wie mieliśmy szalony mecz. 

Szybko straciliśmy bram-
kę na 0:2 i staraliśmy się 
odrobić straty. Goniliśmy 
wynik, ale zbyt łatwo 

traciliśmy gole... – 
komentował Jan 
Urban.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze, ekologicz-
nej i taniej komunikacji  oraz zdrowego trybu życia. To już pewne – 28 marca ruszy 
rower miejski! Wiemy, gdzie pojawi się 10 stacji, w których będzie można wypo-
życzyć i odstawić jednoślad.

Gliwice dołączyły do miast 
popularyzujących jazdę na 
rowerze. Już 28 marca ruszy 
Gliwicki Rower Miejski, czyli 

system wypożyczalni, które 
organizuje warszawska fir-
ma Nextbike (w całym kraju 
firma udostępnia już 10 366 

rowerów i 886 stacji). Firma 
będzie zarządzać systemem 
przez 3 lata.

Bombardier
Badía
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20 marca minie równo 12 miesięcy od otwarcia gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, 
największej tego typu inwestycji w historii miasta i kluczowej dla całego regionu. Bilans użytkowania 
drogi jest dodatni. Usprawnienie ruchu ma przede wszystkim walor ekonomiczny i ekologiczny – 
oszczędzamy czas i pieniądze, emitujemy mniej spalin do atmosfery.

Rower Miejski – czas start!

DTŚ zdała egzamin!
>> 5

https://gliwice.eu
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DRUGa STRONa W OBIeKTyWIe

Szczepan Twardoch to pisarz i publicysta. W swoich powieściach porusza zagadnienie 
tożsamości: polskiej, niemieckiej, śląskiej.  Do jego najbardziej znanych książek należą 
„Morfina”, „Drach” i „Król”. Sam Twardoch mówi o sobie, że jest stąd, z Górnego 
Śląska. Mieszka koło Gliwic, tutaj dorastał, studiował i założył rodzinę, tutaj oddaje 
się pracy twórczej. 17 marca o godz. 18.00 spotka się z czytelnikami na Scenie Forum 
(CH Forum, ul. Lipowa 1). Wstęp na spotkanie jest wolny. (fot. Z. Krajewska)

Przed nami pierwszy w tym roku, radosny i wiosenny „Bieg na sześć łap”! To jeden 
z lepszych sposobów na spędzenie sobotniego popołudnia – nie tylko zapewnimy 
sobie ruch na świeżym powietrzu, ale jeszcze sprawimy radość psiakom, które już 
nie mogą się doczekać i z uciechy merdają ogonkami. „Bieg na sześć łap”, impre-
za Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i gliwickiego schroniska dla zwierząt, 
szykuje się 18 marca. Wspólny spacer z psami odbędzie się wokół schroniska przy 
ul. Wschodniej. (fot. MZUK)

Robota wre, znikają resztki wysłużonej nawierzchni na wybranych fragmentach al. 
Przyjaźni. Na wysokości McDonaldsa i w okolicach ul. Dworcowej i Częstochowskiej 
trwają intensywne prace związane z budową pierwszego odcinka ścieżki rowerowej 
łączącej centrum Gliwic z Sośnicą. Przyszły asfaltowy trakt długości 1,5 km będzie 
wiódł ulicami Berbeckiego, Wybrzeże Armii Krajowej, aleją Przyjaźni, ulicami Konar-
skiego i Akademicką. Wykonuje go wyłonione niedawno w przetargu Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. (fot. A. Sosnowski)

Trylogia „50 twarzy Greya” doczekała się swojej teatralnej adaptacji. Z okazji 
dnia kobiet spektakl teatru Polonia został zaprezentowany na deskach Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. W roli głównej wystąpił Mateusz Damięcki. Partnero-
wała mu między innymi Magdalena Lamparska. Wszystkim paniom bardzo się 
podobało! (fot. O. Grochowska)

W środę były dwa powody do świętowania. Po pierwsze dzień kobiet, a po drugie 7 już 
urodziny baru sałatkowego U króla Stasia. Placówkę prowadzi szkoła. Uczniowie mogą 
zdobywać tam wiedzę praktyczną. W barze przy ul. Dolnych Wałów 35 sprzedawane 
są świeże sałatki, wyroby garmażeryjne, dania obiadowe, soki i gorące napoje. Lokal 
jest otwarty od poniedziałku do piątku między godz. 11.00 a 17.00. (fot. Gliwice TV)

Pisarz musi być TWARDY

Wiosnę witamy z psami

Fotopasjonaci do dzieła!

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej

7 urodziny króla Stasia Mateusz Damięcki dla pań

Zachęcamy do przesyłania fotografii na adres redaktor@um.gliwice.pl.  
Może w następnym numerze „MSI – GLIWICE” znajdą się wasze zdjęcia?  
(fot. R. Piernikarczyk)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Co trzeba wiedzieć o GRM?
System będzie funkcjonował w sezonie 

rowerowym – od 1 marca do 30 listopada, 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Na 
każdej z 10 stacji, wyposażonych w termi-
nal z panelem informacyjnym i sterującym, 
będzie 15 stojaków ustawionych szerego-
wo i 10 miejskich rowerów w barwach 
miasta (łącznie 150 stojaków rowerowych 
i 100 rowerów). Funkcjonowanie systemu 
uzupełni strona internetowa, na której 
będzie można się zarejestrować, sprawdzić 
dostępność rowerów i miejsc postojowych 
na poszczególnych stacjach. Pojawią się też 
informacje dotyczące systemu, m.in. mapa 
z zaznaczonymi stacjami.

Stacje, w których będzie można wypo-
życzyć i oddać rower, będą zorganizowane 
przy dworcu PKP (przy wejściu głównym 
na dworzec), pl. Piłsudskiego (nieopodal 
pomnika), pl. Inwalidów Wojennych (bli-
sko kiosku), przy ul. Kozielskiej (u zbiegu 
z ul. Góry Chełmskiej), na skwerze Dessau 
(przy fontannie), przy ul. Akademickiej 
(przy skrzyżowaniu z ul. B. Krzywoustego, 
blisko fontanny), przy ul. Żwirki i Wigury 
(przy pawilonach handlowych), na Sikor-
niku (przy ul. Sikornik, obok siłowni pod 
chmurką i Domu Pomocy Społecznej), na 
os. Kopernika (ul. Gwiazdy Polarnej) oraz 
przy ul. Poniatowskiego (nieopodal Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich).

– To miejsca, w których pojawi się 10 
stacji. Niewykluczone, że jeśli system się 
sprawdzi, zwiększymy ich liczbę – mówi 
Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Darmowy kwadrans
Pierwszy kwadrans jazdy na rowe-

rze będzie darmowy. Za dłuższy czas 

korzystania z rowerów trzeba będzie 
zapłacić. Jazda od 16 do 60 minut będzie 
kosztować złotówkę. Kolejna godzina  
2 zł, trzecia godzina 3 zł, a czwarta i każda 
następna (rozpoczęta) – 4 zł. Opłata inicjal-
na (podczas rejestracji w systemie) będzie 
wynosiła 10 zł.

Szczegółowe informacje na temat 
działania systemu można znaleźć na 
stronie www.nextbike.pl.  (mf)

Rower Miejski – czas start!
aKTUaLNOŚCI

Klasa patronacka Bumaru w Gliwicach
Zajęcia prowadzone w szkole oraz w Zakładach Mechanicznych 
Bumar Łabędy będzie oferowała od września gliwicka „samocho-
dówka”. W placówce przy ul. Kilińskiego 24a zostanie otwarta klasa 
patronacka Bumaru, w której będą się kształcić przyszli mechani-
cy pojazdów samochodowych. 13 marca podpisano list intencyjny 
w tej sprawie.

Powstanie klasy patronackiej Bumaru 
w Gliwicach jest odpowiedzią na wyma-
gania polskiego rynku zbrojeniowego.  
– Wykwalifikowani pracownicy są nam 
niezmiernie potrzebni, ponieważ kolej-
ne lata będą okresem rozwoju Bumaru 
i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Realizu-
jemy obecnie jeden z najważniejszych 
programów strategicznych w ramach 
modernizacji polskich sił zbrojnych – 
zaznaczył Adam Janik, prezes zarządu 
Bumaru Łabędy w trakcie podpisania 
listu intencyjnego. Dlatego gliwickie 
zakłady postanowiły podjąć współpracę 
z Zespołem Szkół Samochodowych im. 
Grota-Roweckiego. Umożliwi ona przy-
szłym mechanikom pojazdów samo-
chodowych nie tylko teoretyczną, ale 
i praktyczną naukę zawodu – zarówno 
w branży mechanicznej, jak i wojskowej.

– Rozpoczęta współpraca świadczy 
o tym, że gliwickie zakłady są w dobrej kon-
dycji. Jeszcze jakiś czas temu nie było to tak 
oczywiste. Obecna sytuacja Bumaru rokuje 
pozytywnie, także w kontekście przyszłości 
młodych ludzi – zauważył w trakcie spotka-
nia prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Następnym krokiem na drodze 
utworzenia klasy patronackiej będzie 
zawarcie trójstronnego porozumienia 
między Miastem Gliwice, Zespołem Szkół 
Samochodowych i ZM Bumar Łabędy. 
Sprawi ono, że już za trzy lata śląski ry-
nek pracy wzbogaci się o wszechstronnie 
wykwalifikowanych młodych fachowców. 
Co więcej, wyróżniający się uczniowie 
klasy Bumaru zostaną objęci w trakcie 
nauki systemem nagród i stypendiów – 
zapowiedział prezes zarządu gliwickich 
zakładów.

– List intencyjny to kolejny krok w kierun-
ku wzmocnienia edukacji zawodowej. Zależy 
nam na przywróceniu znaczenia i wartości 
„zawodowców”, bo wykwalifikowany 
pracownik to podstawa sukcesu każdego 
przedsiębiorstwa. Warto o tym przekonać 
uczniów oraz rodziców – podkreśla Krystian 

Tomala, zastępca prezydenta Gliwic zajmu-
jący się sferą edukacji.

Przypomnijmy, że od września ubiegłego 
roku w Gliwicach, w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej nr 1 przy Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym, działa już klasa patronacka 
Opla o zbliżonym profilu nauczania.  (kik)
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List intencyjny jest nie tylko deklaracją, ale i początkiem obiecującej współpracy między 
miastem i Bumarem

ul. Gwiazdy Polarnej

ul. Kozielska
dworzec

skwer Dessau ul. akademicka

pl. Inwalidów

pl. Piłsudskiego

ul. Sikornik

ul. Poniatowskiego

ul. Żwirki i Wigury

Tak będą wyglądały terminale stacji 
rowerowych
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Gliwice po raz kolejny staną się miejscem rozmów o logistyce. 
W konferencji „Logistyka. Inwestycje. Przyszłość” poświęconej 
branży wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samo-
rządowych, inwestorzy, operatorzy logistyczni oraz deweloperzy. 
Gliwice będą gospodarzem konferencji już po raz szósty.

30 marca specjaliści w dziedzinie 
logistyki oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych i inwestorzy będą rozma-
wiać o najnowszych trendach w branży 
logistycznej, a także o perspektywach 
dalszego rozwoju miasta i całego regio-
nu śląskiego.

– Samorząd Gliwic chce przyciągnąć 
jak najwięcej inwestorów, ponieważ 
wiąże się to z rozwojem gospodarczym 
miasta i nowymi miejscami pracy. 
Branża logistyczna idealnie pasuje do 
Gliwic, miasta na skrzyżowaniu dwóch 
głównych autostrad A1 i A4, kilkaset ki-
lometrów od ważnych ośrodków Euro-
py: Berlina, Wiednia czy Pragi – mówi 
Adam Neumann, wiceprezydent Gliwic.

W Gliwicach, które wyrastają na cen-
trum logistyczne, znajduje się również 
dobrze prosperująca specjalna strefa 
ekonomiczna, która m.in. dzięki lokalizacji 
i zachętom inwestycyjnym przyciąga kolej-
ne firmy chętnie lokujące swoje siedziby 
na terenie strefy. W ten sposób rośnie 
potencjał miasta oraz całego regionu.

– Można zaobserwować wysoką 
aktywność deweloperów powierzchni 

przemysłowo-magazynowej na Gór-
nym Śląsku. Szczególnymi względa-
mi deweloperów cieszą się Gliwice. 
W ostatnim roku oddano do użytku 
m.in. nowoczesne centrum logistyczne 
– Gliwice Logistics Centre (Goodman). 
W trakcie realizacji znajdują się kolej-
ne hale przemysłowo-magazynowe 
Panattoni Park Gliwice III. Budowę 
dwóch hal magazynowych rozważa 
również MLP Group – wylicza Anna 
Włodarczak, zastępca naczelnika Biu-
ra Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Podczas spotkania będą poruszane 
m.in. tematy wymagań najemców par-
ków przemysłowo-magazynowych, mul-
timodalności transportu w logistyce, 
a także barier jego rozwoju oraz szans 
na relokację produkcji z zachodu Europy 
na Śląsk. Zapisy oraz plan konferencji 
dostępne są na stronie internetowej 
http://bluevine.pl.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Silvia 
Gold. Jej gospodarzem i organizatorem jest 
Miasto Gliwice, a partnerem organizacyj-
nym firma Bluevine Consulting.  (mf)
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Ułatwiona praca geodetów plus udogodnienie dla specjalistów 
i inwestorów – tak w skrócie można opisać działanie kolejnych 
nowych funkcjonalności w informatycznym systemie eWID 2007, 
wprowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach. Dzięki aplikacji InterMap Gliwice i usłudze 
płatności on-line PayByNet korzystanie z Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego jest w ostatecznym rozrachunku 
tańsze, zdecydowanie wygodniejsze i szybsze.

Usługa sieciowa InterMap Gliwice 
zwalnia geodetów z obowiązku zaku-
pu oraz utrzymania specjalistycznego 
i dość kosztownego oprogramowania 
wykorzystującego format GML, za po-
średnictwem którego uzupełnia się 
geodezyjne bazy danych. Rozwiązanie 
wprowadzone przez miasto umożli-
wia bowiem nieodpłatne pobieranie, 
opracowywanie i przekazywanie do 
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego plików z danymi 
w formacie KCD (typowym dla syste-
mu EWID 2007). Format ten stanowi 
dopuszczoną prawem alternatywę 
dla ogólnopolskiego formatu GML.  
– Właśnie z tego względu InterMap 
Gliwice to rozwiązanie unikalne 
w skali kraju – ocenia Grzegorz Kar-
kowski, zastępca naczelnika Wydziału 
Geodezji i Kartografii UM w Gliwi-
cach. – Dzięki niemu geodeci mają do 
dyspozycji kompleksową i bezpłatną 
usługę sieciową działającą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
i wszędzie tam, gdzie zapewniony 
jest dostęp do Internetu. To w pełni 
funkcjonalne narzędzie do tworzenia 
geodezyjnych plików bazodanowych – 
podkreśla Grzegorz Karkowski.

Usługa płatności on-line PayByNet 
to druga funkcjonalność uruchomiona 

w ostatnim czasie przez Wydział Geodezji 
i Kartografii UM. Za jej pośrednictwem 
geodeci – 24 godziny na dobę, niezależ-
nie od pory dnia – mają natychmiastowy 
dostęp do najistotniejszych, odpłatnych 
danych w systemie EWID 2007, niezbęd-
nych do wykonania prac geodezyjnych. 
Rejestracja płatności trwa maksymalnie 
kilka minut. Co istotne, usługa PayByNet 
działa identycznie w przypadku zamó-
wień składanych poprzez system EWID 
2007 przez rzeczoznawców majątkowych 
korzystających z funkcjonalności Portalu 
Rzeczoznawcy oraz komorników sądowych 
wykorzystujących Portal Komornika.

To nie koniec cyfrowej rewolucji w gli-
wickiej geodezji. Miasto realizuje obecnie 
projekt, w ramach którego mieszkańcy 
i przedsiębiorcy będą mogli w przyszło-
ści zamówić i zakupić on-line dokument, 
mapę lub zaświadczenie, pochodzące 
z zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go. W ramach przedsięwzięcia zostanie 
też wykonana nowa ortofotomapa. 
Nieodpłatnie będzie ona prezentowana 
w Miejskim Systemie Informacji Prze-
strzennej na stronie www.gliwice.eu.  
Zainteresowani jej wykorzystaniem 
(również do celów komercyjnych) będą 
natomiast mogli ją nabyć wraz z licencją 
poprzez sklep internetowy, który zostanie 
uruchomiony na stronie miasta.  (kik)

Gliwicka 
geodezja trafia 
w oczekiwania!

Wszystko 
o logistyce
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Na jakie przedsięwzięcia można obecnie pozyskać wsparcie z Unii europejskiej? Jak to zrobić? Będzie się 
można tego dowiedzieć już 28 marca w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Bezpłatnego wsparcia udzielą 
pracownicy Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy europejskich.

Mobilne Punkty Informacyjne to 
usługa dostępna dla mieszkańców 
regionu za pośrednictwem Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich. We wtorek, 28 marca, 

z bezpłatnych porad specjalistów  
ds. Funduszy Europejskich w zakresie 
możliwości uzyskania wsparcia ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
programów dostępnych w latach 

2014–2020 będą mogli skorzystać 
gliwiczanie.

Stanowisko konsultacyjne stanie  
w holu głównym Biura Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego, od strony 

ul. Zwycięstwa. Będzie czynne od godz. 
9.00 do 14.00. (mf)

Masz pomysł, potrzebujesz wsparcia?
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DTŚ zdała egzamin!
 dokończenie ze str. 1

Budowa DTŚ była ogromnym wyzwa-
niem, ale też epokowym wydarzeniem. 
Droga do ukończenia tej inwestycji była 
skomplikowana, ale samorządowi udało 
się ją pokonać.

– Dziś wiadomo, że warto było zabie-
gać o realizację tego przedsięwzięcia – 
z DTŚ chętnie korzystają zarówno miesz-
kańcy Gliwic, jak i całego regionu – mówi 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

Każdego dnia tunelem DTŚ przejeż-
dża około 30 tys. samochodów. Zanim 
otwarto drogę, te auta rozjeżdżały śród-
mieście Gliwic.

Ruch w centrum zmniejszył 
się o 30 proc., a zużycie 
paliwa spadło średnio 
o 47 proc., niższa jest też 
emisja spalin.

Znacząco skrócił się też czas przejaz-
du z Gliwic do Katowic, który zajmuje 
obecnie kilkanaście minut. Jazda średni-
cówką jest płynna, szybka i bezpieczna.

– Właśnie o to nam chodziło. Korki 
w śródmieściu Gliwic zdecydowanie się 
rozładowały. Poprawił się dojazd do Insty-
tutu Onkologii, Politechniki Śląskiej i wielu 
innych miejsc w Gliwicach – mówi Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Wyprowadzenie ruchu na DTŚ zwięk-
szyło przepustowość w centrum miasta 
i odkorkowało ulice.

– Przeprowadzone analizy (wyko-
rzystane m.in. przez Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych) wskazały, 
że wskaźnik wypadkowości dla odcinka 
G2 nie przekroczył dotychczas poziomu 
0,07%, co jest wynikiem znacząco lep-
szym niż zakładano – tłumaczy Andrzej 
Bauer, prezes zarządu DTŚ SA.

Według wyliczeń zgodnych z unijnymi 
normami, oszczędność dla gliwickiego 
odcinka DTŚ, obejmująca m.in. koszty 
paliwa zaoszczędzonego dzięki omijaniu 
korków, wynosi aktualnie 119 mln zł 
w skali roku. Budowa DTŚ na gliwickim 
odcinku kosztowała niemal miliard zło-
tych. Została sfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej, kredytu zaciągniętego 
przez rząd w Europejskim Banku Inwesty-
cyjnym, państwowej rezerwy subwencji 
ogólnej oraz z budżetu miasta.

Tunel nowoczesności
Największą uwagę skupia 500-me-

trowy tunel DTŚ wyposażony w najno-
wocześniejsze rozwiązania technolo-
giczne, m.in. 11 rodzajów systemów, 
ponad 80 czujników, 700 lamp i ponad 
80 kamer. Nowoczesny tunel ma po-
wierzchnię blisko 16 tys. m2, szero-
kość do 20,40 m i wysokość 5,40 m. 

Nad funkcjonowaniem tunelu czuwa 
24-godzinne centrum nadzoru zlokali-
zowane w Centrum Sterowania Ruchem 
w Zarządzie Dróg Miejskich, w którym 
znajduje się m.in. 6 ścian wizyjnych, 
4 stanowiska operacyjne i 12 monito-
rów stacji roboczych.

DTŚ. I co dalej?
Przemyślana, nowoczesna infrastruk-

tura drogowa ułatwia życie gliwiczanom 
– usprawnia komunikację i pomaga ogra-
niczyć poziom zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z tzw. emisji liniowej. 
Dlatego ten trend będzie podtrzymywa-
ny, a układ komunikacyjny miasta nadal 
rozbudowywany w sposób przynoszący 
korzyści mieszkańcom i środowisku.

Tuż przed udostępnieniem DTŚ kierowcom, mieszkańcy Gliwic i regionu mieli niepowtarzal-
ną okazję zobaczyć średnicówkę z bliska i zwiedzić nowoczesny tunel
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artur:
 – Dla mnie jazda DTŚ to duże ułatwienie. Ta trasa bardzo dobrze 

się sprawdza – jeździ się lepiej, niemal wszędzie jest dobry dojazd, 
zmniejszyły się też korki, skrócił czas przejazdu. Oceniam tę inwestycję 
bardzo pozytywnie, nie mam żadnych zastrzeżeń.

Rudolf:
 – Gdyby nie DTŚ, te samochody poruszałyby się po lokalnych 
drogach, tamując ruch. Co więcej, teraz do Katowic czy innych 
ośrodków, przez które biegnie DTŚ, jesteśmy w stanie dotrzeć 
bardzo szybko. Denerwuje mnie tylko, że ludzie nie respektują 

ograniczenia prędkości na tej trasie. To niebezpieczne. Uważam, że 70 km/h 
to wystarczająca prędkość.

Bibianna:
– Ta trasa była bardzo potrzebna, świetnie się nią jeździ. Rozwią-
zuje problem zatorów w mieście – nie pamiętam, kiedy ostatnio 
tkwiłam w Gliwicach w korku. Jestem zdecydowanie na tak. 
Uważam, że tunel jest dobrze zaprojektowany i solidnie wykonany.

Witold:
– DTŚ ułatwia dojazd m.in. do autostrady A1. Jestem bardzo za-
dowolony z tej inwestycji. Była bardzo potrzebna. Wszystkie nowe 
inwestycje drogowe to ułatwienie dla kierowców, nie tylko dla tych, 
którzy pochodzą z Gliwic.

Joanna:
– To inwestycja, która znacznie ułatwia życie i poprawia kom-
fort. Jeżdżę samochodem i widzę szereg udogodnień, m.in. nie 
muszę przejeżdżać przez centrum miasta i wszędzie docieram 
szybciej. Chciałabym tylko, żeby przy DTŚ było bardziej zielono, 

zwłaszcza w okolicach parkingów.

Dzięki DTŚ oraz skrzyżowa-
niu autostrad a1 i a4 Gli-
wice są jednym z najlepiej 
skomunikowanych miast 
w tej części Polski.

W najbliższym czasie rozpocznie się 
budowa Gliwickiego Centrum Przesiad-
kowego oraz zachodniej obwodnicy mia-
sta, które również wpłyną na poprawę 
komunikacji w mieście. Te inwestycje do-
brze wkomponują się w działający w mie-
ście inteligentny systemem sterowania 
ruchem, który również znacząco odciąża 
najbardziej zatłoczone ulice i skraca czas 
przejazdu.  (mf)
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Oddaj elektrośmieci

Gliwice będą miały pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć 
miasto przed skutkami zmian klimatycznych (nawałnicami, huraga-
nowymi wiatrami, podtopieniami, ekstremalnymi temperaturami 
czy zaburzeniami cyrkulacji powietrza potęgującymi smog). Działa-
nia te zostaną ujęte w Miejskim Planie adaptacji do zmian klimatu.

Dokument powstanie w ramach projek-
tu realizowanego przez Ministerstwo Śro-
dowiska. Uczestniczą w nim 44 największe 
samorządy w Polsce. – Ze względu na swoją 
skalę to jedyne takie przedsięwzięcie w Eu-
ropie – przekonuje wiceminister środowiska 
Paweł Sałek, jeden z prelegentów ogólno-
polskiej konferencji „Wczujmy się w klimat!” 
inaugurującej 2 marca projekt MPA. Inicja-
tywa jest współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko oraz ze środków 
budżetu państwa. Zakłada ona, że proble-

my 44 polskich miast zdiagnozują lokalnie 
eksperci, którzy pomogą samorządowcom 
je rozwiązać. W projekcie uczestniczyć będą 
specjaliści Instytutu Ochrony Środowiska, 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych oraz firmy konsultingowo-inżynier-
skiej Arcadis. Przebieg prac będzie można 
śledzić na profilach społecznościowych pro-
jektu: www.facebook.com/44mpaPL  
oraz www.twitter.com/44mpaPL.

Miejskie plany adaptacji do zmian 
klimatu muszą być gotowe do końca 
2018 roku.

Harmonogram zbiórek elektrośmieci
18 marca Sośnica, ul. Przedwiośnie (przy szkole)
25 marca Łabędy, ul. Literatów (przy placu zabaw)
1 kwietnia Ostropa, ul. Daszyńskiego (plac przy kościele)

8 kwietnia os. Kopernika, ul. Kopernika (przy pawilonie handlowym)

22 kwietnia os. Wojska Polskiego, ul. Armii Ludowej (parking samo-
chodowy)

29 kwietnia Śródmieście, pl. Piłsudskiego (parking samochodowy)
13 maja Bojków, ul. Rolników (przy kościele)
20 maja Brzezinka, ul. Zamojska (przy kościele)
27 maja Sikornik, ul. Pliszki (parking przy kościele)
3 czerwca Sośnica,  ul. Korczoka (przy kościele)
10 czerwca os. Waryńskiego, ul. Żabińskiego (parking)
24 czerwca Szobiszowice, ul. Bernardyńska (parking przy kościele)
1 lipca Stare Łabędy, ul. Staromiejska (parking przy szkole)

8 lipca os. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego (parking sa-
mochodowy)

19 sierpnia Śródmieście, ul. Ziemowita (parking przy katedrze)
26 sierpnia Wójtowa Wieś, ul. Głowackiego (przy kościele)
2 września Żerniki, ul. Żernicka (przy kościele)
9 września os. Kopernika, parking przy sanktuarium
16 września Łabędy, ul. Radosna (parking przy kościele)
23 września Ligota Zabrska, ul. Pocztowa (przy szkole)

30 września Trynek, ul. Młodych Patriotów (parking przy wyjeździe 
z ul. Żwirki i Wigury)

7 października Czechowice, ul. Nad Łąkami (skrzyżowanie z ul. Toszecką)

14 października Szobiszowice, przy Radiostacji
21 października Zatorze, ul. Okrzei (parking przy GCE)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? 
Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go do kontenera! W całym mie-
ście ruszają terenowe zbiórki elektrośmieci.

Zepsute albo przestarzałe pralki, tele-
wizory, elektroniczne urządzenia i gadże-
ty, zużyty sprzęt oświetleniowy – to nie 
tylko zalegające w naszych mieszkaniach 
graty, ale też odpady niebezpieczne, któ-
rych nie należy wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez cały rok 
można oddawać je w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rybnickiej albo przynieść je do spe-
cjalnie oznakowanego samochodu, który 
w każdą sobotę będzie stał zaparkowany 
na jednym z gliwickich osiedli.

Wszystkie terenowe punkty odbio-
ru będą przyjmować elektrośmieci od 
godz. 10.00 do 13.00.

Zebrane od mieszkańców elektrood-
pady są ponownie przetwarzane. Miasto 

Gliwice przekazuje je Zakładowi Prze-
twarzania Zużytego Sprzętu Elektrycz-
nego i Elektronicznego spółki Biosystem 
w Bolęcinie koło Trzebini. Przetwarzanie 
i odzysk surowców z elektroodpadów 
odbywa się przy użyciu linii mechanicz-
nego i częściowo ręcznego demontażu. 
Stosuje się do tego technologie przy-
jazne środowisku – specjalne moduły 
wychwytują freony, cyklopentan i izo-
butany z urządzeń chłodniczych. Ekrany 
z telewizorów i komputerów trafiają do 
hut szkła, plastik, miedź i aluminium są 
ponownie wykorzystywane. Ze środków, 
które samorząd pozyskuje, sprzedając 
odpady, kupowany jest sprzęt sportowy 
dla gliwickich szkół i przedszkoli.

 (mm)

Dokumenty te będą zawierać propo-
zycje konkretnych działań chroniących 
miasta i mieszkańców przed skutkami 
zmian klimatu. Jakie to będą działania, 
uzależnione już będzie od specyfiki 
poszczególnych miast i problemów, 
z którymi muszą się mierzyć. – Na eta-
pie tworzenia dokumentu wyznaczone 
zostaną przez ekspertów cztery obszary, 
dla których zostanie przygotowany zbiór 
rozwiązań dla określonych zagrożeń 
związanych z ekstremalnymi zjawiska-
mi atmosferycznymi – tłumaczy dr inż. 
arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekolo-
gii Terenów Uprzemysłowionych.

Jak to widzą Gliwice?
– Nasze oczekiwania dotyczące 

opracowania tego dokumentu są duże. 
W przypadku Gliwic – patrząc z per-
spektywy zmian klimatu – największe 
problemy są związane z  podtopienia-
mi po gwałtownych opadach deszczu, 
ekstremalnymi temperaturami, które 
powodują w miejskiej zabudowie za-
burzenia cyrkulacji powietrza oraz ze 
smogiem – wylicza Roksana Burzak, 
zastępca naczelnika Wydziału Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
To właśnie tym problemom chcemy 
przeciwdziałać, a Miejski Plan Adapta-

cji do zmian klimatu ma nam w tym 
pomóc.

Pomysłów na poprawę jakości 
życia w Gliwicach nie brakuje. 
Najlepszym tego dowodem są 
rozwiązania proponowane przez 
mieszkańców przy okazji kolej-
nych edycji Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

W niedalekiej przyszłości będziemy mu-
sieli pójść krok dalej i wspólnie zastanowić 
się nad konkretnymi działaniami, których 
celem jest ograniczenie niekorzystnego 
wpływu zmian klimatu na nasze życie. 
Służyć temu będą konsultacje z udziałem 
gliwiczan. – Będziemy o nich na bieżąco in-
formować. Aktualnie jesteśmy dopiero na 
początkowym etapie realizacji projektu i nie 
zostały jeszcze ustalone konkretne terminy 
– zaznacza Roksana Burzak.

Zakończenie wszystkich prac nad gliwic-
kim MPA powinno nastąpić do końca 2018 
roku. Opracowany dokument uzupełni 
podstawowe dokumenty strategiczne i pla-
nistyczne miasta, pozwoli także sięgnąć po 
zewnętrzne środki finansowe na różnego 
rodzaju projekty z zakresu ochrony środo-
wiska (zarówno unijne, jak i krajowe).  (kik)
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27 marca rozpocznie się IaeSTe 
CaseWeek 2017, największy cykl 
warsztatów inżynierskich w Pol-
sce. Będzie to ósma edycja spotkań 
organizowanych przez Komitet 
Lokalny IaeSTe Gliwice, działający 
przy Politechnice Śląskiej.

IAESTE CaseWeek to warsztaty in-
żynierskie realizowane w formie case 
study. Odbędą się na 9 uczelniach  
w 8 miastach Polski, m.in. w Gliwicach.  
IAESTE CaseWeek 2017 potrwa od 27 
marca do 7 kwietnia. Dla studentów 
to dobra okazja, by zetknęli się z wy-
zwaniami i zadaniami, jakie stoją przed 
pracownikami wiodących na rynku 
przedsiębiorstw.

– Warsztaty przynoszą wymierne 
korzyści, a spotkania z przedstawicielami 
firm często owocują realizacją konkret-
nych projektów biznesowych – zachęca 
Radosław Wojaczek, reprezentant IAESTE.

Szczegóły dotyczące warsztatów 
można znaleźć na stronie www.ca-
seweek.iaeste.pl lub na Facebooku  
(wydarzenie: „IAESTE CaseWeek 2017 na 
Politechnice Śląskiej”). (mf)

aKTUaLNOŚCI

KOLORy 
MIaSTa

Liderzy 
poszukiwani!

Warsztaty  
dla ambitnych

Starsi gliwiczanie coraz chętniej korzy-
stają z Karty Seniora wydawanej w ramach 
programu „Gliwicki Senior 67+ 75+”. W mi-
nionym roku wydano ich w sumie 3 956. 
W programie uczestniczy obecnie 48 pod-
miotów. Dziesięć to obiekty miejskie, a 38 
stanowią prywatni przedsiębiorcy i inne 
instytucje. Taka różnorodność zapewnia 
osobom powyżej 67. roku życia nie tylko 
zniżki związane z szeroko pojętą rekreacją, 
ale również ulgi w placówkach leczniczych 

i rabaty na zakupy u prywatnych przedsię-
biorców.

Jak przystąpić do programu i cieszyć 
się z bonusów? – Osoby zainteresowa-
ne otrzymaniem Karty Seniora powinny 
wypełnić wniosek o jej wydanie. Można 
go pobrać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub ze stro-
ny internetowej Miasta Gliwice – tłumaczy 
Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych UM.

Wypełniony wniosek należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim, na stanowisku Kon-
sultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, 
okazując przy tym dokument tożsamości ze 
zdjęciem. Po pozytywnej weryfikacji Karta 
Seniora zostanie wydana bezpłatnie, w dniu 
złożenia wniosku. Dokument ze zdjęciem 
trzeba mieć przy sobie również za każdym 
razem, gdy będzie się z niej korzystać.

Gdzie szukać zniżek? Miejsca, które 
uczestniczą w programie, są oznaczone 

specjalną naklejką „Gliwicka Karta Senio-
ra”. Wykaz firm, przedsiębiorstw i insty-
tucji, które oferują zniżki dla posiadaczy 
karty, można znaleźć na miejskiej stronie 
www.gliwice.eu w zakładce Dla miesz-
kańców (Gliwicki Senior 67+ 75+).  (kik)

Znasz organizację społeczną, która prężnie funkcjonuje? a może 
w twoim otoczeniu jest osoba, która pcha wszystkich do działa-
nia? To dobry moment, żeby zgłosić ich do konkursu Liderzy Spo-
łeczni Gliwic 2016.

Inicjatywa Prezydenta Miasta Gliwice 
docenia i nagradza tych, którzy wyróżnia-
ją się w swoim środowisku życzliwością 
i gotowością do pracy na rzecz innych. 
Plebiscyt jest prowadzony w pięciu kate-
goriach. Wyróżnienia trafią do Organizacji 
Roku, Lidera Społecznego i Biznesowe-
go Dobroczyńcy. Prezydent uhonoruje 
również najlepszą Inicjatywę Roku 2016 
i przyzna tytuł Debiut Roku organizacji, 
która działa od niedawna, ale ma już na 
swoim koncie znaczące osiągnięcia.

Konkurs Liderzy Społeczni Gliwic 
tworzą mieszkańcy, każdy może bowiem 
zgłosić swoją propozycję i pokazać innym 
wartościowe inicjatywy i organizacje, 
które zasługują na uhonorowanie. War-
to również zgłosić kandydaturę ludzi, 
którzy angażują się w akcje społeczne 
i przedsiębiorców, którzy wspierają swo-
je otoczenie. Regulamin konkursu i for-
mularz zgłoszeniowy jest dostępny na 
stronie Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych (www.gcop.gliwice.pl).  
Wypełnione dokumenty można złożyć 

osobiście we wszystkich filiach GCOP-u, 
przesłać pocztą na adres GCOP-u  
(ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice) albo 
na adres e-mailowy cok@gcop.gliwice.pl 
do 31 marca do godz. 16.00. Kandydaci 
będą oceniani przez komisję powołaną 
przez prezydenta Gliwic. Dla zwycięzców 
przewidziano nagrody. Szczegółowe in-
formacje na temat konkursu są dostępne 
pod nr. tel. 32/775-20-53.

W ubiegłym roku Prezydent Miasta 
Gliwice przynał nagrody i wyróżnienia 
Skupowi Kultury, wspólnemu przed-
sięwzięciu stowarzyszeń Cała Na-
przód i Przed Siebie (Inicjatywa Roku 
2015), fundacjom Maszkety i Zacisze 
Grażyny (w kategorii Debiut Roku), 
firmie Fluor (Biznesowy Dobroczyńca 
Roku), Hufcowi ZHP Ziemi Gliwickiej 
i Stowarzyszeniu Cała Naprzód (w ka-
tegorii Organizacja Roku) oraz Anecie 
Lipiec ze Stowarzyszenia Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży 
i Patrykowi Rempale z ZHP (w kategorii 
Lider Społeczny). (mm)

Nordic walking, basen, fitness, zakupy, pasjonujące dyskusje przy książce i kawie? Przybywa gliwiczan, 
którzy jak mało kto cieszą się jesienią życia. Z myślą o nich przed dwoma laty powstała Karta Seniora. 
Umożliwia korzystanie z różnorodnych zniżek osobom, które ukończyły 67. rok życia.

aktywnych seniorów jest coraz więcej!

Drewniane ogrodzenie 
padło łupem złodziei
Z placu zabaw w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej zniknęła 
część drewnianego ogrodzenia. Złodzieje zniszczyli projekt zrealizo-
wany przez MZUK w ramach tzw. zadań bieżących zeszłorocznego 
budżetu obywatelskiego.

Niestety, nowym ogrodzeniem 
nie cieszyliśmy się długo ‒ zostało 
zamontowane pod koniec 2016 roku. 
Drewniany, masywny płot doskonale 
wpisał się w leśne otoczenie. Pełnił też 

ważną funkcję ‒ odgradzał plac zabaw 
od parkowych alejek, po których często 
jeżdżą rowerzyści. Z ogrodzenia zniknęło 
w sumie 50 drewnianych elementów  
z 25 przęseł. (MZUK)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 M

ZU
K

fo
t. 

M
. M

ro
ze

k



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 11/2017 (839), 16 marca 20178

Okres poprzedzający Wielkanoc to czas przygotowań religijnych i rado-
snego witania wiosny. Muzeum w Gliwicach zaprasza na warsztaty, pod-
czas których dowiemy się więcej o obrzędowości i ludowych zwyczajach.

Wielkanoc to najważniejsze święto 
chrześcijan. Obchody i przygotowania do 
Zmartwychwstania Pańskiego z jednej stro-
ny przenika kościelna obrzędowość, z dru-
giej – ludowe tradycje i wierzenia wywodzą-
ce się jeszcze z czasów pogańskich. Razem 
z muzealnikami poznamy dawne sposoby 
witania wiosny (marzannę i gaik), przygo-
tujemy też własnoręcznie ozdoby z bibuły. 
Dowiemy się co nieco o śląskich zwyczajach 
wielkanocnych. Jak wypędzić Judasza, co 
to są stanickie fakle i kiedy trzeba wykąpać 
się w rzece ‒ to kilka z niezwykle barwnych, 
a obecnie niemal całkowicie zapomnianych 

tradycji naszego regionu. W muzeum nie za-
braknie też malowania pisanek, a Kapela Fe-
daków zaprosi wszystkich na koncert pieśni 
wielkanocnych i wielkopostnych, oczywiście 
z wykorzystaniem ludowych instrumentów.

Szczegółowe informacje są dostęp-
ne na stronie www.muzeum.gliwice.pl. 
Zajęcia będą organizowane w soboty 
i niedziele od 21 marca do 12 kwietnia 
w trzech oddziałach Muzeum w Gliwi-
cach: Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), 
Zamku Piastowskim (ul. Pod Murami 2) 
i Oddziale Odlewnictwa Artystycznego 
(ul. Bojkowska 37).  (mm)

KULTURa

Występy Teatru Bolszoj elektryzują miłośników baletu na całym 
świecie. 19 marca w kinie amok zobaczymy choreografie współcze-
snych twórców w wykonaniu znakomitych moskiewskich tancerzy.

Historyczny gmach teatralny w cen-
trum Moskwy jest siedzibą jednego 
z najstarszych i najlepszych zespołów 
baletowych na świecie. Bolszoj słynie 
przede wszystkim z klasycznego baletu, 
ale 19 marca w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) zobaczymy dzieła współcze-
snych choreografów.

Tancerze wykonają „The Cage” 
Jerome’a Robbinsa, amerykańskiego 

twórcy, który pracował przy takich 
musicalach, jak „West Side Story”, 
„Skrzypek na dachu” czy „Zwariowa-
na ulica”. Zaprezentowane zostaną 
także „Etiudy” Haralda Landera oraz 
„Russian Seasons” Aleksieja Ratmań-
skiego, czyli wariacje nawiązujące do 
rosyjskiego folkloru. Transmisja na 
żywo z teatru Bolszoj rozpocznie się 
o godz. 16.00. (mm)

Przed Wielką Nocą 
– zrób to sam!

Chopin pod palmami

Bolszoj
współcześnie

19 marca cykl „Wiosna z Fryderykiem” zainauguruje rosyjska pia-
nistka anna Malikowa. Melomani będą mieli okazję wysłuchać wy-
bitnych dzieł muzyki poważnej w nietypowej, tropikalnej scenerii.

W  tym roku hasłem przewodnim 
Wiosny z Fryderykiem jest „Chopin 
i kompozytorzy z jego kręgu”. Jako 
pierwsza swoją muzyczną wrażliwość za-
prezentuje gliwickiej publiczności Anna 
Malikowa, wykonawczyni z bogatym 
dorobkiem pianistycznym, obejmującym 
kilkadziesiąt wydawnictw płytowych.

19 marca pianistka zestawi ze sobą 
kompozycje Fryderyka Chopina z utwo-
rami Dmitrija Szostakowicza. Koncert 
z cyklu „Wiosna z Fryderykiem” roz-
pocznie się o godz. 19.30 w Palmiarni 
w parku Chopina. Bilety są sprzedawane 
w kasie Palmiarni.
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Mikołaj Grynberg, fotograf i pi-
sarz, 21 marca będzie gościem 
Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich. Redaktor Michał Nogaś 
porozmawia z autorem o jego 
książce „Oskarżam auschwitz. 
Opowieści rodzinne”.

Książka Grynberga to zapis dwudziestu 
kilku rozmów przeprowadzonych z dziećmi 
Żydów ocalałych z Zagłady. Odbywały się 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Izraelu. 
To były trudne i niezwykłe spotkania – 
przedstawiciele pokolenia urodzonego po 
Zagładzie różnie podchodzili do przeszłości 
swojej rodziny i tragicznych wydarzeń XX 
wieku. Był wstyd, duma, chęć upamiętnie-
nia pomordowanych.

Grynberg z ogromnym wyczuciem 
podjął temat życia w cieniu niewyobra-
żalnego cierpienia. Z kart książki przebija 
szczerość, z jaką opowiedziane zostały 
te historie. Tak zwane drugie pokolenie 
to dzieci, których życiorysy bardzo silnie 
splotły się z losami ich rodziców. Dzięki 
„Oskarżam Auschwitz” czytelnicy zyskali 
dostęp do sfery dotąd zamkniętej przed 
osobami postronnymi.

Spotkanie z cyklu „Książki Pamięci” 
rozpocznie się o godz. 18.00 w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14). (mm)

Rozmowy 
ocalałych
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OGŁOSZeNIa

KOLORy 
MIaSTa

nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

 Miasta Gliwice
16 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg 
ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
działka nr 1188, obręb Ostropa Północ – stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. Tokarskiej.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki 
nr 1186, 1189, 1190 i 1198, obręb Ostropa Północ.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 111 100,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1120,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VaT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, o powierzchni 0,0572 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, KW nr GL1G/00063495/2.
2. Opis nieruchomości:
Działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, położona jest w Gli-
wicach na południe od ul. Tokarskiej.
Przedmiotowa działka posiada regularny kształt, zbliżony 
do prostokąta o wymiarach ok. 21 m na 26 m. Teren działki 
porośnięty jest roślinnością trawiastą.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zielone oraz 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie w ul. Tokarskiej oraz 
ul. Architektów. Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłączenie 
do sieci odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.
Odprowadzanie wód z terenu działki w gestii właściciela 
nieruchomości.
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
 – zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich 
w oparciu o §29 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422);
 – zakazu szkodzenia na podstawie art. 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działka nr 1188 obecnie nie posiada samodzielnego dostępu 
do drogi publicznej. Istnieje możliwość skomunikowania 
przedmiotowej działki, po jej ewentualnym zbyciu, zjazdami 
istniejącymi, obsługującymi nieruchomości sąsiednie, na 
poprawę których zostanie zbyta.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem fak-
tycznym nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowa-
nia:
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwi-
ce, dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa (uchwała 
nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) działka nr 1188, ob-
ręb Ostropa Północ, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
14 MNUn – co oznacza:
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej inten-
sywności zabudowy – nowej.
Dla terenów o symbolach 1MNUn – 18MNUn ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensyw-
ności zabudowy – nową, co oznacza:

     a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi 
im garażami i budynkami gospodarczymi z uwzględnie-
niem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,

 b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania zbiorowe-
go z wykluczeniem zakładów karnych, z uwzględnieniem 
ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
 a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: 

korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
 b) zabudowa zagrodowa,
 c) urządzona zieleń towarzysząca,
 d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
 e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
 f) sieci infrastruktury technicznej.

W ww. planie działka nr 1188 znajduje się w granicach strefy 
ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem 
żerowania ptaków o zasięgu 5 km od lotniska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
4. Wadium
Wadium w wysokości 11 200,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1188 obręb Ostropa 
Północ, imię, nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
11 maja 2017 r.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 11 maja 2017 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu w terminie do 11 maja 2017 r. do siedziby 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, pokój nr 16.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Tryb przetargu:
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej działka 
nr 1188 obręb Ostropa Północ, nie stanowi samodzielnej 
nieruchomości. Przedmiotowa działka została przeznaczona 
do zbycia na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właścicieli działek nr 1186, 1189, 1190 
i 1198 obręb Ostropa Północ.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie ;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
7.  Dodatkowe informacje
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3967/17 z 11 stycznia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieru-
chomości sąsiednich prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1188, obręb 
Ostropa Północ, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 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. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu (tj. do 16 czerwca 2017 r.). Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem podpisania 
aktu notarialnego stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3967/17 
z 11 stycznia 2017 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-10, 
32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-

targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

że 17 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako: 
działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, zapisane w KW nr GL1G/00032089/7 
oraz działka nr 56, obręb Ligota Zabrska, zapisana w KW nr GL1G/00058709/8, o łącznej 
powierzchni 1,0099 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 196 100,00 zł
Wadium: 219 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 21 970,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VaT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 7 lutego 2017 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3339/16 z 31 sierpnia 
2016 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XXXIX/1158/2010 z 10 listopada 2010 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
położonych w rejonie ul. św. Jacka, w obrębie Ligota Zabrska, 
obejmujących działki nr 52, 53, 54, 56, 559, 560, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
działka oznaczona numerem 52, obręb Ligota Zabrska, o po-
wierzchni 0,2151 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe, zapi-
sana w księdze wieczystej nr GL1G/00032089/7;
działka oznaczona numerem 53, obręb Ligota Zabrska, o po-
wierzchni 0,1151 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe oraz 
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00032089/7;
działka oznaczona numerem 54, obręb Ligota Zabrska, o po-
wierzchni 0,1439 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe oraz 
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00032089/7;
działka oznaczona numerem 56, obręb Ligota Zabrska, o po-
wierzchni 0,5097 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe, zapi-
sana w księdze wieczystej nr GL1G/00058709/8;
działka oznaczona numerem 559, obręb Ligota Zabrska, o po-
wierzchni 0,0156 ha, użytek dr – drogi, zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00032089/7;
działka oznaczona numerem 560, obręb Ligota Zabrska, o po-
wierzchni 0,0105 ha, użytek dr – drogi, zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00032089/7.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działek nr 52, 53, 54, 
56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 
1,0099 ha.
Działki nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, 
położone są w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, w pobliżu 
skrzyżowania ul. św. Jacka z ul. Pszczyńską. Otoczenie nieru-
chomości stanowią tereny głównie handlowo-usługowe oraz 
zabudowa mieszkaniowa. W dalszej odległości przebiega DTŚ 
oraz autostrady A4/A1 – węzeł Sośnica.
Działki tworzą teren o nieregularnym kształcie, nieogrodzony, 
w miarę płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.
W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów rosnących 
na ww. terenie należy uzyskać odpowiednie zezwolenie wy-
nikające z przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).
Na nieruchomości usytuowane są komory żelbetowe oraz 
wjazd do stacji transformatorowej usytuowanej na sąsiedniej 
nieruchomości.
Przez nieruchomości przebiega sieć gazowa gAD350, nie-
czynny gazociąg gAD300, sieci elektroenergetyczne oraz 
napowietrzna sieć teletechniczna.
Wzdłuż ulic św. Jacka/Pszczyńskiej przebiegają następujące 
sieci uzbrojenia technicznego:

 – sieć elektroenergetyczna;
 – sieć wodno-kanalizacyjna;
 – sieć gazowa;
 – sieć telekomunikacyjna.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planu-
je się przyszłościowo wzdłuż ulicy św. Jacka budowę trasy 
rowerowej nr 141.
Istnieje możliwość skomunikowania działek nr 52, 53, 54, 56, 
559 i 560 z włączeniem nowym zjazdem do ulicy św. Jacka. 
Nowy zjazd winien zostać zlokalizowany mniej więcej w środ-
kowej części odcinka odpowiadającego długości działki nr 53 
(poza obszarem oddziaływania skrzyżowania ulic św. Jacka/
Pszczyńskiej oraz poza istniejącym łukiem poziomym drogi).
Nie istnieje możliwość skomunikowania przedmiotowych 
nieruchomości bezpośrednio z ulicą Pszczyńską z uwagi 
na względy BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) oraz 
obowiązujące przepisy wynikające z treści Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 124) – nawet w przypadku poszerzenia obszaru inwe-
stycyjnego o dz. nr 55 i dz. nr 58 (obręb ew. Ligota Zabrska).
Z uwagi na zabudowę mieszkaniową w dalszej części 
ul. św. Jacka, może zaistnieć potrzeba wprowadzenia ograni-
czenia tonażowego, uniemożliwiającego przejazd pojazdom 
ciężarowym w kierunku ul. Górnej i Dolnej (na czas budowy, 
jak również w układzie docelowym). Nie przewiduje się mo-
dyfikacji istniejącej organizacji ruchu na wlocie ul. św. Jacka, 
przy skrzyżowaniu z ulicą Pszczyńską, umożliwiającej wjazd 
od strony węzła autostradowego oraz zezwalającej na wjazd 
wyłącznie w kierunku centrum miasta.
Ewentualna realizacja inwestycji na przedmiotowych działkach 
winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia nierucho-
mości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przezna-
czenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość 
będzie generowała.
3. Obciążenia/ograniczenia nieruchomości:
Po działkach 560, 559, 53, 54 została ustanowiona nieograni-
czona w czasie służebność drogi – przechodu i przejazdu – na 
rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 55 
(służebność przebiega zgodnie z opisem zawartym w dziale 
III KW nr GL1G/00032089/7).
12 lutego 2016 r. dla Tauron Dystrybucja SA wydana została 
zgoda na wejście w teren i czasowe zajęcie działek nr 53 i 54, 
obręb Ligota Zabrska, w celu budowy przyłącza kablowego nN. 
Zgoda ważna jest przez okres dwóch lat od daty jej wydania.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowa-
nia:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 28 stycznia 2007 
r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy 
przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyń-
ską i ul. Bojkowską (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XLVII/1217/2006 z dnia 26 października 2006 r.), działki 
nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem:
• 2 U – opisanym jako:
Tereny usług różnych – utrzymanie, przebudowa, rozbudowa 
i uzupełnienia istniejącej zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 U do 13 U usta-
lone zostało:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a)  usługi różne, w tym komercyjno-produkcyjne.

2)  Przeznaczenie uzupełniające:
a)  zabudowa mieszkaniowa,
b)  obiekty biurowo-administracyjne,
c)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
d)  dojazdy i parkingi,
e)  sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
f)       zieleń urządzona.

Dla terenu oznaczonego symbolem 2 U ustalona została 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy od 
ul. św. Jacka, ograniczająca możliwość zabudowy na działkach 
nr 53, 559 i 52, obręb Ligota Zabrska.
Ponadto zgodnie z rysunkiem planu, wzdłuż ul. św. Jacka, na 
działce nr 53 znajduje się chroniona prawem miejscowym 
zieleń wysoka.
W ww. planie przedmiotowe działki znajdują się w granicach 
obszaru rewitalizacji, a ponadto części działek nr 52 i 56 – 
w strefie sanitarnej cmentarza.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę 
nr XIX/482/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota 
Zabrska i Osiedla Baildona. Przedmiotowa uchwała obejmuje 
swoim zasięgiem m.in. teren działek będących przedmiotem 
niniejszego przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 219 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, 
obręb Ligota Zabrska, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub 
nazwa firmy oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 11 maja 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3339/16 z 31 sierpnia 
2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego prawa własności działek 
nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 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. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu, tj. do 16 czerwca 2017 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3339/16 
z 31 sierpnia 2016 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-10, 
32/338-64-12.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu 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

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA,
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OGŁOSZeNIa
nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Miasta Gliwice
27 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej 
jako działka nr 444, obręb Bojków, o powierzchni 0,2386 ha, położonej w Gliwicach na 
południe od ul. św. Brata alberta, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00037445/6.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 361 400,00 zł
Wadium: 36 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 3620,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VaT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 lutego 2017 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Działka oznaczona numerem 444, obręb Bojków, zapisana 
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00037445/6.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 444, obręb 
Bojków, o powierzchni 0,2386 ha, użytek: „PsIII" oraz „PsIV” 
– pastwiska trwałe.
Działka nr 444, obręb Bojków, położona jest w Gliwicach na 
południe od ul. św. Brata Alberta. Nieruchomość znajduje się 
w południowej części miasta, w otoczeniu terenów zielonych 
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta 
i stanowi teren niezabudowany, porośnięty dziko rosnącą 
roślinnością. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren 
podmokły.
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroenergetycz-
na, wodociągowa, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacyjna. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel działki zobowiązany 
będzie do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym 
zakresie.
Istnieje możliwość skomunikowania działki nr 444 poprzez 
działki 1663 i 1664 (własność Miasta Gliwice), z włączeniem 
nowo projektowanego zjazdu do drogi publicznej – ul. Wa-
rzywnej, pod następującymi warunkami:
• zapewnienia przejezdności oraz wymaganej szerokości 

wewnętrznej drogi dojazdowej, tj. usunięcia istniejących 
drzew i krzewów zlokalizowanych na dz. nr 1663, 1664 
(przed wystąpieniem o wydanie zezwolenia na wycinkę 
należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami, reprezentującym właściciela przedmiotowych 
nieruchomości, tytuł prawny do władania ww. terenem). 
W celu wycinki drzew i krzewów rosnących na ww. tere-
nie należy uzyskać odpowiednie zezwolenie wynikające 
z przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.);

• wyrównania oraz utwardzenia terenu dz. nr 1663, 1664, 
po uprzednim uzgodnieniu warunków oraz sposobu 
realizacji ww. działań z Wydziałem Gospodarki Nieru-
chomościami.

Niniejsze uwarunkowania winny zostać spełnione w momen-
cie ubiegania się inwestora o wydanie pozwolenia na budowę 
obiektów mieszkalnych.
Dodatkowo, mając na uwadze zapisy art. 29 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1440 z późn. 
zm.), nowy właściciel działki nr 444 zobowiązany będzie jako 
użytkownik dz. nr 1663 (przylegającej bezpośrednio do ulicy 
Warzywnej) do budowy nowego zjazdu, o którym mowa 
powyżej (dotyczy sytuacji, w której przedmiotowy zjazd nie 
zostanie wybudowany przez innego inwestora).
Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej wyda-
wane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwi-
cach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
3. Obciążenia/ograniczenia nieruchomości:
Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacji sa-
nitarnej ks200. Działka nr 444 obciążona została na rzecz PWiK 
Sp. z o.o. w Gliwicach nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 
mm, o długości 84,13 m wraz ze strefą ochronną (łączna po-
wierzchnia gruntu objętego służebnością wynosi 184,92 m2). 
Przedmiotowa służebność polega w szczególności na: pra-
wie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń 
w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania 
przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, 
jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie 
większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu 
się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego 
służebnością wraz ze zobowiązaniem do każdorazowego 
informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykona-
nia planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, 
a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do 
niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po 
usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych 
przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego 
po zakończeniu prac.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowa-
nia:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała 
nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 
2005 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 11 
z 7 lutego 2006 r., poz. 409) działka nr 444, obręb Bojków 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
• C3.3/MN2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem 
lokalizacji dodatkowych funkcji związanych z różnymi formami 
działalności gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie 
przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowa działka w obowiązującym planie znajduje 
się na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest 
zasięgiem stref:

– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 
Rady Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską 
i autostradą a4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 36 200,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 444 obręb Bojków, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 22 czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 
3 m-cy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3389/16 z 15 września 
2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej  
nieruchomości obejmującej działkę nr 444, obręb Bojków, 
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 2016 r., poz. 2147 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. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu, tj. do 27 lipca 2017 r. Uczestnik, który wy-
gra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3389/16 
z 15 września 2016 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami 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.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozpo-
rządzeniu 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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego zgodnie 
z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach” w sprawie:

Sukcesywne dostawy płynu adBlue dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach 
ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert: 21 marca 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 21 marca 2017 r. o godz. 10.00

oferTY PrAcY

komunikATY

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek oświatowych:
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ulica Partyzantów 25, 44-113 Gliwice;

• Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ulica Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice.
Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który speł-
nia łącznie następujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygoto-
wanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce 
wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania 
dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z za-
kresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepi-
sami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedago-
gicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;

d) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora:

 – co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy lub

 – pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 
ostatniego roku albo

 – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną 
ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 
w szkole wyższej;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademic-
kiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 
ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne;

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten 
nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 

co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kie-
rowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub po-
stępowanie dyscyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit.: b, e, g, i.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony 
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych 
w urzędzie organów administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany 
lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na pod-
stawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt. 
1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej 
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio: 

szkoły lub zespołu;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygi-

nałem kopię dowodu osobistego lub innego doku-

mentu potwierdzającego tożsamość oraz poświad-
czającego obywatelstwo kandydata;

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, za-
wierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczy-
ciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kie-
rowniczym – w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d;

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów;

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – 
w przypadku nauczyciela;

m) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny 
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dys-
cyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub 
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicz-
nych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL i dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
dyrektora ………….……… w Gliwicach” w terminie do 
24 marca 2017 r. do godziny 15.00 na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31 a

Wydział edukacji, pokój 114
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezy-
denta Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach poszukuje partnerów do udziału 
w wiosennej edycji Gliwickiej Akademii Zdrowia, której celem jest profilaktyka i promocja zdrowia ukie-
runkowana na dzieci. Pierwsza edycja akcji odbyła się jesienią 2016 r. w CH Forum i cieszyła się dużym 
powodzeniem.
Zapraszamy podmioty do współpracy przy organizacji Gliwickiej Akademii Zdrowia poprzez zaproponowanie 
działań zdrowotnych (konsultacje, porady specjalistyczne, badania).
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru ofert spośród zgłoszonych propozycji.
Zainteresowane podmioty proszone są o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie https://gliwice.eu/. 
Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl, do 24 marca 2017 r.
Więcej informacji udziela Beata Jeżyk – Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 
tel. 32/238-54-33; mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.
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OGŁOSZeNIa

KOLORy 
MIaSTa

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 Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości 

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

komunikATY

komunikATY

nieruchomości

wydzierżawienia:
              •   nr 17, 47–48 do 22 marca 2017 r.

sprzedaży:
              •   nr 70–87 do 27 marca 2017 r.

iż kasy Urzędu Miejskiego znajdują się w budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Można 
w nich dokonywać płatności zarówno w formie gotówkowej, jak i kartami płatniczymi.
Niezależnie od powyższego, wszystkie wpłaty dokonywane na rachunki Urzędu 
Miejskiego przyjmowane są w placówkach ING Banku Śląskiego bez dodatkowych 
opłat prowizyjnych.
W wydziałach zamiejscowych zlokalizowanych przy ul. Jasnej 31a nie ma punktów 
kasowych.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO 
BUDOWNICTWa SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11 
ogłasza

PISeMNy PRZeTaRG NIeOGRaNICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy  przy ul. Andersa 13 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu : 166,65 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszczenia 

gospodarcze, 2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe.
5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – garaż zawie-

rający 4 boksy o powierzchni użytkowej 57,66 m2 oraz 
budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 27,36 m2.

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
7. Kondygnacja: I i II.
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich.
9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

5380/10000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 
GL1G/00070822/6.

11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 238 o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe 
Miasto – KW nr GL1G/00032445/1.

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
– 3% wartości udziałów w nieruchomości gruntowej.

13. Cena wywoławcza – 485 000,00 zł netto. Do wylicyto-
wanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

14. Wadium – 29 827,50 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
15. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 

12 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

8 maja 2017 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Ban-
ku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

17. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 maja 2017 r., godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 
121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Dolnych Wałów 11.

18. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,

• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamiesz-
kania (prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 
fizyczną nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony 
za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 
zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody 
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, 
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami prze-
targu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

19. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul Dolnych Wałów 
11, w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 8 maja 2017 r.

20. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ANDERSA 
13 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.05.2017”.
21. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
22. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA,

PreZYDenT miASTA GLiWice

informuJe,

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 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysło-
wych, 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 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewi-
dzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2017 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopa-
trzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy,:

a)   na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
b)   lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c)   w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.

15 marca 2017 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególno-
ści na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2017 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia 
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu 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 najbliższego ośrodka zdro-
wia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakła-
dane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PreZYDenTA miASTA GLiWice
oBWieSZcZenie

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice 
obejmujących
• niezabudowaną działkę nr 274/2, obręb 

Stare Łabędy, zapisaną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00033092/8 oraz

• zabudowaną działkę nr 273, obręb Stare 
Łabędy, KW nr GL1G/00046693/5.

Termin przetargu: 28 marca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 331 000,00 zł
* Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) stanowi 39,67% 
ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, nierucho-
mość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem 
VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem 
VAT stanowi 60,33% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Wadium: 33 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 marca 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice 
obejmującej
• niezabudowane działki nr 272/1 i 272/3, 

obręb Stare Łabędy, zapisane w księdze 
wieczystej nr GL1G/00033253/5.

Termin przetargu: 28 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 306 000,00 zł
* Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 30 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 marca 2017 r.
_______________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanych obejmujących
• działkę nr 178/2, obręb Przyszówka, KW nr 

GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, 
obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00034480/9 
przy ul. Zygmuntowskiej.

Termin przetargu: 15 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 593 600,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 59 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2017 r.
_______________________________________________
III ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych, o numerach działek 461, 462, 464, 465, obręb 
Przyszówka, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej obejmującej
• działkę nr 463, obręb Przyszówka, 

KW GL1G/00120060/2 przy ul. Pułaskiego.
Termin przetargu: 29 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12 900,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 marca 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości – oznaczonej jako
• działka nr 820/2, obręb Sośnica, o po-

wierzchni 0,0316 ha, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Korczoka, zapisanej w KW 
nr GL1G/00036359/9.

Przetarg ograniczony jest do właściciela działki nr 821 oraz 
użytkownika wieczystego działki nr 825, obręb Sośnica.
Termin przetargu: 5 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 54 300,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2017 r.

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.

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

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku z góry 

za dany rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku 
Śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od 
wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami, ul. Jasna 31a, pokój 10, tel. 32/338-64-18, 338-
64-19 lub pod nr. komunikatora gg: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że 
przedmiotowa opłata należna jest na podstawie 
art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r., 
poz 2147) 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 nieruchomośći przeznaczo-
nych na cele mieszkalne (art. 72 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przezna-
czonych 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 oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany 
wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji 
opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie 
nie częściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim 
przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca roku 
kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty 

rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która 
będzie obowiązywała od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym 
oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a których do-
chód na jednego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za 
który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa 
GUS, może zostać na ich wniosek przyznana bonifikata 
od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty 
i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). 
Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać przed 
upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego 
roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego: www.gliwice.eu.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 1 
lit. „a” ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r., 
poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA
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OGŁOSZeNIa

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, 
ul. a. asnyka 36

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy:

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu
I. Zakres zadań, które będą  wykonywane na sta-
nowisku referenta:
1. sporządzanie list płac,
2. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla 

potrzeb ZUS i US,
3. sporządzanie deklaracji i sprawozdań z zakresu 

PFRON i GUS,
4. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz 

innych dokumentów związanych z ubieganiem się 
przez pracownika o rentę lub emeryturę,

5. szczegółowy zakres zadań określi przydział czyn-
ności.

II. Wymagania na stanowisko referenta:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposia-
dającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada 
znajomość języka polskiego potwierdzoną do-
kumentem określonym w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 
jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) posiada min. 2-letnie doświadczenie na sta-
nowisku bezpośrednio związanym z obsługą 
wynagrodzeń w oświacie,

5) posiada umiejętność obsługi komputera, w szcze-
gólności takich programów jak: pakiet MS Office, 
Płatnik, QWARK, PFRON,

6) zna przepisy z zakresu Karty Nauczyciela, prawa 
pracy, podatkowych i ZUS,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo-
we,

8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. W zakresie wykształcenia:

1) wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów w zakresie ustaw: o finan-
sach publicznych, o pracownikach samorządo-
wych oraz o ochronie danych osobowych.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:

Komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, 
umiejętność organizowania pracy własnej.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku:

Praca w systemie jednozmianowym, godziny pracy 
do uzgodnienia.
 V. Informacja nt. wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wy-

kształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach,

7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do 
pracy na danym stanowisku,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych i o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywa-
cyjny, szczegółowe CV – powinny być opatrzone 
klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., 
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą 
z 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych 
(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
VI. Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy 
składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 22 marca 2017 r. 
do godz. 14.00 w sekretariacie Gimnazjum nr 4 im. 
J. Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. Aplikacje, 
które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rami telefonu: 32/232-30-33 wew. 15.

Wybór kandydata nastąpi po rozmowach kwa-
lifikacyjnych, które odbędą się  23 marca 2017 r. 
(czwartek) od godz. 8.00 ze wszystkimi kandydatami 
spełniającymi wymogi formalne. Wybrany kandydat 
zostanie powiadomiony telefonicznie do 24 marca 
2017 r.

Planowany termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2017 r.

VII. Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 
3 miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł: 6,7%*

*Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

*Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO BUDOWNICTWa 
SPOŁeCZNeGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. administracyjno-biurowych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

Opis stanowiska
• prowadzenie rejestru korespondencji zewnętrznej 

i wewnętrznej oraz rejestru umów i faktur,
• aktualizacja oświadczeń dot. ilości osób w lokalach,
• prowadzenie wniosków w sprawie dofinansowania do OPS 

wraz z ich dalszą ewidencją,
• potwierdzanie wniosków o najem i zamianę mieszkań,
• pobieranie zaliczek na bieżącą działalność,
• przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
• obsługa klienta zewnętrznego,
• przyjmowanie wniosków i skarg,
• przyjmowanie zgłoszeń dot. remontów, usterek i przekazywa-

nie informacji do działu technicznego,
• przyjmowanie i nadzór zgłoszeń dotyczących plombowania 

podliczników wody oraz prowadzenie rejestru.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w biurze obsługi klienta,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność prowadzenia rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),
• odporność na stres.

Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. administracyjno-biuro-

wych” w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO BUDOWNICTWa 
SPOŁeCZNeGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. księgowo-windykacyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo):

Opis stanowiska
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym i ich uzupełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń umów najmu 

w związku z występującymi zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców prawnych,
• kierowanie wniosków do gminy o udostępnienie danych 

z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na konto spraw za-

sądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wnio-

sków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),

• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. księgowo-windykacyjnych” 

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO BUDOWNICTWa 
SPOŁeCZNeGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami
w pełnym wymiarze czasu pracy:

Opis stanowiska
• pozyskiwanie umów na wyłączność,
• nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami,
• zarządzanie cyklem sprzedaży i marketingu poszczególnej 

oferty, jak i bazy klientów,
• obsługa bieżących ofert sprzedaży,
• wyszukiwanie ofert zakupu nieruchomości komercyjnych,
• monitorowanie rynku oraz stała współpraca z zespołem i dba-

łość o pozytywne relacje.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe 

w zakresie pośrednictwa nieruchomościami,
• licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży 

nieruchomości,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arku-

szami kalkulacyjnymi,
• samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komu-

nikatywność,
• umiejętność w pracy w zespole i pod presją czasu,
• prorozwojowa postawa i determinacja w realizacji celów, 

wysoka kultura osobista,

• odporność na stres,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami”  w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO 
BUDOWNICTWa SPOŁeCZNeGO Sp. z o.o.  w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko:
specjalisty ds. pozyskiwania
wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

Opis stanowiska
• aktywne wyszukiwanie wspólnot mieszkaniowych 

zainteresowanych usługami zarządzania /administro-
wania nieruchomością oraz usługami powiązanymi,

• aktywne nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z klientami,

• przygotowywanie ofert handlowych oraz prezen-
tacji odpowiadających indywidualnym potrzebom 
klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami,

• realizacja celów sprzedażowych,
• dbanie o wizerunek firmy,
• udział w realizacji strategii rozwoju spółki.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• licencja zarządcy nieruchomości,
• doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami miesz-

kaniowymi,
• bardzo dobra znajomość aspektów prawnych 

związanych z zarządzaniem nieruchomościami, 
poparta sukcesami

• doświadczenie w sprzedaży,
• wysoko rozwinięte umiejętności prowadzenia 

negocjacji handlowych,
• samodzielność, odpowiedzialność oraz orientacja 

na wynik,
• kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,

• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,
• znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel, 

PowerPoint),
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki 

zatrudnienia,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, 

spełniające powyższe wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 

z dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
ds. pozyskiwania wspólnot mieszkaniowych” 

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO BUDOWNICTWa 
SPOŁeCZNeGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo):

Opis stanowiska
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych 

z założeniem wspólnoty mieszkaniowej po wyodrębnienie 
pierwszego lokalu w budynku,

• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot mieszka-

niowych min. tworzenie uchwał, prawidłowe powiadamianie 
właścicieli o terminach zebrań,

• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących wspólnoty 

mieszkaniowe, umożliwiających prawidłowe rozliczanie wła-
ścicieli lokali,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkaniowych dot. 

części wspólnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wnio-

sków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),
• mile widziane doświadczenie zawodowe,
• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy 

nieruchomości.

Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacjina adres kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych” 

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

oferTY PrAcY
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OGŁOSZeNIa

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo 

z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza gazowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie 

z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach 

wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń oraz dokonywanie 
zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji 

ze zleceniodawcami,
• posiadanie własnych kontaktów transportowych,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

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

i komunikacyjne

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K tel. 602 290 402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

oferTY PrAcY

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku 

od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• pracę zmianową,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko 

ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne 

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i ruchami 

taboru kolejowego w sposób zabezpieczający prawidłowe 
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury według 

posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami,
• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą, dyżurnym ruchu.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA, 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek E, tel. 608-525-440 lub e-mail: 
malgorzata.skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

maszynista 
pojazdów trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Maszynista/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy,

• pracę zmianową,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• uprawnienia do kierowania pojazdem 

kolejowym – spalinowymi pojazdami 
trakcyjnymi,

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyj- 
nego na stanowisko maszynisty,

• umiejętność obsługi i eksploatacji 
lokomotywy,

• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,

• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub 
ustawiacza,

• dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• wykonywanie manewrów w obrębie 

bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej 

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu 

szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• współpraca z dyspozytorami bocznicy 

i drużyną manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
budynek E, tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

  specjalista 
ds. obsługi klienta

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Maszynista/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrud-

nienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 

opieki medycznej lub programu sportowo-
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane 

techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz 

w pracy z systemami zarządzania maga-
zynem,

• znajomość języka angielskiego w stopniu 
podstawowym,

• dobra znajomość obsługi komputera – pa-
kiet MS Office,

• dyspozycyjność do pracy w systemie trzy-
zmianowym,

• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywa-

nia problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawar-

tych umów i w oparciu o uzgodnienia 
z klientami,

• sporządzanie dokumentacji magazynowej 
oraz przewozowej,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich 
aktualizacja,

• harmonogramowanie i planowanie dostaw 
oraz wysyłek,

• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku 

angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby 

działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoje-
go CV wraz z listem motywacyjnym i nr referencyj-
nym BOK/MSI/2017  na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub  na adres pocztowy: Śląskie Centrum 
Logistyki SA, ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e w ruchu międzynarodowym
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą, 

diety, ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:

• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, 
tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@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)”.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sa w Gliwicach
zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego kl. III,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki  jednonaczyniowej min. kl. III,
• kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz T, mile widziane uprawnienia HDS.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów 
aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczyć je osobiście do siedziby PRUiM SA pod adres 44-100 
Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

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

Oferty z 9 marca 2017 r.

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

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

• samodzielny hydraulik
wykształcenie zawodowe kierunko-
we, doświadczenie zawodowe min. 
5 lat, mile widziane prawo jazdy kat. B, 
jedna zmiana, praca na terenie woj. 
śląskiego;

• operator koparki
wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
2 lata doświadczenia, uprawnienia na 
koparko-ładowarkę i koparkę jednona-
czyniową, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice, woj. śląskie i opolskie;

• spawacz/ślusarz
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe, uprawnienia spawalni-
cze MIG/MAG, gaz, spawanie rurociągów, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• elektromonter
wykształcenie zawodowe, mile widzia-
wykształcenie zawodowe/średnie tech-
niczne, spec. elektryk, doświadczenie: 
2 lata, mile widziana znajomość jęz. 
angielskiego, uprawnienia SEP do 1 kV, 
prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: 
wykonywanie instalacji elektrycznych, 
szaf elektrycznych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• magazynier wydania towaru
wykształcenie: zawodowe lub średnie, 
doświadczenie zawodowe, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych – mile 
widziane, książeczka do celów sanitar-
no-epidemiologicznych, zakres obowiąz-
ków: kompletowanie, uzupełnianie i ma-
gazynowanie towaru z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi w procesach 
logistycznych, utrzymywanie czystości 
w miejscu pracy, dbałość o sprzęt, praca 
w ruch ciągłym, miejsce pracy Kleszczów;

• mistrz
wykształcenie techniczne, mile widziany 
kier. transport kolejowy, doświadczenie 
zawodowe w zakładzie związanym z tabo-
rem kolejowym, praktyczna znajomość za-
gadnień związanych z utrzymaniem taboru 
kolejowego, doświadczenie w zarządzaniu 
zespołem ludzkim, znajomość prawa pra-
cy, sumienność, kreatywność, znajomość 
obsługi MS Office, zakres obowiązków: 
kierowanie nadzorowanym obszarem 
w sposób zabezpieczający prawidłowe 
realizowanie zadań, planowanie i organi-
zacja czasu pracy, bieżąca kontrola jakości 
napraw i przebiegu procesu naprawczego, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Pyskowice.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIa
nieruchomości

oferTY PrAcY

oferTY PrAcY

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 siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane 

do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

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 siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do 

publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 55/2017 do 24 marca 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 3/SP/2017 do 22 marca 2017 r.
•	 nr 4/SP/2017 do 22 marca 2017 r.
•	 nr 5/SP/2017 do 22 marca 2017 r.

oddania w odpłatne użytkowanie, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 54/2017 do 24 marca 2017 r.

PreZYDenT miASTA GLiWice

informuJe,

PreZYDenT miASTA GLiWice

informuJe,

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek oświatowych:
 •  Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26, 41-119 Gliwice,

•  Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6, 44-100 Gliwice
Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który 
spełnia łącznie następujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowa-
nie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub

b) ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe 
zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie 
kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkolu;

c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z za-
kresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepi-
sami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedago-
gicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;

e) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora:

 – co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy lub

 – pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 
ostatniego roku albo

 – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozy-
tywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech 
lat pracy w szkole wyższej;

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademic-
kiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten 
nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 

co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
postępowanie dyscyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: c, f, h, j.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, za-
trudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji 
pedagogicznych w urzędzie organów administracji 
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji 
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz na-
uczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowa-
ny lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy 
na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych spełniający wymagania 
określone w pkt 1 z wyjątkiem wymogu posiadania 
co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio: 

Szkoły lub Zespołu;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z ory-

ginałem kopię dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo kandydata;

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku na-

uczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczy-

ciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowni-

czym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d;

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – 
w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dys-
cyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub 
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych 
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL i dopiskiem „Konkurs na stanowi-
sko dyrektora ………………. w Gliwicach” w terminie 
do 24 marca 2017 r. do godziny 15.00 na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31 a

Wydział edukacji, pokój 114
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezy-
denta Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.

konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek oświatowych:
•  Szkoły Podstawowej nr 11, ulica Pocztowa 31, 44-100 Gliwice;

•  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ulica Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice;
•  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ulica Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice;

•  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11, ulica Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice;
•  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, ulica Płocka 16, 44-164 Gliwice

Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia 
łącznie następujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie 
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole lub szkole wchodzącej w skład zespo-
łu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli 
są najwyższe lub

b) ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe 
zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kole-
gium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole lub szkole wchodzącej 
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifi-
kacji nauczycieli są najwyższe;

c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;

d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dy-
daktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

e) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora:
– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 

pięciu lat pracy lub
– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 

ostatniego roku albo
– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną 

ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 
w szkole wyższej;

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym;

g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscypli-
narną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mo-
wa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie 
dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co 

najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 

z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dys-
cyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: c, f, h, j.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony 
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych 
w urzędzie organów administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany 
lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie 
przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych spełniający wymagania określone w pkt 1 z wyjątkiem 
wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny za-
wierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio: Szkoły 

lub  Zespołu;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygina-

łem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata;

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela 

albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 

akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowni-

czym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posia-
danie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. d;

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających po-
siadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończe-
nia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się 
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem peł-
nienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych;

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów;

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

m) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscy-
plinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 
ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przy-
padku osoby niebędącej nauczycielem;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych  w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem 
PESEL i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora 
………….……… w Gliwicach” w terminie do 24 marca 2017 r. 
do godziny 15.00 na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31 a

Wydział edukacji, pokój 114
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta 
Miasta Gliwice.

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są 

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

uŻYTkoWe

LokALe nA SPrZeDAŻ

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

 □ UL. CZaJKI 3, lokal nr XII, I piętro, 
pow. 226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 ko-
rytarze, 4 pomieszczenia WC, pomiesz-
czenie sanitarne
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 565 800,00 zł
Wadium: 28 300,00 zł
Termin oględzin: 24 marca 2017 r. od godz. 13.30 do 
13.45, 11 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. ZyGMUNTa STaReGO 33, lokal nr III, 
parter, I piętro, pow. 38,05 m2, parter: 
2 pomieszczenia, I piętro: 2 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 23 900,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin oględzin: 22 marca 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.15
(dodatkowy termin oględzin: 4 kwietnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2017 r.

 □ UL. CHORZOWSKa 36, lokal nr III, piw-
nica, parter, I piętro, II piętro (podda-
sze), pow. 156,94 m2, piwnica: 1 po-
mieszczenie, parter: 1 pomieszczenie, 
I piętro: 2 pomieszczenia i pomieszcze-
nie komunikacyjne, II piętro (podda-
sze): 3 pomieszczenia, pomieszczenie 
komunikacyjne, WC
Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 
15.10
(dodatkowy termin oględzin: 4 kwietnia 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2017 r.

 □ UL. DWORCOWa 43, lokal nr III, I piętro, 
pow. 247,25 m2, 9 pomieszczeń , 2 kory-
tarze, 2 WC
Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 228 000,00 zł
Zaliczka: 11 400,00 zł
Termin oględzin: 20 marca 2017 r. od godz. 14.40 do 14.55
(dodatkowy termin oględzin: 4 kwietnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty zaliczki: 31 marca 2017 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa / SPORT
nieruchomości

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu 

na lokal użytkowy położony przy:
______________________________________

II PRZeTaRG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ul. Błogosławionego Czesława 38 front, parter, lokal użyt-
kowy o powierzchni 45,60 m2, składający się z 3 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1094,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23 %.

Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega li-
cytacji i wynosi:
 – powierzchnia piwnicy 10,23 m2 x 3,00 zł/m2 = 30,69 zł 
miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty 
stawki czynszu.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek) od godz. 9.30 
do godz. 9.45 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – ksero-

kopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które 
wadium to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnię-
ciu przetargu. Wadium wnosi się przed upływem terminu 
przetargu i zaleca się aby zostało wpłacone odpowiednio 
wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się 
będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na 
rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku 
uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami tech-
nicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem 
umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta 
Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy 
(załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wysta-
wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodar-
czej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na 
konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski Sa I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzo-
rem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się 
w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, 
pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro 
w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie 
poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko 
na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetar-
gu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego 
czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 23 marca 
2017 r. (czwartek):
1. ul. Błogosławionego Czesława 38 fr., parter – godz. 10.15–10.30.

The content of the announcement in Polish and english is available on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa ekonomiczna
Spółka akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu

wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadze-
nie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości 
opisanych poniżej.
W skład mienia stanowiącego przedmiot przetargu wchodzą nie-
zabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 5,9714 ha 
położone na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Gliwicach przy ul. Einsteina, Pszennej, Klasztornej oraz Pokoju, 
w obrębie Stare Łabędy, stanowiące następujące działki gruntu:
1) nr 2/6 o pow. 1,8301 ha, objęta księgą wieczystą 

nr GL1G/00021225/3;
2) nr 3/7 o pow. 3,4065 ha, objęta księgą wieczystą 

nr GL1G/00048440/1;
3) nr 4/6 o pow. 0,7348 ha, objęta księgą wieczystą 

nr GL1G/00067755/1;
Nieruchomości te stanowią własność Gminy Gliwice. Dla przedmio-
towych działek zostanie założona nowa księga wieczysta.
Działy III oraz IV księgi wieczystej nr GL1G/00021225/3 obejmujące 
działkę nr 2/6, księgi wieczystej nr GL1G/00048440/1 obejmującej 
działkę nr 3/7 są wolne od wpisów.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00067755/1 wpisane jest 
ograniczone prawo rzeczowe: nieograniczonej w czasie służebności 
przesyłu na działce 4/6, objętej niniejszą księgą wieczystą, w pasie 
o długości 1 m i szerokości 3 m, tj. łącznie o powierzchni terenu 
objętego służebnością przesyłu wynoszącej 3 m2, polegającą na 
prawie do pozostawienia linii kablowej 110 KV, jak również na 
prawie do korzystania z nieruchomości w celu dystrybucji energii 
elektrycznej za pomocą ww. linii oraz prawie dostępu do linii od 
drogi publicznej – ul. Einsteina (w pasie ustanawianej służebności) 
w każdym czasie w celu dokonywania przeglądów, pomiarów, 
kontroli, remontów, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, 
wymiany, przy czym parametry techniczne linii po wymianie nie 
mogą przekraczać wyżej wymienionych, a także wykonywania 
innych prac związanych z ich eksploatacją wraz z zobowiązaniem 
do Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie do każdorazowego 
informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonywania 
planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych na linii 
kablowej, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii 
linii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie 
po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych 
przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po 
zakończeniu prac. Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00067755/1 
jest wolny od wpisów.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, 
sąsiedztwo stanowią tereny usługowo-przemysłowe. Dojazd do 
nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie od-
płatnej służebności przechodu i przejazdu po działce nr 6/5, obręb 
Stare Łabędy, od działki nr 6/1, obręb Stare Łabędy (ul. Einsteina) 

do działki nr 4/6, obręb Stare Łabędy, w pasie o szerokości 10 m i 
łącznej powierzchni  ok. 250 m2 , przylegającym z zachodniej strony 
do strefy ochronnej linii wysokiego napięcia.
Zgodnie z uchwałą nr XXXV/885/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 15 września 2005 roku w sprawie: miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- 
-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy 
Stare Łabędy, tereny nieruchomości oznaczone są symbolem UP, 
co oznacza tereny komercyjno-produkcyjne.
Tereny nieruchomości zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów 
stanowią użytki rolne klas:
RIIIb – o powierzchni – 4,4003 ha,
RIVa – o powierzchni – 1,5148 ha,
RIVb – o powierzchni – 0,0563 ha.
Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości wraz z po-
datkiem VaT wg stawki 23% wynosi 12 657 185,11 zł (słownie: 
dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto 
osiemdziesiąt pięć złotych 11/100 groszy).
Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny 
wywoławczej o co  najmniej jedno postąpienie. Jedno postąpienie 
wynosi nie mniej niż 1 (jeden procent) % ceny wywoławczej.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1 898 
577,77 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem 
tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100 groszy) na 
rachunek bankowy Miasta Gliwice w ING Bank Śląski nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 w terminie do 2 maja 2017 r.
Przetarg odbędzie się 8 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej Sa.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty sporządzonej 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji istotnych wa-
runków przetargu”, w terminie do 4 maja 2017 r. do godz. 16.00 
w siedzibie organizatora przetargu.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem 
przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie strefy, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej 
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków prze-
targu”, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu 
w godz. 9.00–16.00, od poniedziałku do piątku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”.
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

Za nami bardzo udany weekend dla szpadzistów Piasta Gliwice. W Pucharze Polski 
w szpadzie trzecie miejsce zajął Bartosz Staszulonek. Poza tym szermierz Piasta oka-
zał się najlepszy w Pucharze europy do lat 23. W drużynowym Memoriale antoniego 
Franza najlepiej spisała się ekipa Piasta Gliwice!

Tradycyjnie na początku 
marca, za sprawą Międzynarodo-
wego Turnieju „O Stalową Klingę 
Hutnika” i drużynowego Memo-
riału Antoniego Franza, Gliwice 
stały się szpadową stolicą Polski. 
Zawody zorganizowane w na-
szym mieście miały rangę Pucha-
ru Polski zaliczanego do rankingu 
Polskiego Związku Szermierczego 
i do eliminacji Mistrzostw Świata 
oraz Pucharu Europy do lat 23.  

 Do Pucharu Polski zgłosiło 
się 140 szpadzistów z Polski i za-
granicy, w tym medaliści Igrzysk 
Olimpijskich i świata. Zawody 
stały na wysokim poziomie. Zwy-

ciężył weteran szermierczych 
plansz – jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich szpa-
dzistów – Radosław Zawrotniak 
(AZS AWF Kraków), który w fi-
nale pokonał klubowego kolegę 
– Karola Kostkę. Trzecie miejsce 
zajęli ex aequo Bartosz Staszulo-
nek (Piast Gliwice) i Wojciech Ko-
lańczyk (UKS SREM Manieczki). 
Piąty w tym turnieju był Mateusz 
Nycz (Piast Gliwice). – Nie jestem 
do końca zadowolony z tego 
miejsca. Nie można jednak na-
rzekać.  Jestem w kadrze Polski, 
jadę na zawody Pucharu Świata, 
a to dobry prognostyk – mówił 

Mateusz Nycz. Warto podkreślić, 
że w klasyfikacji punktowej zali-
czanej do Pucharu Europy do lat 
23 wygrał Bartosz Staszulonek. 
Dla 20-letniego szpadzisty to 
największy sukces w dotychcza-
sowej karierze.

 W niedzielę (12 marca) 
rozegrano turniej drużynowy, 
znany jako Memoriał Antoniego 
Franza. Przystąpiło do niego 16 
drużyn – m.in. z Niemiec, Nor-
wegii, Wenezueli, Ukrainy, Hisz-
panii, Słowacji i Litwy. Pierwsze 
miejsce zajął Piast Gliwice, który 
w finale pokonał reprezentację 
Wenezueli.  (as)

Udany weekend szpadzistów Piasta!
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Wiosna na  
dwóch kółkach

Kolarze z Turystycznego 
Klubu Kolarskiego PTTK 
im. Władysława Huzy 
19 marca zapraszają na 
pierwszy w tym sezonie 
rajd rowerowy.

Miłośnicy dwukołowców spo-
tkają się punktualnie o godz. 9.30 
na Rynku w Gliwicach, skąd wyruszą  
w 16-kilometrową trasę do Tworogu 
Małego koło Sośnicowic. Można tam 
dotrzeć pod okiem doświadczonych 

przewodników kolarskich albo 
indywidualnie. Na mecie będą orga-
nizowane konkursy, między innymi 
na najpiękniejszą marzanę. Kukły 
powinny być wykonane z materiałów 
biodegradowalnych. W Tworogu 
Małym zaplanowano też wspólne 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Wszyscy uczestnicy rajdu po-
winni posiadać kask rowerowy. 
Szczegółowe informacje są dostęp-
ne pod nr. tel. 607-858-955. (mm)

Nieudany rewanż
W rewanżowym meczu 

I rundy PLAY OFF ponownie 
lepsza okazała się drużyna 
WTS Solna Wieliczka, wygry-
wając u siebie 3:0 (25:19, 
25:18, 25:17). Dla siatkarek 

KŚ AZS Politechniki Śląskiej był 
to mecz bez większej historii. 
Nasza drużyna będzie jeszcze 
grać o miejsca 5-8. Akademicz-
ki z Gliwic zmierzą się z Nike 
Węgrów.  (as)

Legia za silna
Nie udało się wygrać szóste-

go meczu z rzędu koszykarzom 
GTK Gliwice, którzy na wła-
snym parkiecie musieli uznać 
wyższość warszawskiej Legii. 
Drużyna ze stolicy, która jest 
wiceliderem rozgrywek, wy-

grała zasłużenie – 79:66. Mimo 
porażki, gliwiczanie utrzymali 
3 miejsce w tabeli I Ligii koszy-
kówki mężczyzn. 18 marca (so-
bota – godz. 17.00) GTK Gliwice 
zagra na wyjeździe z KSK Noteć 
Inowrocław.  (as)
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Cztery krążki 
Dominiki

 dokończenie ze str. 1

Mecz mógł się podobać 
przede wszystkim kibicom. Po 
spokojnej pierwszej połowie, 
w drugiej sytuacja na boisku i re-
zultat na tablicy wyników zmie-
niały się jak w kalejdoskopie. Ale 
od początku…

 Piast szybko wyszedł na 
prowadzenie po ładnej bramce 
Gerarda Badíi (7. min). Hiszpan 
precyzyjnie uderzył zza pola kar-
nego i nie dał szans bramkarzowi 
gospodarzy. Potem inicjatywę 
przejęli piłkarze Śląska – dłużej 
utrzymywali się przy piłce, ale nie 
przełożyło się to na liczbę sytu-
acji strzeleckich. W 34. minucie 
groźnie strzelał Stojan Vranješ, 
ale Ľuboš Kamenár obronił. Do 
przerwy prowadził Piast.

 Pierwszy kwadrans po prze-
rwie to prawdziwa wymiana cio-
sów. Obie drużyny grały bardzo 
skutecznie, kończąc bramkami 
niemal wszystkie swoje akcje. 

Dla gliwiczan gole zdobyli: Uroš 
Korun (47. min) i ponownie Ge-
rard Badía (57. min), a dla Śląska 
trafiali Aleksandar Kovačević (56. 
min) i Robert Pich (58. min).

 Wrocławianie dłużej utrzy-
mywali się przy piłce, ale nie po-
trafili zagrozić bramce Szmatuły. 
Niebiesko-Czerwoni dobrze radzili 
sobie w defensywie i nie dopusz-
czali gospodarzy do strzałów. 
Podopieczni Dariusza Wdowczy-
ka nastawili się na grę z kontry, 
a po jednej z nich kolejny raz po-
większyli swoją przewagę. Prze-
pięknym uderzeniem popisał się 
Gerard Badía, który zdobył swoją 
trzecią bramkę w tym spotkaniu 
(72. min). W końcówce rywalizacji 
Śląsk, a dokładnie Robert Pich, 
strzelił jeszcze kontaktowego 
gola (87. min), ale to wszystko, 
na co było stać piłkarzy z Wro-
cławia – Piast wygrał! – Chciałem 
przede wszystkim podziękować 
naszym kibicom, że zjawili się we 
Wrocławiu tak licznie. Stworzyli 

fantastyczną atmosferę i bardzo 
nas wspierali. Słyszeliśmy ich 
przez cały czas. W drugiej połowie 
siedzieli za naszą bramką i głośno 
nas motywowali. Dzięki nim grało 
się lepiej – powiedział Uroš Korun 
po końcowym gwizdku.

 Komplet punktów, zain-
kasowany we Wrocławiu, był 
koniecznością. Po fatalnym 

początku rundy wiosennej pił-
karze z Gliwic trafili do strefy 
spadkowej. Ciągle w niej są 
(zajmują przedostatnie miej-
sce), ale mecz ze Śląskiem daje 
nadzieję na lepsze spotkania 
w przyszłości.

 W najbliższą sobotę (18 
marca) Piast podejmie u siebie 
Arkę Gdynia. Początek spotka-

nia o godz. 15.30. W klubie 
przy Okrzei liczą na sporą 
frekwencję. Niech trybuny 
Stadionu Miejskiego będą wiel-
kim wsparciem dla Niebiesko
-Czerwonych, a wtedy łatwiej 
będzie wykaraskać się z dołka 
i spokojnie grać o jak najlepszą 
pozycję w piłkarskiej LOTTO 
Ekstraklasie.   (as)

Dominika Kossakowska 
z klubu SiKReT Gliwice 
zdobyła aż cztery medale 
w trakcie Zimowych Mis- 
trzostw Polski Ju-
niorów 16-letnich 
w  p ł y w a n i u , 
które w ubiegły 
weekend od-
były się w kry-
tej pływalni 
OLIMPIJCZyK. 
Najcenniejszy 
okazał się złoty 
krążek wywalczo-
ny na dystansie 200 
metrów stylem dowol-
nym.

To pierwszy tak duży sukces 
młodej gliwiczanki, osiągnięty 
w domu, czyli w Gliwicach. Poza 
mistrzowskim złotem Dominika 
Kossakowska zdobyła jeszcze trzy 
medale – srebro na 100 metrów 
stylem zmiennym oraz dwa brązo-
we krążki – na 100 i 400 metrów 
stylem dowolnym. – Obecnie z na-
szego klubu mamy piątkę zawod-

ników występujących w kadrze 
narodowej. Jedną z nich jest wła-
śnie Dominika – mówił zadowo-
lony Michał Matuszewski, trener 
klubu SiKReT Gliwice. Klasyfikację 
medalową wygrali reprezentanci 
stołecznego klubu G-8 Bielany 
Warszawa, którzy zdobyli w sumie 
dziewięć krążków, w tym siedem 
złotych i dwa srebrne.

W zawodach wystartowało 
aż 450 zawodników z ponad 
130 klubów z całej Polski. 
Impreza tej rangi drugi rok 
z rzędu zorganizowana została 
w Gliwicach. Pływaków żywio-
łowo dopingowali kibice licz-
nie zgromadzeni na trybunach 
OLIMPIJCZYKA.
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Rewelacyjne wieści z Gru-
dziądza. Zawodniczka 
GUKS Carbo Gliwice Lidia 
Fidura została Mistrzynią 
Polski seniorek w katego-
rii wagowej +81 kg. W fi-
nałowej walce pokonała 
Paulinę Laskowską z Obry 
Zbąszyń. Walka trwała za-
ledwie 30 sekund.

Właściwie już pierwsza kom-
binacja ciosów bitych na głowę 
zaraz na początku finałowej 
walki doprowadziła do liczenia 
broniącej tytułu mistrzowskiego 
Pauliny Laskowskiej. Kilka chwil 
później z jej narożnika, na znak 

poddania, wyrzucono na środek 
ringu biały ręcznik…

Dla Lidii Fidury jest to siód-
my medal Mistrzostw Polski 
w karierze seniorskiej. 

Dowiedzieliśmy się, że Lidia 
Fidura aktualnie przebywa w 
szkole policyjnej w Szczytnie, 
gdzie zdaje ostatnie egzaminy.  
 (as)
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Lidia Fidura
Mistrzynią Polski
w boksie!

Ten weekend należał do Dominiki Kossakowskiej (na zdjęciu  
w środku). Młoda pływaczka zdobyła cztery medale

Cenne zwycięstwo
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