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Maksymilian Gi-
badło, zawodnik 
GUKS Carbo Gliwi-
ce, zdobył brązowy 
medal na Mistrzo-
stwach Polski Se-
niorów w Boksie 
(kat. do 69 kg) roz-
grywanych w miej-
scowości Człopa 
(woj. zachodnio- 
pomorskie). To 
duży sukces na-
szego zawodnika 
i gliwickiego pię-
ściarstwa!
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Miasto ratuje zabytki
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DRUGa STRONa W OBIeKTyWIe

Red Bull Tour Bus to niezwykła trasa koncertowa, podczas której artyści występują 
na... dachu autobusu. W tym roku wyzwanie podejmie Natalia Nykiel. Artystka 
przygotowuje specjalne aranżacje swoich utworów – usłyszymy nie tylko electro, 
ale i grunge’owe nuty. To trzeba zobaczyć na własne oczy, ale żeby Gliwice znalazły 
się na trasie Red Bulla, muszą zebrać jak najwięcej głosów internautów na stronie 
www.redbull.pl/tourbus. Głosować można do 13 kwietnia. (fot. B. Wileński)

Zwycięstwa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Toszecka czy Tarnogórska to ulice, któ-
re w ostatnim czasie przeszły gruntowne sprzątanie. W Gliwicach trwa porządkowanie 
nawierzchni jezdni i ulic z zalegających pozimowych zanieczyszczeń. Szorowanie nie 
ominęło także tunelu w ciągu gliwickiego odcinka DTŚ. Nawierzchnia jezdni została 
umyta, podobnie jak całe wyposażenie tunelu wraz z poręczami, niszami ratunkowymi 
i technicznymi czy barierami energochłonnymi. (fot. ZDM w Gliwicach)

Chwila oczekiwania i... gotowe są 4 zdjęcia RTG – po dwa każdej piersi. Tych kilka 
minut spędzonych w mammobusie może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie! 
Najbliższa okazja nadarzy się 18 kwietnia na placu Krakowskim. Na bezpłatne, 
profilaktyczne badania mammograficzne zaprasza gliwiczanki w wieku 50–69 lat 
frma LUX MED Diagnostyka. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
(58/666-24-44, linia czynna od poniedziałku do soboty) lub elektroniczna za po-
średnictwem strony www.mammo.pl. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie! 
(fot. LUX MED Diagnostyka)

Od pół roku Cichociemni – komandosi AK z czasów II wojny światowej – mają w Gli-
wicach swój pomnik. Od kilku dni bohaterscy spadochroniarze patronują również 
Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (ul. Sikorskiego 132). – To 
hołd złożony żołnierskiej odwadze, poświęceniu i bezgranicznej miłości do ojczyzny – 
podkreśla społeczność szkoły. Cichociemni są doskonałym wzorem do naśladowania 
dla uczniów klas mundurowych funkcjonujących od 1,5 roku w ZSE-T oraz klasy poli-
cyjnej i wojskowej. Szkolą ich m.in. specjaliści z 6. Batalionu Powietrznodesantowego 
i gliwickiej KMP. (fot. archiwum ZSE-T)

Na świecie jest około 400 ras psów. Wiele z nich będzie można zobaczyć na XXXIX 
Krajowej Wystawie Psów Rasowych, która odbędzie się w niedzielę, 9 kwietnia (po-
czątek o godz. 10.00), na terenie OW Czechowice. Na wystawie zaprezentuje się około 
900 czworonogów. Podczas imprezy zostanie wybrany najpiękniejszy pies, będzie też 
okazja, by spotkać się z hodowcami. Impreza jest objęta honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice. (fot. materiały Związku Kynologicznego w Polsce)

6 kwietnia ruszają zapisy do kolejnej edycji wodnej gimnastyki dla osób 
w wieku 65+. Zajęcia będą bezpłatne i organizowane tradycyjnie na gliwickich 
pływalniach „Delfin” (ul. Warszawska 35) i „Mewa” (ul. Mewy 36). Zapisy 
prowadzone są telefonicznie pod nr. 788-057-698. Liczba miejsc jest ogra-
niczona, więc o zakwalifikowaniu się na zajęcia będzie decydowała kolejność 
zgłoszeń! (fot. P. Kaszubski)

Natalia Nykiel w Gliwicach? Głosujcie! Szurum-burum!

Imienia… CichociemnychZrób mammografię na wiosnę!

Który najpiękniejszy? Aqua aerobik senior

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Dotacja w wysokości 300 tys. zł zostanie przeznaczona na sfinan-
sowanie prac konserwatorskich trzech zabytkowych świątyń. Taką 
decyzję podczas ostatniej sesji podjęli gliwiccy radni. Miasto od lat 
wspiera remonty gliwickich zabytków sakralnych. Na ten cel z miej-
skiego budżetu przeznaczono już ponad 2 mln złotych.

W tym roku środki zostaną przeznaczo-
ne na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich i robót budowlanych 
w Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Rzym-
skokatolickiej Parafii św. Bartłomieja oraz 
Rzymskokatolickiej Parafii Ducha Świętego 
w Ostropie. Każda z parafii na konieczne 
modernizacje otrzyma po 100 tys. zł. W pa-
rafii Ducha Świętego środki mają zostać 
przeznaczone na konserwację elementów 
wystroju wnętrz kościoła pw. św. Jerzego, 
w parafii św. Bartłomieja na wykonanie pią-
tego etapu prac konserwatorskich i odbu-
dowy murowanego ogrodzenia, natomiast 
w katedrze na wykonanie drugiego etapu 
remontu elewacji prezbiterium. Wszystkie 
trzy obiekty są wpisane do rejestru zabyt-
ków. Ten wpis umożliwia miastu przekazy-
wanie dotacji z budżetu miejskiego. 

Remont katedry trwa od połowy 
dekady i potrwa jeszcze kolejnych kil-
ka lat. Dotychczas prace renowacyjne 
kosztowały prawie 2 mln zł. Według 
kosztorysu przygotowanego w 2013 r.,  
całkowity koszt remontu wyniesie około  
17 mln zł. Część środków będzie pochodzi-
ła z miejskiego budżetu, część ze środków 
własnych parafii.

100 tys. zł na remont otrzyma rów-
nież kościół pw. św. Jerzego w Ostropie. 
W planach na 2017 r. jest konserwacja 
polichromii oraz dwóch ołtarzy bocznych, 
chrzcielnicy i ambony. Kompleksowy 
remont zabytku rozpoczął się w 2008 
r. Dotychczas wykonano kapitalny re-
mont konstrukcji całego obiektu, wy-
mieniono m.in. ogoncenie dachu, ścian 
nawy głównej i wieży, odnowiono tynki  
zewnętrzne, wykonano drenaż opasko-

wy, zamontowano instalację odgromową, 
przebudowano instalację elektryczną. 
Obecnie trwają prace konserwatorskie 
wewnątrz kościoła. 

Takie samo wsparcie z miejskiego 
budżetu zostanie również przeznaczone 
na remont i odbudowę murowanego 
ogrodzenia kościoła pw. św. Bartłomieja 
przy ul. Toszeckiej, jednego z najstarszych 
obiektów sakralnych w mieście. To ko-
lejny etap kompleksowej renowacji za-
bytku, która rozpoczęła się w 2009 roku. 
Do tej pory wykonano m.in. kapitalny re-

mont dachu (naprawa więźby dachowej 
i wymiana pokrycia gontu). Osuszono też 
zawilgocone mury kościoła, naprawiano 
spękane ściany i sklepienia, oczyszczono 
elewację frontową wieży oraz odbudo-
wano inne fragmenty murowanego 
ogrodzenia. Dotychczasowe remonty 
sfinansowane zostały ze środków pa-
rafialnych oraz dzięki wsparciu Miasta 
Gliwice. Udział w finansowaniu prac miał 
też Urząd Marszałkowski i Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.
 (mf)
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Noga z gazu!

Znamy wykonawców, którzy wystąpią na juwenaliach Politechni-
ki Śląskiej. Gwiazdą IGRÓW 2017 będzie zespół Kult, zagrają też 
m.in. Pidżama Porno, Leniwiec, Tabu i Buka.

Tydzień studenckiego szaleństwa  
rozpocznie się w tym roku 15 maja. 
Zapowiada się fantastyczna impreza, 
bo żacy w Gliwicach będą bawić się na 
juwenaliach już po raz 60.

Finałem IGRÓW 2017 będą wielkie 
koncerty pod gołym niebem. 18 maja na 
Łące Igrowej przy ul. Akademickiej zagra 
Pidżama Porno, kultowy zespół punkroc-
kowy, Cała Góra Barwinków wykonująca 
muzykę z pogranicza reggae i ska, a także 
rockowa formacja Seven on Seven.

19 maja na scenie wystąpi Kult, 
jeden z najbardziej znanych polskich 

zespołów alternatywnych. Grupa pod 
przewodnictwem Kazika Staszew-
skiego od 1982 roku tworzy historię 
polskiej muzyki rozrywkowej. Tego 
dnia publiczność rozgrzeje rockowa 
kapela Leniwiec, dobrze znana miło-
śnikom reggae grupa Tabu oraz raper 
Buka.

IGRY 2017 są organizowane przez 
Politechnikę Śląską przy wsparciu Mia-
sta Gliwice. Szczegółowe informacje na 
temat tegorocznej imprezy są na bieżąco 
umieszczane na stronie internetowej 
www.igry.polsl.pl.  (mm)

Sezon remontowy na gliwickich ulicach 
nabiera rumieńców.  Przy ul. Dworcowej 
(na odcinku od ul. Nasyp do ul. Barlickiego) 
roboty prowadzi PWiK. Z ruchu wyłączono 
lewy pas jezdni. Prace powinny się zakoń-
czyć 21 kwietnia. Dozwolona prędkość 
jazdy w miejscu zwężenia wynosi 30 km/h. 

W Łabędach, na odcinku ul. Mecha-
ników od skrzyżowania z ul. Oświęcimską 

do wjazdów na parkingi, 10 kwietnia roz-
poczną się natomiast prace remontowe na-
wierzchni jezdni i istniejących chodników. 
Objazd do parkingów i okolicznych firm 
poprowadzony zostanie ul. Mechaników 
w rejonie Straży Pożarnej. Roboty powinny 
zakończyć się w czerwcu. Do tego czasu 
remontowany odcinek będzie całkowicie 
nieprzejezdny.  (kik)
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Wiosna rozkwita – także w pa-
sach drogowych. Wielobarwne 
krokusy, żonkile i tulipany cieszą 
oczy przechodniów i kierowców. 

Nasadzone jesienią mieszanki kwia-
towych cebul kwitną już w pasach przy-
drożnych w różnych częściach miasta: od 
skrzyżowania ulic Poniatowskiego i Cho-
rzowskiej, wzdłuż ul. Dworcowej, po oko-
lice Nowego Światu oraz Żwirki i Wigury. 
Jest pięknie! – To nie koniec naszej dbałości 
o przydrożną zieleń. Obecnie sprawdzane 
są też miejsca, gdzie jesienią uzupełniono 
np. drzewostan lub krzewy – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.  (kik)

Zielono im… po drodze

Miasto ratuje zabytki
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eKOLOGIa

Odpady niebezpieczne?  
Pozbądź się ich!

Oni są eKO

MIaSTO WaLCZy Ze SMOGIeM

8 kwietnia w sześciu miejscach 
Gliwic będzie można oddać od-
pady niebezpieczne. Ponadto na 
os. Kopernika zbierane będą elek-
trośmieci.

Podczas miejskiej zbiórki odpadów 
szczególnie szkodliwych dla środowiska 
naturalnego będzie można oddać sub-
stancje palne, toksyczne i korozyjne. 
W mobilnym punkcie zbiórki odpadów 
przyjmowane będą m.in. termometry 
rtęciowe, akumulatory, baterie, kleje, 
farby, tusze, chemikalia, rozpuszczalni-
ki, zużyty olej silnikowy, środki ochrony 
roślin, pojemniki ciśnieniowe i elek-
trośmieci. W 2016 roku, podczas dwóch 
zbiórek, odebrano od mieszkańców 17 
ton odpadów niebezpiecznych.

Oznaczony samochód  
będzie stał:
 między godz. 9.00 a 10.00 na parkin-

gu przy kościele pw. Narodzenia NMP 
(ul. Rolników) w Bojkowie;

 między godz. 10.20 a 11.20 na parkin-
gu przy kościele pw. Ducha Świętego 
(ul. Daszyńskiego) w Ostropie;

 między godz. 11.40 a 12.40 na pl. Pił-
sudskiego w Śródmieściu;

 między godz. 13.00 a 14.00 na parkin-
gu przy ZSO nr 14 (ul. Przedwiośnie) 
w Sośnicy;

 między godz. 14.20 a 15.20 na par-
kingu przy Radiostacji (ul. Lubliniec-
ka) w Szobiszowicach;

 między godz. 15.40 a 16.40 na parkingu przy 
placu zabaw (ul. Literatów) w Łabędach. 

Między godz. 10.00 a 13.00 na 
os. Kopernika zbierany będzie zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Elektrośmieci będzie można przynieść 
do mobilnego punktu zbiórki odpadów 
przy pawilonie handlowym przy ul. Ko-
pernika.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny oraz odpady niebezpieczne pochodzące 
z gospodarstw domowych można też od-
dawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (ul. Rybnicka) w dni 
robocze od godz. 7.00 do 17.00 i w soboty 
od godz. 7.00 do 13.00. (mm)

Gliwice finalizują procedurę pozyskania 2,3 mln zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na re-
alizację pilotażowej edycji Programu Ograniczania Niskiej emisji 
(PONe). Środki zostaną przeznaczone na likwidację przestarzałych 
węglowych systemów grzewczych. 

Na ostatniej sesji gliwiccy radni przyjęli 
jednogłośnie uchwałę w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej pochodzącej 
z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z ograniczeniem niskiej emisji 
w budynkach mieszkalnych na terenie mia-
sta. – Podjęcie tej uchwały jest warunkiem 
uruchomienia programu PONE w naszym 
mieście, umożliwiającym wypłacenie dota-
cji osobom fizycznym ze środków pozyska-
nych z WFOŚiGW – przypomniała w trakcie 
sesji Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału 
Środowiska UM w Gliwicach.

Przyjęto, że dotacje w wysokości 
maksymalnie do 80% kosztów kwa-
lifikowanych uzyskają miesz-
kańcy, którzy w 2014 r.,  
podczas otwartego nabo-
ru do PONE, zgłosili chęć 
modernizacji instalacji 
cieplnej w domach lub 
w lokalach mieszkalnych 
w budynkach wieloro-
dzinnych. Do Wydziału Śro-
dowiska UM w Gliwicach 
trafiło wówczas 217 
deklaracji doty-
czących udziału 
w programie. Aktu-
alnie trwają prace 
nad ustaleniem 
szczegółów umów 
i trybu przekazywania 
środków oraz ich roz-

liczania między miastem a WFOŚiGW.  
– Realizację PONE zaplanowano na dwa 
lata z rzędu. Środki zostaną uruchomione 
tak szybko, jak pozwolą na to warunki 
– mówi Agnieszka Setnik, naczelnik Wy-
działu Środowiska UM. Dodaje, że miasto 
zwróci się wkrótce do uczestników pro-
gramu celem skompletowania dokumen-
tów. Dalsze szczegóły dotyczące edycji 
pilotażowej PONE są przygotowywane 
i niebawem zostaną podane do publicznej 
wiadomości. 

Przypomnijmy, że miasto podejmuje 
szereg działań przeciwdziałających zjawi-
sku niskiej emisji. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się m.in. dotacje do zmiany 

palenisk węglowych na ekologiczne 
źródła energii, takie jak kotły 

gazowe i na paliwo stałe, 
instalacje elektryczne 

czy pompy ciepła. 
Na początku 2017 
roku pomoc miasta 
została podniesio-

na o 100% i wynosi 
obecnie do 4 tys. zł, 

a w przypadku zainstalo-
wania pompy ciepła – do  

8 tys. zł. Dodatkowo jeżeli zmia-
na systemu ogrzewania nastąpiła 

w budynku poddanym termomoderni-
zacji (w okresie do 4 lat wstecz), to dotacja 

może wynieść do 8 tys zł. Od stycznia do 
Wydziału Środowiska UM wpłynęło już 
100 wniosków od osób fizycznych i 14 

od wspólnot mieszkaniowych.  (kik)

Zmień ogrzewanie. 
Weź dotację!
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Na początku wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużyt-
ków. W pożarach dochodzi do niekorzystnych zmian dla środowi-
ska naturalnego, a ludzie i zwierzęta ponoszą śmierć.

Mimo że wypalania traw zakazuje usta-
wa o ochronie przyrody i ustawa o lasach, 
niektórzy nadal mylnie sądzą, że pożary łąk 
użyźniają glebę. ‒ Rzeczywistość wskazuje, 
że wypalanie traw prowadzi do nieodwra-
calnych zmian w środowisku naturalnym 
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zo-
staje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asymilacja azotu  
z powietrza. Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt 

– informuje Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej.

Strażacy szacują, że za 94% pożarów 
łąk odpowiada człowiek. Wysuszona po 
zimie roślinność bardzo szybko zajmuje 
się ogniem, a ten często wymyka się spod 
kontroli, rozprzestrzeniając się na tereny 
leśne i pobliskie zabudowania. Pożary 
stanowią zagrożenie dla znajdujących 
się w ich zasięgu ludzi i zwierząt, które  
giną w płomieniach albo przez dym tracą 
orientację i ulegają zaczadzeniu. (mm)

Nie wypalaj!

Gimnazjum nr 10 zbiera elektroodpady, zużyte baterie, tonery, płytki 
CD i makulaturę. Wszystko za sprawą szkolnego zespołu ekologicznego.

Elektrośmieci, zużyte baterie, 
tonery, płytki CD  i makulaturę może 
oddać każdy mieszkaniec. W dni robo-
cze między godz. 7.00 a 18.00 można 
je zostawić na portierni szkoły przy  
ul. Lipowej 29. EkoGim10 gwarantuje 
przekazanie odpadów do recyklingu. 

‒  Odpowiedzialne postępowanie 
z elektroodpadami to wyzwanie dla 
współczesnej cywilizacji. To również 
wyzwanie, z którym chce zmierzyć się 
szkolny zespół ekologiczny EkoGim10, 
działający przy Gimnazjum nr 10 

w Gliwicach – mówi Janina Czempiel, 
nauczycielka matematyki, która razem 
z  drugą matematyczką, Barbarą Olcha-
wą, angażuje się w działania ekologicz-
ne szkoły.

Uczniowie „dziesiątki” już od 10 lat 
z sukcesami biorą udział w ogólnopol-
skich akcjach i konkursach ekologicznych. 
Za zaangażowanie i liczne sukcesy zostali 
wyróżnieni przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach w ostatniej edycji 
konkursu „EkoAktywni 2016”.  (mm)
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Logi(sty)cznie  
w Gliwicach 

aKTUaLNOŚCI

KOLORy 
MIaSTa

Przyjąć. Pomóc. Znaleźć nowy dom!

Mówi się, że najlepsze schronisko to… puste schronisko. Za tymi słowa-
mi kryje się sens walki z bezdomnością zwierząt. Porzucone psy i koty 
to problem, który pojawia się w każdym większym mieście. W niekaż-
dym jednak rozwiązywany jest tak efektywnie, jak w Gliwicach.

Pracownicy i wolontariusze ze Schroni-
ska dla Zwierząt przy ul. Wschodniej w So-
śnicy swoim codziennym zaangażowaniem 
i niecodzienną pomysłowością sprawili, że 
liczba psów przebywających w placówce na 
stałe spadła na przestrzeni dekady z ponad 
300 do 130. 

W ubiegłym roku pod opiekę 
przyjęto w sumie 586 psów 
i 401 kotów. Sporo zagubionych 
zwierząt szczęśliwie powróciło 
do swoich właścicieli, a dla 555 
zwierzaków udało się znaleźć 
nowy, ciepły dom. 

Dobrze w statystykach prezentuje się 
również 2017 rok – tylko w marcu do no-
wych domów trafiło aż 60 psów i kotów.

POMySŁ Na ZWIeRZaKa
Tak dobre wyniki to efekt wielu nie-

typowych akcji promujących adopcję 
bezdomnych zwierząt. Jedną z nich jest 
WYSTAWA KOTÓW NIERASOWYCH, któ-

ra od czasu do czasu organizowana jest 
w Palmiarni Miejskiej. – Pomysł okazał się 
trafiony. Palmiarnia to ulubione i często 
odwiedzane przez gliwiczan miejsce. A jak 
wiadomo, im więcej osób zobaczy kociaki 
ze schroniska w wyjątkowej tropikalnej 
scenerii, tym większa szansa, że ktoś sym-
patycznego zwierzaka przygarnie – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, 
który jest zarządcą schroniska. 

Dobrze przyjął się też cyklicznie orga-
nizowany BIEG NA 6 ŁAP – impreza, której 
założeniem jest promowanie aktywności 
fizycznej przy jednoczesnym promowa-
niu adopcji schroniskowych psów. Wspól-
ne bieganie cieszy się dużą popularnością 
zarówno wśród gliwiczan, jak i mieszkań-
ców innych śląskich miast (m.in. Katowic, 
Zabrza, Bytomia czy Sosnowca). Pracow-
nicy schroniska i działający przy gliwickiej 
placówce od lat wolontariusze biorą też 
udział w licznych akcjach edukacyjnych 
prowadzonych wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W ubiegłym roku odwiedzili 
kilkadziesiąt placówek oświatowych 

w Gliwicach i okolicy. W przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach 
poprowadzili lekcje z zakresu edukacji 
humanitarnej. Włączali się też w róż-
nego rodzaju akcje promujące adopcje 
zwierząt, takie jak WARIACJE NA 4 ŁAPY… 
w parku Chopina czy GLIWICKI SPACER 
SZCZĘŚCIA.

MIaSTO POMaGa 
Bez inwestycji działać się nie da! To 

dzięki nim warunki życia zwierzaków 
w schronisku są coraz lepsze. 

W ostatnich 10 latach miasto 
wybudowało przy ul. Wschod-
niej m.in. nową kwarantannę 
dla psów, kwarantannę dla 
kotów, kociarnię, tzw. szpita-
lik, izolatkę, nową kuchnię, 
pomieszczenia dla szczeniąt, 
gabinet dla weterynarza, po-
mieszczenie do przyjmowania 
i wydawania zwierząt. 

– Takie inwestycje jak budowa szpitalika 
mają ogromne znaczenie, bo do schroniska 
trafiają także zwierzęta chore, okaleczo-
ne. Zostają tam na dłużej, a czasami do 
końca – tłumaczy Marzena Sosnowska. 

Na marcowej sesji Rady Miasta Gliwice 
przyjęto coroczny miejski program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt. Program 
przewiduje m.in. opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami (w tym ich dokarmianie i leczenie), 
sterylizację i kastrację zwierząt przebywa-
jących w schronisku oraz kotów wolno 
żyjących, zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt oraz zapew-
nienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla 
zwierząt gospodarskich. 

Warto odnotować, że tylko w ubie-
głym roku pracownicy schroniska prze-
prowadzili w mieście m.in. 1040 inter-
wencji, których część dotyczyła także 
dzikich zwierząt (ptaków, saren, dzików, 
jeży czy nietoperzy). – Niektóre zgłosze-
nia wymagały natychmiastowej reakcji. 
Zwierzęta, które w ten sposób uratowało 
schronisko, bardzo często były w ciężkim 
stanie – po wypadkach, zaniedbane przez 
właścicieli. Pilnie wymagały opieki, także 
weterynaryjnej – podkreśla Marzena So-
snowska. Każda taka forma pomocy jest 
bezcenna, ale i kosztowna. W 2016 roku 
bieżące utrzymanie schroniska kosztowa-
ło miasto prawie 1,2 mln zł. Na leczenie 
kotów wolno żyjących wydano natomiast 
prawie 12 tys. zł.  (kik) 

Jakie są najnowsze trendy w branży logistycznej, perspektywy dal-
szego rozwoju miasta i całego regionu śląskiego? Jakie są szanse na 
relokację produkcji z zachodu europy na Śląsk? Na te pytania próbo-
wali odpowiedzieć uczestnicy czwartkowej konferencji „Logistyka. 
Inwestycje. Przyszłość”.

– Zarówno krajowi, jak i zagraniczni 
inwestorzy chętnie wybierają Gliwice na lo-
kalizację swojego biznesu, ponieważ mamy 
idealne położenie, rozwiązania drogowe 
przystosowane do potrzeb firm spedycyj-
nych, oferujemy atrakcyjne zachęty inwe-
stycyjne, miasto w stu procentach jest objęte 
planem zagospodarowania przestrzennego, 

mamy wyspecjalizowane kadry Politechniki 
Śląskiej – mówił podczas konferencji Adam 
Neumann, wiceprezydent Gliwic i dodał, 
że w Gliwicach jest 80 tys. miejsc pracy. 40 
proc. zatrudnionych każdego dnia dojeżdża 
do Gliwic do pracy z całego regionu. 

Podczas spotkania zwrócono też 
uwagę na ważną rolę współpracy i po-

dejmowania dialogu z inwestorami, któ-
rzy kreują trendy. Podkreślano również 
konieczność symbiotycznego rozwoju re-
gionu – poza miejscami pracy i rozwojem 
gospodarczym istotną rolę miastotwór-
czą pełnią również dobre warunki miesz-
kaniowe, kultura i możliwości rekreacji 
mieszkańców. 

Konferencja „Logistyka. Inwestycje. 
Przyszłość” odbyła się w Gliwicach już 
po raz szósty. Przedstawiciele władz sa-
morządowych, inwestorzy, operatorzy 
logistyczni oraz deweloperzy rozmawiali 
o kondycji i perspektywach rozwoju bran-
ży logistycznej. Gospodarzem konferencji 
było Miasto Gliwice.  (mf)
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SPORT

Najwyżej w historii!

3 spotkania,  
7 punktów…

Brąz dla Maksa!

Zawodnicy GTK Gliwice nie zawiedli, zajmując 3. miejsce w tabeli I ligi 
koszykówki mężczyzn na zakończenie sezonu zasadniczego. To najlep-
szy wynik sportowy tej drużyny w historii. Teraz czas na fazę PLay OFF.

Wyjazdowa wygrana GTK ze Spójnią 
Stargard zapewniła naszym koszykarzom 
3. miejsce w lidze na koniec sezonu za-
sadniczego. Na parkiecie dominował tylko 
jeden zespół – gliwiczanie wygrali bardzo 
pewnie 84:57 (25:19, 16:16, 23:15, 20:7). 
Pokaz siły był bezapelacyjny przez całe 
spotkanie, ale największą przewagę GTK 
wypracowało sobie w ostatniej kwarcie. 
Gospodarze nie istnieli, choć byli fawory-
tem tego meczu. Do sromotnej porażki z 

Gliwicami na własnym parkiecie Spójna 
spisywała się znakomicie. 

 Prawdziwa gra dopiero teraz! Rusza faza 
PLAY OFF. Rywalami podopiecznych Pawła 
Turkiewicza będą zawodnicy Jamalex Polonii 
1912 Leszno. Pierwsze dwa mecze odbędą 
się w najbliższy weekend w Gliwicach (so-
bota – 8 kwietnia, godz. 18.00 i niedziela –  
9 kwietnia, godz. 19.00) w hali „Łabędź” 
przy ul. Partyzantów 25. Rywalizacja toczy 
się do trzech zwycięstw. (as)

Stare piłkarskie porzekadło 
mówi, że jeśli nie można wygrać 
– trzeba zremisować. I tak stało 
się w meczu z Ruchem w Cho-
rzowie. Derbowy pojedynek 
zakończył się bezbramkowym 
remisem. Piast przedłużył serię 
spotkań bez porażki.

Derbowy mecz w Chorzowie po-
między Piastem i Ruchem kończył  
27. serię spotkań w piłkarskiej LOTTO 
Ekstraklasie. Spotkanie przy ul. Cichej był 
wyrównane. Kibice nie zobaczyli tego, co 
w piłce nożnej najlepsze – goli. – Nie będę 
się gniewał na ten zdobyty punkt, ponie-
waż trudno gra się w Chorzowie – mówił 
po końcowym gwizdku trener Piasta Da-
riusz Wdowczyk. Ruch ostatnio imponuje 
formą, ale także gliwiczanie mają całkiem 
niezły bilans. W trzech ostatnich spotka-
niach Niebiesko-Czerwoni zanotowali 
dwie wygrane i jeden remis. 

Klub z Okrzei zaprasza na najbliższe 
spotkania, które rozegrane zostanie 
w Gliwicach. 9 kwietnia (niedziela) 
o godz. 15.30 rozpocznie się mecz z Le-
chią Gdańsk. (as)

 dokończenie ze str. 1

W walce półfinałowej Gibadło prze-
grał (jednogłośnie) z wyżej notowanym 
i bardziej doświadczonym Damianem 
Kiwiorem z PTB Tiger Tarnów, który 
obronił tytuł mistrzowski wywalczony 
na poprzednich zawodach tej rangi.

Utalentowany pięściarz z Gliwic 
bardzo dobrze zaprezentował się 
w pojedynku ćwierćfinałowym. Nie 
dał żadnych szans Ireneuszowi Woj-
tasińskiemu z klubu UKS Adrenalina 
Boxing Club Wrocław. Dzięki temu 

zdobył upragniony brązowy medal. – 
To pierwszy medal seniorski dla GUKS 
Carbo w boksie mężczyzn. To także 
duży sukces dla Gliwic. Nie mieliśmy 
takiego medalu od 30 lat – mówił 
Henryk Wilk, wiceprezes gliwickiego 
klubu i trener. 

Niedawno informowaliśmy też 
o innych sukcesach Maksymiliana Gi-
badły – m.in. o zdobytym przez niego 
Mistrzostwie Śląska Seniorów w Knu-
rowie-Szczygłowicach, gdzie pięścia-
rza z Gliwic wybrano też najlepszym 
zawodnikiem całego turnieju.  (as)
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Przygotowania do Rajdu Miejskiego 360 stopni idą pełną parą. Chcesz 
się przekonać, czy jesteś w dobrej formie? Zamelduj się na starcie  
w parku Chopina 13 i 14 maja! ale wcześniej zgłoś swój udział.

Rajd Miejski to gliwicka tradycja, 
w tym roku organizowany jest już po 
raz ósmy. Do tej pory zawody były 
rozbite na dwa dni, jednak tym razem 
poprzeczka zawieszona będzie wyżej 
– całą 80-kilometrową trasę trzeba bę-
dzie pokonać jednego dnia (13 maja). 
Niedziela (14 maja) będzie dniem ro-
dzinnym: w kilkuosobowych drużynach 
uczestnicy rozegrają miejską grę na 
krótkiej, około 9-kilometrowej trasie. 

Siłę swoich mięśni sprawdzicie biegając, 
pływając kajakiem, jeżdżąc na rowerze i 
rolkach. Do zaliczenia będą też zadania 
specjalne.

Zapisy drużyn prowadzone są na 
stronie internetowej www.gliwice 
_2017.team360.pl. Dostępny jest tam 
również regulamin oraz szczegółowe in-
formacje o zawodach. Rajd Miejski 360 
stopni jest organizowany przez Miasto 
Gliwice. (mm)
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6 kwietnia w kinie amok rozpocz-
nie się O!PLa – Ogólnopolski Festi-
wal Polskiej animacji. Na ekranie 
zobaczymy 120 filmów dla doro-
słych i małych widzów.

‒ Jak co roku na widzów Ogólnopol-
skiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 
czeka panorama polskiej animacji au-
torskiej, złożona z najlepszych realizacji 
ostatnich dwóch lat, w niemal wszystkich 
technikach animacyjnych – począwszy od 
filmów wysokobudżetowych, poprzez pra-
ce szkolne, offowe, animowany wideoklip, 
po filmy bardzo krótkie, abstrakcje i eks-
perymenty. Nowością będzie kategoria 
POZA POLSKĄ obejmująca zagraniczne 
realizacje, których autorzy związani są 
‒ często tylko przez miejsce urodzenia ‒ 
z krajem nad Wisłą – zapowiada Urszula 
Biel, kierownik kina Amok. Filmy będą 
wyświetlane w dwóch sekcjach – osobno 

dla obrazów biorących udział w konkursie 
głównym i konkursie filmów dla dzieci. 
Jurorami festiwalu będą widzowie i to 
oni zadecydują, które filmy zostaną uho-
norowane Tobołkami Koziołka Matołka.

Festiwalowe projekcje rozpoczną 
się w czwartek 6 kwietnia i potrwają do 
11 maja. Szczegółowy harmonogram 
i informacje o karnetach są dostępne 
na stronie internetowej www.amok.
gliwice.pl oraz w kasie kina Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3). (mm)

KULTURa / OGŁOSZeNIa

KOLORy 
MIaSTa

Wiosna w tropikach

animacje w amoku

9 kwietnia w Palmiarni Miejskiej odbędzie się ostatni koncert 
z cyklu „Wiosna z Fryderykiem”. Z recitalem „Wielcy romantycy” 
wystąpi Tianyu Zhou.

Zhou to kanadyjsko-chińska pianistka. 
Studia I stopnia ukończyła w Vancouver 
u prof. Lee Kum Singa. Obecnie jest student-
ką Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. Koncertowała 
już w Europie, Ameryce i Azji. W Gliwicach 
wykona fantazję „Wanderer” Franza Schu-
berta oraz utwory Fryderyka Chopina.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.30. 
Bilety są dostępne w kasie Palmiarni. 
Występ będzie również transmitowany 
na żywo na telebimie na Rynku oraz  
w Internecie na stronie www.gliwice.
eu. Organizatorem Wiosny z Frydery-
kiem jest Miasto Gliwice. (mm)

7 kwietnia zaplanowano uroczystą premierę „Psiego Serca” na de-
skach Teatru Miejskiego w Gliwicach. Będzie to piąte przedstawie-
nie niedawno utworzonego zespołu artystycznego.

Nowy rok rozpoczął się w gliwickiej 
instytucji od intensywnych prób. Do tej 
pory zespół Teatru Miejskiego zaprezento-
wał publiczności dwa spektakle muzyczne 
(„Dom Spokojnej Młodości”, „O Józku, który 
grał bigbit”) i dwa przedstawienia dla dzieci 
(„Ach, jak cudowna jest Panama”, „Niezwy-
kły lot pilota Pirxa”). „Psie serce” to pierwsza 
propozycja dramatyczna gliwickiej instytucji. 
Spektakl oparty na opowiadaniu Michaiła 
Bułhakowa na teatralne deski przeniósł 
Krzysztof Rekowski.

Przedstawienie jest utrzymane w kli-
macie czarnej groteski. ‒ Szarikow staje 
się ofiarą eksperymentu naukowego pro-
fesora Preobrażeńskiego. Jak w znanym 
motywie z historii o Frankensteinie, ofiara 
eksperymentu wymyka się spod kontroli – 
zapowiada Agnieszka Skowronek z Teatru 
Miejskiego. Wystąpią: Mariusz Galilejczyk, 
Łukasz Kucharzewski, Michał Wolny, Alina 

Czyżewska, Aleksandra Maj, Łukasz Kabus 
i Karolina Burek.

Premierowa prezentacja rozpocznie się 
o godz. 19.00 na dużej scenie przy ul. Nowy 
Świat 55‒57. Repertuar Teatru Miejskiego 
jest dostępny na stronie internetowej 
www.teatr.gliwice.pl. (mm)

Bułhakow na scenie
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Szlagiery ze Lwowa
Kolejne Spotkanie z Kresami Rzeczpospolitej będzie podróżą do roz-
brzmiewającej muzyką Galicji. Tomasz Kuba Kozłowski 8 kwietnia 
opowie o przedwojennych tekściarzach.

Friedwald, Hescheles, Szlechter, 
Vogelfänger – ich przeboje nuciła cała 
przedwojenna Polska. Dziś o tych autorach 
mało się mówi, chociaż wielu zna teksty 
piosenek, które napisali. Wszyscy urodzili 
się we Lwowie, w rodzinach polskich Ży-
dów. ‒ Autorzy tekstów pozostają w cieniu, 
z biegiem lat stają się wręcz anonimowi. 
W przypadku tekściarzy ze Lwowa nie 
sprzyjała też utrwaleniu się ich nazwisk 
wojenna i powojenna historia – mówi 
Bożena Kubit, kierownik Działu Etnografii 
Muzeum w Gliwicach. Emanuel Szlechter 
zginął podczas wojny w lwowskim getcie, 
pozostali tekściarze przeżyli Zagładę, ale 
pozostali na emigracji.

Wykład z cyklu „Spotkania z Kre-
sami Rzeczpospolitej” rozpocznie się 
o godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14). 
Poprowadzi je Tomasz Kuba Kozłowski, 
pracownik Domu Spotkań z Historią 
w Warszawie, kolekcjoner i znawca 
tematyki kresowej. (mm)
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Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
ul. Poniatowskiego 14
13 kwietnia 
„Odkrywanie losów rodziny Schwerdt” – spotkanie  
z Małgorzatą Płoszaj z cyklu „Śladami Żydów górnośląskich”
18 kwietnia 
„Mała Zagłada” – spotkanie z Anną Janko z cyklu „Książki Pamięci”
20 kwietnia 
„Tragedia Szoa” – wykład dr. hab. Jacka Surzyna 

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

SeSJa RaDy MIaSTa
12 kwietnia 2017 r. w sali obrad  

w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie 
się sesja Rady Miasta Gliwice  

– z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 30 marca 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami miasta Gliwice, dotyczących wejścia miasta 
Gliwice w skład związku metropolitalnego w województwie 
śląskim (druk nr 628).

6. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak
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OGŁOSZeNIa

komunikaty

nieruchomości

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. Ander- 

sa 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułam-

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

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

wierający 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 wyli-
cytowanej 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 

oferenta, 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 
Banku 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 
zamieszkania (prowadzenia działalności),

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

• w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-
czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-
nych 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 prze-
targu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fi-
zycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich 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 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

19. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Za-
rządu 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 następujący 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 związa-

nych 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 in-
formacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

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

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trut-
kę, 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 
zdrowia, 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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c 
w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obręb Stare Miasto, użytek 

Bi – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,1486 ha, z KW nr GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 22 maja 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 *: 800 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości obejmującej 
• działkę nr 1192, obręb Bojków, o po-

wierzchni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach 
na południe od ul. Spacerowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00036789/2.

Termin przetargu: 25 kwietnia 2017 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 104 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 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: 10 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2017 r.
__________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości niezabudowanych, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice, położonych  
w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako 
• działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, obręb Ligota Za-

brska, zapisanych w KW nr GL1G/00032089/7 
oraz działka nr 56, obręb Ligota Zabrska, zapi-
sanej w KW nr GL1G/00058709/8, o łącznej 
powierzchni 1,0099 ha.

Termin przetargu: 17 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*: 2 196 100,00 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.).
Wadium: 219 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2017 r.
______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 444, obręb Bojków, o powierzchni 

0,2386 ha, położonej w Gliwicach na połu-
dnie od ul. św. Brata alberta, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00037445/6.

Termin przetargu: 27 czerwca 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*: 361 400,00 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.).
Wadium: 36 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 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

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

mieSZkaLne

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 korytarze, 4 pomieszczenia WC,  
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 565 800,00 zł
Wadium: 28 300,00 zł
Termin oględzin: 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 Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. MeTaLOWCÓW 6, lokal nr III, par-
ter, pow. 285,75 m2, 4 pomieszczenia; 
2 pomieszczenia sanitarne, 3 WC,  
3 korytarze
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 349 900,00 zł

Wadium: 17 500,00 zł
Termin oględzin: 14 kwietnia 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. ZaBRSKa 1, lokal nr I, parter,  
pow. 82,71 m2, 2 pomieszczenia, 2 ko-
rytarze, WC
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 214 200,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 10 kwietnia 2017 r. od godz. 14.40 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. KRÓLOWeJ JaDWIGI 2, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC (do legalizacji), 
przedpokój
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 800,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 10 kwietnia 2017 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. LIGONIa 41, lokal nr 2, parter,  
pow. 44,41 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 900,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2017 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul.  Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. STaNISŁaWa CHUDOBy 5, lokal nr 16,  
II piętro, pow. 58,93 m2, 3 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze (dostęp do WC, pozostają-
cego w częściach wspólnych nierucho-
mości, odbywa się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 11 kwietnia 2017 r. od godz. 11.15 
do 11.30
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ UL. DWORCOWa 38, lokal nr 9, I pię-
tro, pow. 98,42 m2, 2 pokoje, kuchnia  
ze spiżarką, łazienka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 11 kwietnia 2017 r. od godz. 10.40 
do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
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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 ukierunkowana 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 specjali-
styczne, badania).
W przypadku zgłoszenia tych samych zakresów organizator zastrzega sobie 
możliwość dokonania wyboru ofert spośród zgłoszonych propozycji.
Zainteresowane podmioty proszone są o wypełnienie deklaracji dostępnej na stro-
nie https://gliwice.eu/. Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać w formie elektronicznej na adres:  
zd@um.gliwice.pl, do 31 kwietnia 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.

nieruchomości

komunikat

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, 
www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo budowane mieszkania przy ulicy 
Opolskiej 8 – z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe, w dwóch trzypiętrowych 
budynkach o powierzchniach od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie 
Państwo więcej szczegółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod 
numerem telefonu 607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-13, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

 Śląskie Centrum Logistyki Sa w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach i konfiguracjach,
•  pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w media,
•  dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy biurach,
•  teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany przez profesjonalną firmę  

oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim są-
siedztwie biur znajdują 
się:
•  Katowicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenero-

wy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

Kontakt:   
Śląskie Centrum  

Logistyki SA,  
ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice,  

tel. 32/301-84-57  •  e-mail: marketing@scl.com.pl.

w
w

w
.sc

l.c
om

.p
l

nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

20 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 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, 
o łącznej powierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości: 424 000,00 zł*
Wadium: 42 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 4240,00 zł
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy 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 gruntów i KW:
Działka oznaczona numerem 1084, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,0957 ha, użytek: Bi – inne tereny zabudowane oraz działka nr 1085, 
obręb Sośnica, o powierzchni 0,0668 ha, użytek: Bi – inne tereny 
zabudowane. Przedmiotowe działki zapisane są w księdze wieczystej 
nr GL1G/00012450/3.
2. Opis nieruchomości:
Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, położone są w Gliwicach przy 
ul. Młodego Górnika 13. Przedmiotowe działki tworzą zwarty teren, 
w kształcie zbliżonym do prostokąta.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tere-
ny kolei. W związku z położeniem nieruchomości w bliskiej odległości 
traktu kolejowego może występować nadmierny hałas. Na działce 
sąsiedniej nr 1083, obręb Sośnica, znajduje się budynek o numerze 
ewidencyjnym nr 3426, który częściowo zlokalizowany jest w grani-
cach działki nr 1085.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze usługowo-
-biurowo-magazynowym oraz blaszaną wiatą, o łącznej powierzchni 
użytkowej 162,47 m2 (powierzchnia budynku usługowo-biurowo-ma-
gazynowego: 63,65 m2, powierzchnia użytkowa wiaty: 98,82 m2). Stan 
techniczny budynków – przeciętny. Teren nieruchomości jest ogrodzony 
– przebieg ogrodzenie nie pokrywa się z granicami nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Usunięcie drzew 
i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroenergetyczna, 
kanalizacyjna, wodociągowa oraz ciepłownicza. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
14 maja 2015 r. – dla Tauron Dystrybucja SA – została wydana zgoda 
na wejście w teren i czasowe zajęcie nieruchomości, obejmującej m.in. 
działkę nr 1085, obręb Sośnica, w celu przebudowy linii napowietrznej 
nN na kablową. Niniejsza zgoda ważna jest przez okres dwóch lat od 
daty jej wydania.
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. Istnieje możliwość 
odwodnienia przedmiotowego terenu do kanalizacji deszczowej.
Wzdłuż granicy działki nr 1084 przechodzi potok Guido, dlatego wykony-
wanie jakichkolwiek robót nie może spowodować zakłócenia stosunków 
wodnych na sąsiednich gruntach. Powstałe szkody właściciel winien 
usunąć na własny koszt i we własnym zakresie. Właściciel nie może 
wykonywać żadnych prac w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje 
również zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy. Właściciel ma 
obowiązek udostępnienia dojścia do potoku celem jego konserwacji.
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego z działek nr 1084 i 1085, 
obręb Sośnica, do drogi publicznej ul. Młodego Górnika istniejącym 
zjazdem. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej wy-
dawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała.
3. Ograniczenia/obciążenia nieruchomości:
Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza. Działki nr 1084 
i 1085, obręb Sośnica, obciążone są nieograniczoną w czasie służeb-
nością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części obciążonej 
nieruchomości w pasie odpowiadającym długości i szerokości urzą-
dzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w rozumieniu art. 49 § 1 K.C. i sta-
nowiących jej własność, w celu korzystania z tych urządzeń zgodnie 
z ich przeznaczeniem.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 2010 r. miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego dzielnicę Sośnica – północ, działki nr 1084 i 1085, obręb 
Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
• 36 MN – Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, które zaliczane są do terenów adaptacji i uzupełniania 
istniejącej zabudowy i zagospodarowania.

Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MN – 36 MN, ustalone zostało:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) drobna wytwórczość,
b) usługi.

Zgodnie z ustaleniami planu, dla ww. terenów obowiązują m.in. 
następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:

– ustala się urządzanie usług lub drobnej wytwórczości wyłącznie 
w budynkach mieszkalnych;

– zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn 
i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciąż-
liwości dla otoczenia;

– zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu oznaczonego symbolem 36 MN ustalone zostały na rysunku 
planu nieprzekraczalne linie zabudowy, zarówno od ul. Młodego 
Górnika, jak i od cieku wodnego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obszaru 
górniczego „Sośnica III” i obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje 
możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefo-
nicznym (32/338-64-11).
5. Wadium:
Wadium w wysokości 42 400,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej 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 1084 i 1085, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 14 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 nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do doko-
nania czynności przetargowych konieczna jest obecność 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 lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby/osób, na rzecz której/których 
będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;

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

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

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

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

ta Miasta Gliwice nr PM-3989/17 z 16 stycznia 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nie-
ograniczonego prawa własności zabudowanych działek nr 1084 
i 1085, obręb Sośnica, 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 sprzeda-
ży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 20 lipca 2017 r. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku gminy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnie-
niem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 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 drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-3989/17 z 16 stycznia 2017 r. 

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 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 Gli-
wicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgod-
nie 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 rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

PreZyDent miaSta GLiWice

oGłaSZa
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OGŁOSZeNIa

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:

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 następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych DzU z 2016 r., poz. 922)”.

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)”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 
poszukuje kandydatów na stanowisko

młodszy informatyk/informatyk
Minimalne wymagania:
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość mechanizmów frameworka Joomla, Liferay,
• umiejętności w technologii Java-script, PHP, CSS, HTML5, C#, C++,
• podstawowa wiedza developerska z zakresu MSSQL, Postgress  

(narzędzia, proste zapytania),
• podstawowe umiejętności z zakresu serwisu sprzętu komputerowego 

(instalacja, troubleshooting),
• podstawowe umiejętności obsługi MS Office, LibreOffice,
• samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej,
• wykształcenie minimum średnie.

Mile widziane:
• podstawowa wiedza z zakresu UML, GITHUB, TFS, SSRS, SharePoint,
• podstawowa wiedza w zakresie SMB, Active Directory.

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• gwarancję rozwoju zawodowego,

• możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umie-

jętnościach,
• referencje mile widziane.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą pocztową na 
adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach, 
ul. Rybnicka 47, bądź osobiście pod wyżej wymieniony adres w Biurze Obsługi 
Klienta, pokój nr 101, lub drogą e-mailową na adres bok@pwik.gliwice.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 922)”.

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

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy  

w wymiarze: pełny etat
I. Zakres zadań, które będą wykonywane na 
stanowisku głównego księgowego:
1.   prowadzenie rachunkowości w Gimna-

zjum nr 4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 
w Gliwicach,

2. opracowywanie projektów planów docho-
dów i wydatków budżetowych,

3. opracowywanie wniosków w sprawie doko-
nywania zmian w planach wydatków według 
zaistniałych potrzeb,

4. dokonywanie rozdysponowania środkami 
pieniężnymi wyżej wymienionej jednostki,

5.   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności ope-
racji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym wyżej wymienionej jednostki,

6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletno-
ści i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych wyżej 
wymienionej jednostki,

7. obsługa finansowo-księgowa wyżej wymie-
nionej jednostki, a w szczególności:

1) ewidencja syntetyczna i analityczna,
2) dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza 

i księgozbiorów jednostki,
3) ewidencja analityczna środków trwałych,
4) umarzanie środków trwałych,
5) uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką,

8. rozliczanie podatku VAT,
9. szczegółowy zakres zadań i odpowiedzial-

ności określi przydział czynności.
II. Wymagania na stanowisko głównego księ-
gowego:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą 
nieposiadającą polskiego obywatel-
stwa, jeżeli posiada znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie umów mię-
dzynarodowych 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 wymaga-
ne do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku,

4) posiada umiejętność obsługi komputera, 
w szczególności takich programów, jak: 
pakiet MS Office, Płatnik, QWARK, PFRON,

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

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

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

1) musi mieć ukończone ekonomiczne jed-
nolite studia magisterskie, ekonomiczne 
wyższe studia zawodowe, uzupełniające 
ekonomiczne studia magisterskie lub ekono-
miczne studia podyplomowe i co najmniej 
3-letnią praktykę w księgowości,

2) mieć ukończoną średnią, policealną lub po-
maturalną szkołę ekonomiczną i mieć co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
wykształcenie min. średnie ekonomiczne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów o zamówieniach 

publicznych, finansach publicznych, o pra-
cownikach samorządowych oraz o ochronie 
danych osobowych,

2) bardzo dobra umiejętność obsługi kompu-
tera, w tym programów komputerowych: 
księgowego, płacowego i Płatnika ZUS oraz 
urządzeń biurowych,

3) umiejętność pracy w zespole.
III. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:

Komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność organizowania pracy 
własnej.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku.
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 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifika-

cjach 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 mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być opa-
trzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb 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.) 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 18 maja 2017 r.  
do godz. 12.00 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 numerem telefonu: 32/232-
30-33, wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach kwa-
lifikacyjnych, które odbędą się 19 maja 2017 r. 
(piątek) od godz. 9.00 ze wszystkimi  kandyda-
tami spełniającymi wymogi formalne. Wybrany 
kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie 
do 19 maja 2017 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 
2017 r.
VII. Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebra-
ne 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 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
*Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

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

Oferty z 30 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.

• elektromonter  
wykształcenie: zawodowe, spec. elek-
tryka/elektrotechnika, doświadczenie 
zawodowe: 2 lata, uprawnienia SEP, 
zakres obowiązków: analiza schema-
tów elektrycznych, dobór podzespołów 
i odpowiednich materiałów zgodnie 
z projektem instalacji elektrycznych, 
montaż elementów i podzespołów 
według dokumentacji technicznej, 
prefabrykacja szaf sterowniczych/
rozdzielczych, wykonywanie prac kon-
serwacyjno-remontowych branży elek-
trycznej, kontrolowanie jakości wyko-
nanego montażu, współpraca z innymi 
pracownikami podczas realizacji zadań 
zawodowych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Wilcza;

• ślusarz 
wykształcenie: zawodowe, min. 2 lata 
doświadczenia w zawodzie, znajo-
mość rys. technicznego na poziomie 
dobrym, wykonywanie prac ślusarskich 
wg rysunku technicznego bez nadzoru, 
zakres obowiązków: prace ślusarskie, 
obsługa walcarki, wykonywanie prac 
zgodnie z przepisami BHP, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca kat. C+e   
wykształcenie i doświadczenie: brak wy-
magań, prawo jazdy kat. C+E, orzeczenie 
psychologiczne, kurs na przewóz rzeczy, 
karta kierowcy, miejsce pracy: teren Gli-
wic i Rybnika, 12 h pracy/24 h wolnego;

• robotnik ogólnobudowlany  
malowanie, prace murarskie, wykończe-
niowe, konserwatorskie, brak nałogów, 
praca na terenie dużej firmy, umowa na 
okres próbny;

• elektryk 
wykształcenie zawodowe elektryczne, 
prace elektryczne na budowie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Szałsza;

• sprzedawca działu mięsnego 
wykształcenie: brak wymagań, mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe, ksią-
żeczka sanepidowska, obsługa klienta na 
stoisku mięsnym, obsługa urządzeń typu 
krajalnica, dbanie o wygląd lady mięso 
– wędliny, weryfikacja terminów ważno-
ści, dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów, 
oferta również dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIa
komunikat

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

budowę instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 1 i 3 
w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont sieci ciepłowniczych i instalacji wysokich parametrów  
– 6 zadań remontowych na terenie miasta Gliwice

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30

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

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

wykonanie remontu osuszacza powietrza typu RZ-102
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont przepływomierza kotła WR-25 nr 2
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

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

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 umiesz-
czonych w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 109 - 129 do 19 kwietnia 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 108 do 13 kwietnia 2017 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

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 zawie-

rające nieruchomości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieru-
chomości 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 nieruchomość przeznaczoną do:

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

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 65/2017 do 19 kwietnia 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 66/2017 do 19 kwietnia 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
•	 nr 7/SP/2017 do 19 kwietnia 2017 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

PreZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Modernizacja zasilania w energię elektryczną  

budynku Urzędu Miejskiego
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

PreZyDent miaSta GLiWice

ZaWiaDamia

nieruchomości

Nr naboru: 3/CPZ/2017
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134,
oferta pracy na stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo-Organizacyjnym 

w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:

1.  prowadzenie akt osobowych pracowników 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,

2.   załatwianie formalności związanych z nawią-
zywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3.  prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy 
pracowników, przygotowywanie list obecności 
oraz bieżąca ich kontrola,

4.   przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji 
związanej z oceną pracowników, przygoto-
wywanie kryteriów ocen i kart samooceny,

5.  zgłaszanie pracowników na szkolenia i inne 
formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

6.   opracowywanie rocznych planów szkoleń, pro-
wadzenie rejestrów w wymienionym zakresie,

7.   rozliczanie delegacji i kosztów szkoleniowych,
8.   przygotowywanie i prowadzenie dokumen-

tacji i ewidencji dotyczącej badań lekarskich 
pracowników, terminowe kierowanie pracow-
ników na badania,

9.   prowadzenie rejestru  zwolnień z tytułu choroby 
pracowników, planów urlopów pracowników, 
przygotowywanie sprawozdawczości w tym 
zakresie,

10. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
11.projektowanie i sporządzanie zarządzeń or-

ganizacyjnych,
12.zawieranie i rejestrowanie umów z kontra-

hentami,
13.prowadzenie PFRON.

Wymagania formalne, potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe o kierunku administracja, 

zarządzanie zasobami ludzkimi,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
(oświadczenie),

4. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stano-
wisku pracownika administracyjnego, w tym 
1 rok pracy w jednostkach samorządu teryto-
rialnego,

5. niekaralność za przestępstwa popełnione 
umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działal-
ności instytucji państwowych oraz samorzą-
du terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwa skarbowe 
(oświadczenie).

Wymagania merytoryczne:
1.  znajomość ustaw:

– kodeksu pracy,
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 
– ustawy o pracownikach samorządowych, 

2. postanowienia innych regulacji z zakresu pra-
wa pracy, zatrudnienia, zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych,

3. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point), 

4. znajomość programów kadrowo-płacowych.
Wymagane umiejętności i predyspozycje:

1. systematyczność, dokładność,
2. samodzielność i odpowiedzialność, 
3. dobra organizacja pracy, 
4. komunikatywność i wysoka kultura osobista, 
5. nastawienie na rozwój własny i podnoszenie 

kwalifikacji,
6. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. uwierzytelnione kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe, 

5. uwierzytelnione kserokopie dokumentów 
(świadectw pracy lub zaświadczeń) potwier-
dzających staż pracy,

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym 
na wykonywanie pracy na stanowisku admini-
stracyjnym.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być 
potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność 
z oryginałem”. CV i list motywacyjny należy opatrzyć 
klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.
Dokumenty należy składać w terminie do 13 kwiet-
nia 2017 r. do godz. 15.00 w Centrum Pieczy Za-
stępczej i Wspierania Rodziny, ul. Sikorskiego 134, 
III piętro, sekretariat pok. nr 320, w zaklejonych 
kopertach z nr naboru.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.
Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz niekom-
pletne nie będą rozpatrywane.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwali-
fikacyjnej zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej BIP wraz z listą kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
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, jest niższy niż 6%.

Dodatkowe informacje: 
•   Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe.

•   Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

•    Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

•    Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
902) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru.

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie  
zapytania ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM,  

Sp. z o.o. w Gliwicach, nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych” w sprawie:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii ko-
mórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla PKM,  

Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
nr sprawy ZO/TR/03/2017

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00

oferta Pracy

oferta Pracy

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu  
w zakładce Nabory 

oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na sta-
nowisku,

• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 21 kwietnia 2017 r. 
do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Wydziale Prewencji”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone  
na ww. adres w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy  
z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.
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eKOLOGIa

Zlikwiduj stare paleniska węglowe
Podłącz się do:
•  miejskiej sieci ciepłowniczej
•  sieci gazociągowej
lub zainstaluj:
•  piec na węgiel lub pelet V klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
lub załóż ogrzewanie:
•  elektryczne
•  olejowe
Złóż w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wniosek oraz:
•  zgodę właściciela lub współwłaściciela budynku 

 (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej)
•  faktury lub rachunki imienne
•  opinię zakładu kominiarskiego w przypadku zmiany ogrzewania

 na gazowe, olejowe, węglowe, pelet
•  protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu 
    do miejskiej sieci ciepłowniczej
Miasto zwróci ci:
do 4 000 zł
do 8 000 zł (jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz)
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