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WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 10 maja 2018 r.
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Dzieje się!

>> 10

Najnowocześniejsza i największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce rozpoczyna se-
zon imprezowy. Zanim 30 maja w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) wystąpi światowej 
sławy DJ Armin van Buuren, w sąsiedztwie obiektu odbędzie się kilka dużych wydarzeń 
sportowych i muzycznych. Podczas Dni Otwartych będzie także okazja, żeby obejrzeć 
imponującą inwestycję od środka. Udanej zabawy życzy Miasto Gliwice!

Maj w Arenie Gliwice

Ørganek GrubSonRajd 3600

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

Organizowane co roku Spotkanie Pokoleń ma na celu ocalenie od zapomnienia dramatycznych losów więźniów pomordowanych w styczniu 1945 r. przez konwojentów SS w tzw. 
„Marszu Śmierci”. W spotkaniu na Cmentarzu Centralnym uczestniczyli m.in. Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, Agata Cira, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, a także uczniowie gliwickich szkół. (fot. M. Baranowski)

Uczcili pamięć ofiar

druga strona w obiektywie

Niemal 30 uczniów wzięło udział w finale Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego 
„Siódemkowe talenty” w VII LO w Gliwicach. Gościem specjalnym i patronem wy-
darzenia był Stanisław Soyka. W kat. recytacja zwyciężyła Aleksandra Grzybek (VII 
LO), w kat. poezja – Dagmara Szwedka (VII LO), w kategorii śpiew nagrodzono zespół 
Band Over w składzie: Urszula Marszałek, Agata Polok, Alex Pulda (VII LO). (fot. VII LO)

Wojciech Rzyczniak, Maciej Mucha, Kamil Olejniczak – zawodnicy reprezentujący 
Sekcję Szermierczą Piasta Gliwice na Mistrzostwach Śląska, odbywających się 22 
kwietnia w Rybniku zdominowali rywalizację zajmując trzy pierwsze miejsca. Gliwi-
czanie okazali się bezkonkurencyjni również w turnieju drużynowym. Gratulujemy! 
(fot. Sekcja Szermiercza Piasta Gliwice)

Soyka docenił ich talent Młodzi szermierze na podium

Alicja Jaruk, uczennica SP nr 7 w Gliwicach, ma niesamowitą pasję. Od ponad  
2 lat trenuje pole dance i ma już na swoim koncie sporo sukcesów w tej dziedzinie. 
Ostatni to pierwsze miejsce w konkursie Pole Dance Show 2018 w kategorii Junior. 
Serdecznie gratulujemy! (fot. T. Gas)

Brawo, Alicja!

Aż 32 tegorocznych maturzystów otrzymało indeksy Politechniki Śląskiej jeszcze 
przed zdaniem egzaminu dojrzałości! Wyjątkowe, złote indeksy uprawniające do 
studiowania na wybranym kierunku technicznym zdobyli w tegorocznej edycji 
Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. (fot. Politechnika Śląska)

Mają indeksy przed maturą

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Karta Seniora od 65+

Program „Gliwicki Senior”, który 
wszedł w życie w 2014 r., cie-
szy się sporym powodzeniem. 
Do marca 2018 roku wydano 
5372 karty dzięki którym starsi 
mieszkańcy Gliwic mają prawo 
do zniżek w miejskich obiektach 
sportowych, instytucjach kultury 
oraz u przedsiębiorców, którzy 
zadeklarowali swój udział w pro-
jekcie, m.in. w prywatnych pla-
cówkach medycznych, ośrodkach 
wypoczynkowych lub w sklepach.

Na ostatniej sesji radni 
podjęli uchwałę obniżającą 
wiek uczestników progra-
mu. Od teraz, podobnie 
jak w sąsiednim Zabrzu 
czy Opolu, ze zniżek mogą 
korzystać osoby, które 
ukończyły 65. rok życia.

Szczegółowe informacje na te-
mat programu Gliwicki Senior, 
listę partnerów oraz wniosek 
o wydanie karty seniora można 
znaleźć na stronie www.gliwice.eu 
w zakładce Gliwicki Senior.

Kartę seniora można otrzymać 
„od ręki” po okazaniu dowodu 
osobistego w Biurze Obsługi 
Interesantów (parter) i wypeł-
nieniu wniosku, dostępnego 
na stanowisku lub na stronie 
internetowej.

Mniej za śmieci
Karta to nie jedyne udogodnienie 
pozwalające seniorom w Gliwicach 
płacić mniej. Z myślą o osobach 
starszych, dla których ponoszenie 
opłaty za wywóz nieczystości jest 
nadmiernym obciążeniem finanso-
wym, prezydent Gliwic wprowadził 
zasady udzielania dofinansowania 
do opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w formie 
zasiłków celowych. 

Wniosek i warunki przy-
znania dofinansowania 
są dostępne na stronie 
www.opsgliwice.pl w za-
kładce Formy Pomocy 
– Seniorzy – Dofinanso-
wanie opłat za odpady 
komunalne.

Rada Seniorów
W Gliwicach już wkrótce powsta-
nie organ doradczy, konsultacyjny 
i inicjatywny reprezentujący śro-
dowisko osób starszych, instytucji 
i organizacji realizujących zadania 
na ich rzecz.

Rady Seniorów działają m.in. 
w Katowicach, Bytomiu czy Czę-
stochowie. W każdym z tych miast 
funkcjonują w ramach ustawy o sa-
morządzie gminnym. Wszystkie 
mają za zadanie wspieranie inte-
resów osób starszych w polityce 
samorządowej, integrację społecz-
ną seniorów oraz wzmacnianie ich 
aktywności obywatelskiej.

W gliwickiej Radzie Seniorów 
zasiądzie piętnaście osób, w tym 
jedenastu przedstawicieli organiza-
cji działających na rzecz seniorów, 
dwóch członków wskazanych przez 
Prezydenta Miasta oraz dwóch 
wskazanych przez Przewodni-
czącego Rady Miasta. Co ważne, 
członkiem Rady Seniorów może 
zostać każdy bez względu na wiek. 
Ci, którzy nie zostaną zgłoszeni, 
mogą zgłosić się osobiście, uzysku-
jąc poparcie co najmniej 30 osób 
powyżej 65. roku życia, będących 
mieszkańcami Gliwic. Kadencja 
rady potrwa dwa lata, będzie ona 
obradowała nie rzadziej niż raz 
na kwartał. Zasady działania rady 
określa statut, a także ustalony 
przez członków regulamin pracy.

Nabór do Rady Seniorów zostanie 
ogłoszony w ciągu trzech miesięcy 
od wejścia w życie uchwały. Szcze-
gółowe informacje na ten temat 
zostaną opublikowane na stronie 
Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych i w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego.   (mt)

z miasta

Gliwiccy seniorzy od lat korzystają z bogatej oferty zajęć, projektów i przywilejów. W ramach popularnego miejskiego 
programu mogą oni liczyć na atrakcyjne zniżki, a dzięki dofinansowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi – płacić mniej za śmieci. A to jeszcze nie wszystko! Już wkrótce w Gliwicach powstanie Rada Seniorów – organ, który 
będzie wspierał i inicjował działania na ich rzecz.

Dobre wieści dla seniorów
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Witaj, majowa jutrzenko!
Gliwickie Święto Narodowe Trzeciego Maja będzie nie tylko uroczyste, ale też bardzo widowiskowe. Wojskowy 
ceremoniał, podniesiona flaga państwowa, defilada i występ mażoretek – obchody zaplanowano na placu Kra-
kowskim. Oficjalnym uroczystościom będą towarzyszyć wydarzenia artystyczne.

W czwartek 3 maja o godz. 
12.30 w kościele katedralnym 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła (ul. Jana Pawła II 5a) zo-
stanie odprawiona msza święta 
w intencji Ojczyzny.

Po liturgii uczestnicy przejdą na 
plac Krakowski, gdzie o godz. 
14.30 rozpoczną się oficjalne 
uroczystości z udziałem między 
innymi wojska, pocztów sztanda-
rowych i przedstawicieli władz sa-
morządowych. Flaga państwowa 
zostanie podniesiona na maszt, 
odbędzie się także apel i defilada. 

Około godz. 15.00 zaplanowa-
no występ mażoretek Pantery 

z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach.

O godz. 16.00 w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) rozpocznie 
się koncert pieśni patriotycznych 
z udziałem Jana Marii Dygi, Danuty 
Widuch-Jagielskiej, Andrzeja Za-
czkowskiego i Piotra Oczkowskiego. 

Wieczorem w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55‒57) zaplanowano bardzo 
nastrojowy występ Nuli Stan-
kiewicz. O godz. 18.00 artystka 
wykona koncert „Byle nie o miło-
ści. Piosenki Agnieszki Osieckiej”. 
Szczegółowy program uroczysto-
ści na str. 20.

O godz. 19.00 w uroczym zabyt-
kowym kościele pw. św Jerzego 
w Ostropie (ul. Piekarska 13) roz-
pocznie się koncert „Przesłanie dla 

Pokoju” w wykonaniu Kapeli Do-
brej Woli Jerzego Moskały, dzieci 
z przedszkola Chatka Uszatka oraz 
chóru Heimat. Zagra także Orkie-

stra Dęta Ostropa, która w ubie-
głym roku obchodziła 110-lecie 
działalności.
 (mm) 

Rodzinny Piknik Seniora co roku przyciąga tłumy gliwiczan
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https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/gliwicki-senior-67-i-75
http://opsgliwice.pl/
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Są już listy zadań!
201 – ta liczba robi wrażenie! Dokładnie tyle pozycji zawiera lista osie-
dlowych przedsięwzięć zakwalifikowanych do głosowania w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
Gliwicki Budżet Obywatelski 
wchodzi w kolejny etap. Zakoń-
czyło się dokładne sprawdzanie 
wszystkich propozycji składanych 
przez mieszkańców, w tym gli-
wickich radnych oraz organizacje 
pozarządowe, które w tym roku 
– zgodnie z oczekiwaniami gliwi-
czan – mogły także zgłaszać swoje 
pomysły. Dziękujemy Państwu za 
aktywność! 

Lista 201 zadań zakwalifikowa-
nych do głosowania została opu-
blikowana na www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI. Znalazły się na niej 
propozycje z wszystkich gliwickich 
osiedli. Są to różnorodne przedsię-
wzięcia, które mogą pozytywnie 

wpływać na jakość życia w miejskich 
dzielnicach, głównie zajęcia akty-
wizujące (sportowe, artystyczne, 
edukacyjne) i zadania inwestycyjne 
(np. budowy placów zabaw i siłowni 
„pod chmurką”, remonty chodni-
ków, montaże dodatkowych ławek 
z oparciami, wykonanie oświetlenia 
z wykorzystaniem lamp solarno-
-wiatrowych, znakowanie przejść 
dla pieszych znakami aktywnymi 
zasilanymi energią słoneczną, re-
kultywacje skwerów, odbudowy 
osiedlowych boisk). 

W tej samej zakładce interneto-
wej znajduje się „Lista wniosków 
złożonych w tegorocznej edycji 
Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego”, na której zamieszczono 

wyniki weryfikacji wszystkich 394 
zgłoszonych w tym roku propozycji 
wraz uzasadnieniami. Ostateczną 
listę inicjatyw skierowanych do 
czerwcowego głosowania w ra-
mach GBO 2019 powinniśmy po-
znać do 28 maja, po zakończeniu 
procedury odwoławczej.

W tym roku głosowanie odbędzie 
się między 4 a 25 czerwca. W jaki 
sposób będzie można głosować? 
– warto już teraz sprawdzić w pre-
zentacji „Krok po kroku… Głoso-
wanie mieszkańców – Procedura 
na 2018 rok”, zamieszczonej na 
stronie internetowej www.gli-
wice.eu pod hasłem GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI w sekcji 
Przydatne narzędzia.  (kik)
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Harmonogram realizacji procedury  
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

w 2018 r.
• 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifiko-

wanych do głosowania oraz wyników weryfikacji wszystkich 
złożonych wniosków;

• do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wnio-
sków (według zasad określonych w § 25 Zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-5537/17, dostępnego na stronie 
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 
w sekcji Zasady naboru wniosków i głosowania w 2018 roku),

• 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
• do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych 

list zadań;
• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna dotycząca 

wyników głosowania;
• IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie 

założeń na rok kolejny.

lew czuwający przy ul. Dolnych Wałów na kilka miesięcy opuści swój cokół. 
Rzeźba zostanie przetransportowana do Tarnowskich Gór, gdzie przejdzie reno-
wację. Pracami konserwatorskimi zajmie się pracownia Konserwacja Zabytkowej 
Architektury Dr Arch. Bronisław MZYK. 

Po latach czuwania rzeźba lwa 
przy ul. Dolnych Wałów wy-
maga konserwacji. Na figurze 
pojawiły się ogniska korozyjne, 
dlatego konieczny jest jej de-
montaż i naprawa. 

Do końca czerwca lew zniknie 
z cokołu przy Willi Caro, a jego 
miejsce tymczasowo zajmie 
tabliczka informacyjna. Rzeź-

ba powinna powrócić na swoje 
miejsce do połowy listopada.

Równocześnie przeprowadzony 
zostanie remont i rekonstrukcja 
przydrożnego krzyża zlokalizo-
wanego przy skrzyżowaniu ulic 
Strzelców Bytomskich i Kolejo-
wej. Krzyż uszkodzony podczas 
kolizji samochodowej powróci 
na miejsce w połowie listopada.

W maju rozpoczną się też prace 
związane z rekonstrukcją przy-
drożnego krzyża przy ul. Żytniej 
w Bojkowie. W ramach Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy osiedla Bojków 
wybrali właśnie to zadanie do 
realizacji w 2018 roku. Prace 
zakończą się w listopadzie, 
a wykona je Pracownia Detal 
Joanna Jasek. (mf)

lew musi odpocząćZ wieży widokowej kościoła pw. Wszystkich Świętych rozta-
cza się piękny widok na miasto. Nie wierzycie? Przekonajcie 
się sami! Na wieżę będzie można wejść z przewodnikiem 
PTTK w każdą niedzielę, od maja aż do końca września. 
Dodatkowo wieża widokowa 
będzie także otwarta we wtorek 
1 maja i czwartek 3 maja. Później 
Gliwice z góry będzie można po-
dziwiać we wszystkie niedziele 
od 6 maja do 30 września o godz. 
16.00 i 17.00 (podczas dwóch 
wejść). Bilet wstępu kosztuje 5 
zł. Biuro PTTK znajduje się przy 
gliwickim Rynku w kamienicy pod 
numerem 11 (tel. 32/231-05-76).

Żeby się wdrapać na kościelną 
wieżę, trzeba się trochę zmę-
czyć, ale warto – przy dobrej 
pogodzie widoki są oszała-

miające. Panorama sięga aż 
do pasm Beskidów, a oddalona 
o ponad 50 km góra św. Anny 
wydaje się być na wyciągnięcie 
ręki.

Kościół pw. Wszystkich Świętych 
(ul. Kościelna 4) to najstarsza 
gliwicka świątynia. Wieża 
swój obecny kształt otrzymała 
podczas największego i najbar-
dziej gruntownego remontu 
w dziejach parafii, który w latach 
1929‒1942 przeprowadził ów-
czesny proboszcz, ksiądz Edward 
Sobek. (mm)

Miasto z góry
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Warsztaty DJ-skie, Wyspa  
Aktywności Społecznej na Zatorzu

Tablice edukacyjne  
na Sikorniku,

Siłownia pod chmurką, Stare Gliwice

7.	Si�ownia pod chmurk�, Stare Gliwice
https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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INWeSTYcJe / BIZNeS

Gliwickie lotnisko czekają zmiany. Już wkrótce rozpoczną się tam prace związane z przygotowaniami do 
budowy pasa startowego. Po zakończeniu modernizacji obiekt funkcjonujący dotychczas jako sportowy 
uzyska status lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji. Zacznie być bazą dla lotów biznesowych 
i tzw. małego ruchu cargo.
Inwestycję realizuje Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju – jedna ze 
spółek miasta. Dokumentację projektową 
opracowała warszawska firma INNEBO 
Group. 

Rozbudowa lotniska zostanie 
sfinansowana przez miasto, które 
w 2017 roku podwyższyło już pod 
tym kątem kapitał zakładowy 
GAPR o około 8 mln zł, a do końca 
kwietnia br. zamierza przekazać 
Agencji kolejne 9 mln zł. 

Przed rokiem GAPR otrzymał także apor-
tem miejskie grunty o powierzchni  418 
271 m2, wchodzące w skład lotniska, 
a przeznaczone na jego rozbudowę.

– Modernizacja lotniska zakłada budowę 
utwardzonego pasa startowego o długo-
ści 900 metrów, drogi kołowania, płyty 
postojowej i kontenerowej stacji paliw, 
a także wybudowanie parkingów i dróg 
dojazdowych. Obecnie na lotnisku znaj-

dują się jedynie trawiaste pasy startowe 
– przypomina Józef Gumienny, dyrektor 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju, nadzorujący to przedsięwzięcie. 

Właśnie kończą się poszukiwania 
wykonawcy robót rozbiórkowych.

26 kwietnia w siedzibie GAPR powinny 
zostać otwarte oferty zgłoszone do prze-

targu nieograniczonego, przewidującego 
rozbiórkę asfaltowego kręgu modelar-
skiego o powierzchni około 1600 m2, 
betonowego placu technicznego o po-
wierzchni około 2365 m2 oraz betonowej 
drogi kołowania o powierzchni około 
690 m2. 

Firma, która przedstawi najkorzystniej-
szą ofertę, będzie miała trzy tygodnie 
na wykonanie prac na lotnisku, licząc od 
dnia podpisania umowy z GAPR. 

– Otwieramy tym samym pierwszy etap 
przebudowy i rozbudowy gliwickiego 
lotniska – podkreśla Józef Gumienny. 
W następnej kolejności GAPR ogłosi 
przetarg na zbiornik retencyjny, a póź-
niej – przetarg główny na drogę startową. 

Główne prace modernizacyjne na 
lotnisku powinny ruszyć w lipcu,  
a zmodernizowany obiekt powi-
nien być gotowy w przyszłym roku.

W Gliwicach jest wiele firm, przedsię-
biorstw i inwestorów, którzy chętnie 
skorzystają z możliwości szybkiego 
przemieszczania się między Gliwicami 
a innymi ośrodkami w kraju. 

Jednocześnie gliwickie lotnisko jest na 
tyle dobrze zlokalizowane, a zarazem na 
tyle duże, że możliwe byłoby wydzielenie 
obszaru nie tylko dla transportu bizneso-
wego i ruchu cargo, ale też dla publiczne-
go transportu lotniczego na małą skalę.
 (kik)

Rozbudowa na horyzoncie
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W Gliwicach powstają kolejne miejsca pracy we wspólnej przestrzeni. 
Ostatnio strefę coworkingu rozbudowano w Technoparku, kolejną, 
w parku chopina, ma zorganizować Miejski Zarząd Usług Komunalnych. 

Coworking polega na indywidualnej lub 
wspólnej pracy w wynajętym pomiesz-
czeniu. Najczęściej z takiego rozwiązania 
korzystają freelancerzy, którzy zamiast 
pracy w czterech ścianach własnego 
domu czy mieszkania wolą realizować 
projekty i zamówienia w towarzystwie 
innych kreatywnych ludzi. Zapewnia 
im to spokojną, ale nie samotną pracę. 
Centra coworkingowe cieszą się coraz 
większą popularnością i powstaje ich 
coraz więcej. 

– To ciekawa perspektywa dla młodych 
i samodzielnych przedsiębiorców oraz 
osób, które rozpoczynają przygodę 
w biznesie. Strefa coworkingowa 
działa w gliwickim Technoparku od 
2015 r. W marcu oddaliśmy do użytku 
dodatkową część i obecnie w nowo-
czesnych pomieszczeniach mamy do 
dyspozycji 25 miejsc – tłumaczy Jacek 

Kotra, dyrektor Parku Naukowo-Tech-
nologicznego „TECHNOPARK GLIWICE”. 

Każda z osób korzystających z coworkin-
gu w gliwickim Technoparku ma do dys-
pozycji biurko z dostępem do internetu, 
bezpłatnie użyczaną salę do spotkań 
z klientami, miejsce do relaksu oraz 
możliwość korzystania z organizowanych 
w Technoparku wydarzeń i konferencji, 
a także spotkań networkingowych. Wię-
cej informacji można znaleźć na stronie 
www.technopark.gliwice.pl/coworking. 

Podobna przestrzeń – miejsce do wspól-
nej pracy kilkunastu osób – powstanie 
również w parku chopina. Pod zadasze-
niem zostaną zamontowane stoły i ławki 
z dostępem do energii elektrycznej oraz 
hotspot. Inwestycja zostanie zrealizowana 
jeszcze w tym roku, w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego.  (mf)

nowe 
przestrzenie do pracy

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 Te

ch
no

pa
rk

 G
liw

ic
e

Huta Łabędy dostała zielone światło na rynek amerykański. Zakład 
otrzymał certyfikat American Petroleum Institute. Dzięki niemu może 
rozszerzyć eksport swoich produktów za ocean.

Wydział Rur Huty Łabędy ruszył 
w czerwcu 2016 roku. Produkuje rury 
przewodowe certyfikowane, zgrzewane 
prądami wysokiej częstotliwości. Wy-
korzystywane są one m.in. w ciepłow-
nictwie, gazownictwie oraz przemyśle 
petrochemicznym.

Do tej pory huta mogła eksportować 
swoje towary jednie na obszar Unii 
Europejskiej. W ubiegłym roku połowa 
sprzedaży trafiła na europejskie rynki, 
między innymi do Niemiec, Czech i Ho-
landii. O certyfikat API, pozwalający 
na eksport rur również do Stanów 
Zjednoczonych, zabiegano od ponad 
roku. Umożliwi on nie tylko zdobycie 
nowego rynku, ale także rozszerzenie 
oferty produkcji, m.in. o rury do prze-

syłu mediów palnych takich jak gaz czy 
ropa naftowa.

 – Ten certyfikat niewątpliwie podkreśli 
postrzeganie huty jako solidnego i rze-
telnego partnera, produkującego rury na 
najwyższym światowym poziomie. Dzięki 
certyfikatowi jesteśmy w stanie rozsze-
rzyć naszą ofertę produktową – wyjaśnia 
Wojciech Siudyła, wiceprezes zarządu 
ds. Handlu i Produkcji Huty Łabędy S.A.

Otrzymanie zezwolenia wiązało się ze 
spełnieniem wielu rygorystycznych wyma-
gań. Audyt, który odbył się na przełomie 
października i listopada ubiegłego roku, 
obejmował nie tylko produkcję, ale również 
procesy zarządzania, kontroli jakości oraz 
procedury zakupów i handlu.  (kr)

Na podbój Ameryki
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http://technopark.gliwice.pl/coworking/
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Od początku roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych posadził w Gliwicach już 128 
drzew, m.in. buki, miłorzęby, derenie, lilaki, kaliny, wiązy, wiśnie, oliwniki, magnolie 
i azalie. Ostatnie nasadzenia prowadzone były na osiedlu Kopernika.

Nowe nasadzenia upiększyły 
skwer Nacka (57 sztuk), osiedle 
Obrońców Pokoju (6), ul. Kozielską 
(60). Na osiedlu Kopernika pojawi-
ło się 5 klonów pospolitych „Crim-
son King” oraz krzewy tawuły 
japońskiej. Wybór miejsc wynika 
z decyzji dotyczących nasadzeń 
zastępczych oraz z bieżącego uzu-
pełniania stanu zieleni w mieście. 

Do końca roku w Gliwi-
cach MZUK posadzi jesz-
cze ponad tysiąc drzew 
– 912 liściastych i ponad 
80 iglastych oraz krzewy. 
W sumie, nie licząc roślin 
sezonowych, w 2018 r. 
zostanie posadzonych 
ponad 2 500 roślin.

MZUK nie tylko sadzi nowe 
rośliny, zajmuje się również 
pielęgnacją istniejącej zieleni. 
Przeprowadza m.in. cięcia pie-
lęgnacyjne, które prowadzone 
są po otrzymaniu zgłoszenia lub 

w wyniku bieżącej kontroli stanu 
fitosanitarnego drzew. W ubie-
głym roku cięcia pielęgnacyjne 
dotyczyły 427 drzew znajdują-
cych się na terenach administro-
wanych przez MZUK.

– Cięcia pielęgnacyjne odbywają 
się na wnioski i interwencje miesz-

kańców czy służb porządkowych 
oraz na podstawie obserwacji 
własnych wynikających z działal-
ności statutowej MZUK. Wszystkie 
cięcia są wykonywanie zgodnie 
ze sztuką i zasadami dotyczącymi 
ochrony przyrody – tłumaczy Iwo-
na Janik, rzecznik prasowy MZUK 
w Gliwicach.  (mf)

AKTUAlNOŚcI

Uwaga kierowcy!

nowe drzewa
na Koperniku

Rada Miasta Gliwice – zgodnie z wymogami ustawowymi – uchwaliła na ostatniej 
sesji podział miasta na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery, granice 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

– Głosowanie w jesiennych 
wyborach samorządowych 
przeprowadzone zostanie 
w naszym mieście w 106 lo-
kalach wyborczych, z których 
53 to lokale dostosowane do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych – poinformował 
Janusz Górecki, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Z wykazem ulic wchodzą-
cych w skład poszczególnych 
stałych obwodów głosowania 
i listą 106 lokali wyborczych 
można zapoznać się w tekście 
uchwały XXXVII/810/2018 
Rady Miasta Gliwice z 19 
kwietnia 2018 roku, dostęp-
nej na stronie https://bip.
gliwice.eu/prawo_lokalne/
uchwaly_rady_miasta.

Przypominamy, że kadencja rad 
gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wójtów, bur-

mistrzów i prezydentów miast 
upływa 16 listopada. Dotych-
czas Kodeks wyborczy stano-
wił, że wybory samorządowe 
odbywały się w ostatni dzień 
wolny od pracy poprzedzający 
upływ kadencji rad.

Zgodnie z najnowszą zmianą 
w Kodeksie, datę wyborów 
wyznacza się na dzień wolny od 
pracy przypadający nie wcześniej 
niż na 30 dni i nie później niż na 7 
dni przed upływem kadencji rad. 
 (kik)

Znamy obwody
głosowania

W  środę, 25 kwietnia, rozpoczął się remont chod-
nika i jezdni ul. Rolników w Bojkowie. Prace po-
trwają do połowy lipca. Wykonawca inwestycji, 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, prosi 
kierowców, by zwracali uwagę na oznakowanie 
tymczasowe. 

Remont ul. Rolników będzie 
realizowany w dwóch etapach. 
W pierwszym został zamknięty 
odcinek od ul. Bojkowskiej do 
Żytniej. Objazd został popro-
wadzony ulicą Żytnią. 

W drugim etapie prace obej-
mą odcinek od ul. Żytniej do 
Dożynkowej, a objazd będzie 

wytyczony ulicą Dożynkową. 
Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, prace zakończą 
się w połowie lipca.

Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach na ten rok zaplanował 
długą listę remontów ulic. 
Można ją znaleźć na stronie 
internetowej ZDM.  (mf)
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Na osiedlu Kopernika  
pojawiło się 5 klonów 
pospolitych „crimson 
King” oraz krzewy tawuły 
japońskiej

Głosuj na Arenę 
Arena Gliwice została nominowana do nagrody TOP 
Inwestycje Komunalne 2018. O tytuł walczy 30 projek-
tów z całego kraju.

To jeden z największych tego 
typu obiektów widowiskowo
-sportowych w Polsce. Podobno 
obejście wszystkich pomieszczeń 
zajmuje 2 dni! Dzięki przyjętym 
rozwiązaniom, w gliwickiej hali 
przy ul. Akademickiej 50 będzie 
można przeprowadzać zawody 
sportowe między innymi w lek-
koatletyce, tenisie, siatkówce, 
koszykówce, piłce ręcznej, ha-
lowej piłce nożnej oraz boksie.

W całym kompleksie dominuje 
budynek hali głównej, która 
pomieści ponad 17 tys. wi-
dzów. Przylega do niej hala tre-
ningowa i budynek fitness. Na 

terenie hali znajduje się także 
dwupoziomowy garaż, którego 
górna płyta jest przystosowana 
do organizacji imprez i wystaw 
plenerowych. Zamontowano 
w obiekcie również najwyższą 
w Europie ściankę wspinacz-
kową i spektakularny system 
podwieszenia scenicznego.

Wszyscy, którzy chcieliby wes-
przeć GŁOSAMI gliwicką inwe-
stycję, mogą to zrobić na stronie  
PortalSamorzadowy.pl. Głoso-
wanie internautów (stanowiące 
pierwszy etap konkursu TOP 
Inwestycje Komunalne) potrwa 
do 2 maja do godz. 12.00. 
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https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2018/nominacje/hala-widowiskowo-sportowa-arena-gliwice%2C105867.html
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W Gliwicach, podobnie jak i w innych miastach, zaczną wkrótce obowiązywać nowe, trzyletnie taryfy za wodę i ścieki. Uwzględniono w nich 
m.in. przewidywany poziom inflacji w Polsce oraz wzrost wysokości podatku od nieruchomości płaconego przez PWiK od realizowanych 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Nowe taryfy wejdą w życie albo już w maju, albo w lipcu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gliwicach, podob-
nie jak pozostałe przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne w kraju, zo-
stało zobowiązane nowymi prze-
pisami do opracowania i przedsta-
wienia propozycji nowych taryf za 
wodę i ścieki. Taryfy muszą teraz 
uwzględniać zmiany warunków 
ekonomicznych w perspektywie 
3 lat. 

– Do tej pory w Gliwicach utrzymy-
wano stawki za wodę i ścieki na 
niskim poziomie, bo pozwalała na 
to dobra kondycja ekonomiczna 
PWiK. W planowaniu taryf na trzy 
lata z góry spółka musiała jednak 
uwzględnić wymogi nowych prze-
pisów i prognozowaną sytuację 
makroekonomiczną w kraju – in-
formuje Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Gliwicach. 

W nowych, trzyletnich tary-
fach za gliwicką wodę i ścieki 
uwzględniono m.in. przewidy-
wany wzrost cen w gospodarce 
narodowej, a także spodziewany 
wzrost podatku od nieruchomo-
ści, spowodowany inwestycjami 
PWiK zapisanymi w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych.

W taryfach uwzględniono również 
opłaty za usługi wodne (dawniej 
opłata za korzystanie ze środowi-
ska) wyliczone zgodnie z nowym 
Prawem wodnym. Cena za wodę 
zawiera opłatę za usługi wodne 
w wysokości 1 292 tys. zł za rok, 
natomiast cena za odprowadzanie 
ścieków zawiera  opłatę w wyso-
kości 671 tys. zł za rok

Propozycja nowych, trzyletnich 
taryf została już zgłoszona przez 
PWiK do dyrektora Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie” w Gliwi-
cach (tzw. organu regulacyjnego). 
W cenniku przewidziano stopnio-
we, coroczne podnoszenie stawek 
za wodę i ścieki. 

Obecnie za 1 m3 wody mieszkańcy 
płacą 4,82 zł brutto. Po wejściu 
w życie taryfikatora, przez pierw-
szych 12 miesięcy ma obowiązywać 
stawka 4,95 zł brutto/m3, od 13 do 
24 miesiąca obowiązywania nowej 
taryfy już 5,09 zł brutto/m3, zaś od 
25 do 36 miesiąca 5,24 zł brutto/m3. 

Za odprowadzanie 1 m3 ścieków 
gliwiczanie płacą teraz 6,77 zł 
brutto. W okresie pierwszych  
12 miesięcy obowiązywania no-

wej taryfy stawka za odbiór m3 
ścieków ma wynosić 7,14 zł brut-
to, od 13 do 24 miesiąca 7,26 zł 

brutto, a od 25 do 36 miesiąca 
już 7,41 zł brutto. Nowe cenniki 
wejdą w życie albo już w maju, 

albo w lipcu. Wynika to z obec-
nie obowiązujących przepisów. 
 (kik)

z miasta

Politechnika zachęca do studiowania
Ponad tysiąc maturzystów z całej Polski wzięło udział w Dniu Otwartym, który odbył się 19 kwietnia na Politechnice Śląskiej. Na gości czekało 
sporo atrakcji, m.in. bieg w kasku, organizowany w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!”. 

Tradycyjnie podczas Dnia Otwar-
tego uczniowie szkół średnich 
mieli szansę zapoznać się z pełną 
ofertą dydaktyczną uczelni, a tak-
że dowiedzieć się krok po kroku, 
jak wygląda proces rekrutacji. 

Tegoroczną nowością było 
zwiedzanie Szlaku Przemysłu 
4.0, który niedawno powstał 
na gliwickiej Politechnice. Szlak 
prezentujący wydziałowe la-
boratoria został przygotowany, 
aby przybliżyć korzyści płynące 
z zastosowania nowoczesnych 
technologii. Największym zain-
teresowaniem cieszył się jednak 
bieg w kasku, w którym wzięło 
udział ok. 200 pań, studiujących 
lub planujących studia na gliwic-
kiej uczelni. 

 – Od kilku lat wspólnie z fundacją 
edukacyjną Perspektywy prowa-
dzimy akcję „Dziewczyny na Poli-
techniki!”. Efekty są zauważalne, 
ponieważ z roku na rok rośnie 
odsetek pań w ogólnej liczbie 
studentów. W tym roku wynosi 

ok. 33–34 % – mówi Paweł Doś, 
rzecznik Politechniki Śląskiej. 

Zainteresowanie studiami na 
gliwickiej uczelni nie słabnie.  
Nic w tym dziwnego. Jak wynika 
z ostatniego rankingu Studiów 

Inżynierskich Perspektywy 2018 
– Politechnika Śląska jest jedną 
z najlepiej ocenianych uczelni. 

Wśród prowadzonych na niej 
kierunków dwa – inżynieria 
środowiska na Wydziale Inży-

nierii Środowiska i energetyki 
oraz logistyka na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania – zo-
stały ocenione jako najlepsze 
w Polsce!  
 (mt)

Oglądaj na
gliwice.eu

– Zastanawiałam 
się nad matema-
tyką stosowaną, 
ale jeszcze nie 
wiem. Nie jestem 
przekonana do 

końca, dlatego przyjechałam zo-
baczyć, jak to wszystko wygląda 
– stwierdza Agata, maturzystka

– Studiuję na 
Wydziale Orga-
nizacji i Zarzą-
dzania, kierunek 
zarządzanie. Na 
Politechnikę Ślą-

ską warto iść, ponieważ każdy 
znajdzie tu coś dla siebie i kli-
mat jest bardzo fajny. Naprawdę 
polecam! – opowiada Żaneta, 
studentka Politechniki Śląskiej

– Mnie np. inte-
resuje Wydział 
Budownictwa. 
Myślałam wła-
śnie, żeby po 
maturze pójść 

na tę uczelnię, do Gliwic – 
mówi Katarzyna, maturzystka.
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6,77 zł

4,82 zł

7,14 zł

4,95 zł

7,26 zł

5,09 zł

7,41 zł

5,24 zł
Aktualna 
stawka

Aktualna 
stawka

Koszt 1 m3 wody (brutto)

Koszt odbioru 1 m3 ścieków 
(brutto)

Przez pierwszych  
12 m-cy po wejściu 
w życie nowego 
taryfikatora

Przez pierwszych  
12 m-cy po wejściu 
w życie nowego 
taryfikatora

Od 13 do 
24 miesiąca 
obowiązywania 
nowego 
taryfikatora

Od 13 do 
24 miesiąca 
obowiązywania 
nowego 
taryfikatora

Od 25 do 
36 miesiąca 
obowiązywania 
nowego 
taryfikatora

Od 25 do 
36 miesiąca 
obowiązywania 
nowego 
taryfikatora

Nowe prawo, wyższe stawki
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MIASTO I MIeSZKAŃcY

Pozytywnie
dla zdrowia

17 kwietnia swoje 100 urodziny obchodziła pani Zofia Gasińska. Wyjątkową sole-
nizantkę w dniu jej święta odwiedzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego i złożyli 
jej życzenia. My również życzymy pani Zofii wszystkiego najlepszego!

Zofia Gasińska urodziła się 
w 1918 roku w Wilamowie 
koło Łodzi. Wychowywała się 
w tradycyjnej, wielodzietnej 
rodzinie. Jej matka dbała 
o dom i zajmowała się dzieć-
mi, ojciec był ogrodnikiem 
w majątku. 

Po wojnie na ziemiach odzyska-
nych pani Zofia podjęła pracę 
w kuchni jednego z domów 
wczasowych. Założyła też ro-

dzinę, z którą na stałe osiedliła 
się w Stroniu Śląskim. Sama 
zajmowała się dwójką dzieci 
i gospodarstwem domowym, 
mąż pracował w tartaku.

Solenizantka od ponad 40 lat 
jest wdową, a od 3 lat mieszka 
z synem w Gliwicach. Jeszcze 
do niedawna do jej ulubionych 
zajęć należały robótki ręczne, 
zwłaszcza haftowanie, a także 
pielęgnacja ogrodu. Chętnie 

udzielała się w pracach lokalnej 
pomocy społecznej i działała 
społecznie, kiedyś m.in. jako 
radna w Stroniu Śląskim. 

Dziś pani Zofia – babcia dwóch 
wnuczek – jest w bardzo dobrej 
kondycji i nawet pokonanie 
czterech pięter po schodach 
nie stanowi dla niej problemu. 
Jak sama przyznaje, najlepiej 
relaksuje się podczas rozwią-
zywania krzyżówek.   (mt)

Nauczą się bronić

Punkt paszportowy
nieczynny...

Skończyła sto lat 
i tryska energią

Podstawowe zasady obrony mogą przydać się każdej mieszkance Gliwic. Będzie 
można się ich nauczyć podczas bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet.

Centrum Ratownictwa Gliwice 
wspólnie z Ośrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej oraz Strażą 
Miejską w Gliwicach organizuje 
XXVIII bezpłatny kurs samo-
obrony dla kobiet. Jego celem 
jest wzmocnienie poczucia bez-
pieczeństwa wśród pań poprzez 
poznanie technik samoobrony, 
rozwijanie sprawności i naukę 
właściwego reagowania w sy-
tuacjach zagrożenia.

Kurs prowadzony będzie od 
14 maja do 20 czerwca w hali 
sportowej Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 1 przy ul. Kozielskiej 
1. Zajęcia będą się odbywać 
w poniedziałki i środy w godzi-
nach od 17.30 do 19.30 oraz, 
wyjątkowo, w dwa pierwsze 
piątki po rozpoczęciu kursu.

Na zainteresowane panie czeka 
100 miejsc. Zapisy na kurs roz-
poczną się 24 kwietnia. Uwaga! 

W tej edycji pierwszeństwo 
przy zapisach mają mieszkanki 
Śródmieścia.

W kursie mogą uczestniczyć 
gliwiczanki, które ukończyły 15. 
rok życia. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana 
jest pisemna zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego. Szczegóło-

we informacje można uzyskać 
na stronie www.crg.gliwice.
pl lub dzwoniąc pod numer 
32/301-97-23.

Przedsięwzięcie prowadzone 
jest w ramach programu „Bez-
pieczne Gliwice” i finansowane 
ze środków Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego.  (kr)
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W piątek 4 maja Terenowy Punkt Paszportowy  
w Urzędzie Miejskim będzie nieczynny. 11 maja Urząd 
Miejski będzie pracował dłużej.

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów piątek 4 maja będzie 
dniem wolnym dla pracowni-
ków administracji rządowej. 
Oznacza to, że nieczynny bę-
dzie również Terenowy Punkt 
Paszportowy, działający w bu-

dynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Zwycięstwa 21. 

Uwaga! W piątek 11 maja Urząd 
Miejski  w Gliwicach będzie 
otwarty o godzinę dłużej. Spra-
wy będzie można załatwiać do 
godz. 16.00.   (mf)
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Za nami kolejna odsłona Gliwickiej Akademii Zdrowia Dziec-
ka. Miniona sobota upłynęła pod znakiem specjalistycznych 
porad, edukacyjnych zabaw i artystycznych występów, 
których motywem przewodnim był zdrowy styl życia.

Gliwicka Akademia Zdrowia 
Dziecka to bezpłatna akcja zdro-
wotna prowadzona od 2016 roku 
przez Wydział Zdrowia Urzędu 
Miejskiego, w ramach programu 
Zdrowe Gliwice. Podczas impre-
zy, która odbyła się 21 kwietnia, 
dzieci bawiły się i poszerzały 
swoją wiedzę na temat zdrowia.

 – Na dzieci i ich rodziców czekali 
specjaliści. Można było skorzy-
stać z porad logopedy, psycholo-
ga, dietetyka, fizjoterapeuty. Nie 
zabrakło również innych atrakcji 
– mówi Beata Jeżyk z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Najmłodszym bardzo podobał się 
konkurs na najlepsze przebranie 
warzywno-owocowe, chętnie 
brali też udział w występach wo-

kalno-tanecznych. Największym 
powodzeniem wśród uczestni-
ków imprezy cieszyła się jednak 
ciuchcia zdrowia. Na pierwszej 
stacji dzieciaki otrzymywały spe-
cjalny paszport, który uprawniał 
do uczącej zdrowego stylu życia 
wędrówki po ośmiu stacjach.

W organizację tegorocznej edycji 
włączyli się Pozytywni.Gliwice.pl 
oraz Centrum Handlowe Forum.

– Działamy we współpracy 
z wieloma podmiotami. Dzięki 
temu udało nam się zgromadzić 
wolontariuszy, którzy przygo-
towali atrakcje dla młodszych 
i starszych mieszkańców Gliwic 
– mówi Agata Cira, koordynator 
kampanii Pozytywni.Gliwice.pl, 
dyrektor SP z Oddziałami Dwuję-
zycznymi nr 6 w Gliwicach.  (mt)

www.crg.gliwice.pl
www.crg.gliwice.pl
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Szkło artystyczne z drugiej połowy XX wieku cieszy się w Polsce 
coraz większym zainteresowaniem. Od 27 kwietnia w Willi 
caro (ul. Dolnych Wałów 8a) będzie można oglądać różnorodne 
szklane formy wyprodukowane w kultowych hutach szkła.

W latach 60. i 70. huty szkła Za-
głębia Dąbrowskiego były jedny-
mi z najważniejszych zakładów 
w kraju. W Ząbkowicach swoje 
projekty realizowali uznani pro-
jektanci, między innymi Eryka 
Trzewik-Drost oraz Jan Sylwester 
Drost, którzy specjalizowali się 
w zestawach tworzonych ze szkła 
prasowanego. Na wystawie w Mu-
zeum w Gliwicach zostaną także 
zaprezentowane prace Ludwika 
Fiedorowicza, Bogdana Kupczy-
ka, Ryszarda Serwickiego i Izabeli 
Szklaniarz – klasyków polskiego 
wzornictwa.

– Dzięki tworzonym w latach 60. 
XX wieku projektom spełniało się 
marzenie o rzeczach niepospoli-
tych, „na każdą kieszeń”, w każ-
dym domu. Istotną rolę w odmie-
nianiu zwykłych wnętrz odegrało 
szkło i ceramika, wnosząc do nich 
żywą barwę i absorbującą formę 
– mówi Jolanta Wnuk z Działu 
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego 
Muzeum w Gliwicach, kurator 
wystawy. Wernisaż zaplanowa-
no na 27 kwietnia o godz. 17.00. 
Ekspozycję będzie można oglądać 
do 30 września. 
 (mm)

kultura

Imprezowy 1 maja
Spędzasz 1 maja w Gliwicach? Podczas spaceru miej oczy szeroko otwarte! Na terenie 
miasta odbędzie się rodzinna grę miejska, w Wójtowej Wsi zostanie rozegrany turniej 
piłkarski, na Rynku będą koncerty, a w parku chopina warsztaty bębniarskie. Wszystko 
w ramach Gliwickiej Majówki!

Rano na boisku sportowym przy  
ul. Orkana wystartuje Turniej Pił-
karski o puchar Gliwickiej Majówki. 
O godz. 9.00 spotka się 8 drużyn, 
które będą ze sobą rywalizować 
na murawie. Koniec rozgrywek 
zaplanowano na godz. 14.00. 
Wpisowe dla drużyny (bramkarz, 5 
zawodników w polu i rezerwowi – 
maksymalnie 10 osób) wynosi 100 
zł. Zapisy prowadzi Darek Opoka 
(e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl, 
telefon: 500-170 -516).

W sercu gliwickiej starówki, na Ryn-
ku, o godz. 10.00 rozpocznie się 
rodzinna gra miejska „Poznajemy 
Gliwice”. Weźmie w niej udział 15 
drużyn liczących od 2 do 5 osób. 
Zgłoszenia przyjmuje Alicja Janicka 
z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej (e-mail: 
alicja.janicka@gliwice.zhp.pl, tele-
fon: 798-782-884). Udział w grze jest 
bezpłatny.

Między godz. 14.00 a 17.00 park 
chopina będzie bardzo rytmicznym 

miejscem – wszystko za sprawą 
warsztatów bębniarskich z Kolekty-
wem Foliba. W zielonym sercu mia-
sta będzie można spróbować swoich 
sił w grze na bębnach (własnych albo 
wypożyczonych od organizatorów), 
a także pobić gliwicki rekord wspól-
nego grania na bębnach (punktualnie 
o godz. 16.15). Dodatkowo atrakcje 
w parku Chopina przygotują Warsz-
taty Terapii Zajęciowej „Tęcza” oraz 
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 
w Gliwicach. W programie znalazły 
się również zajęcia tai chi. Warszta-
ty w parku Chopina są otwarte dla 
wszystkich.

Wieczorem majówka przeniesie się 
na Rynek. O godz. 18.00 wystąpią 
gliwickie zespoły – Warszawiaki oraz 
Illegal Boys. Warszawiaki to Trupa 
Teatralna inspirująca się okresem 
dwudziestolecia międzywojennego 
i czerpiąca pełnymi garściami z war-
szawskiego folkloru. Po piosenkach 
z przedwojennej stolicy przyjdzie czas 
na energetyczny występ Illegal Boys. 

Chłopaki specjalizują się w przerób-
kach światowych przebojów reggae, 
folku i rocka – aranżują je po swo-
jemu, wykorzystując nietypowe, 
akustyczne instrumenty. Po kon-
certach przeniesiemy się do Stacji 
Artystycznej Rynek (numery kamie-
nic: 4 i 5, I piętro, nad EMPiK-iem).  
Adam Drewniok, wielki fan The Beat-
les, opowie mniej znaną historię naj-
bardziej znanego zespołu na świecie. 
Czy prawdziwego Paula McCartneya 
zastąpił sobowtór? O tym będzie 
można posłuchać od godz. 20.00. Po 
prelekcji zaplanowano potańców-
kę – oczywiście do muzyki Wielkiej 
Czwórki z Liverpoolu. Wstęp wolny.

– Gliwicka majówka to impreza dla 
wszystkich – małych i dużych, miesz-
kańców naszego miasta, ale nie tylko. 
Kultura, sport, wypoczynek – w tym 
dniu nikt nie powinien się nudzić – 
zapowiada Bogna Dobrakowska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach, odpowiedzialnej za 
organizację wydarzenia.  (mm))

cZWARTeK 26 KWIeTNIA
 ■ godz. 16.00: „Chemiczne relikty życia zachowane 

w skałach osadowych” – wykład prof. Franciszka Cze-
chowskiego w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: Mumio – występ kabaretowy, Teatr Miej-
ski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: Nomade Orchestra – koncert w ramach 
Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: „The Smiths. Piosenki o twoim życiu” – 
spotkanie autorskie z Maciejem Koprowiczem, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: „Najlepsze polskie 30” – projekcje filmów 
krótkometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIąTeK 27 KWIeTNIA
 ■ godz. 17.00: „Barwny świat wielu form – szkło arty-

styczne i użytkowe z huty w Ząbkowicach” – otwarcie 
wystawy, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: finał XX Wojewódzkich Prezentacji Arty-
stycznych, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 19.00: Three Horns & A Bass, New Royal Flamin-
ga Band – koncerty w ramach Filharmonii, Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10)

sobota 28 kwietnia
 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Zolyty i zaślubiny” – warsztaty 

z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk od święta”, Zamek Pia-
stowski (ul. Pod Murami 2)

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

 ■ godz. 19.00: Paul Van Kemenade ‘Classic’ Quintet – 
koncert w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazo-
via (Rynek 10)

niedziela 29 kwietnia
 ■ godz. 16.15: „Teraz wczesnoszkolne dzieciaki!” – pro-

jekcje filmów animowanych w ramach O!PLA Festiwa-
lu Polskiej Animacji, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIAŁeK 30 KWIeTNIA
 ■ godz. 19.30: koncert Zespołu Muzyki Salonowej 

Eleganza, Palmiarnia Miejska (park Chopina,  
ul. Fredry 6)

wtorek 1 maja
 ■ godz. 10.00–23.00: Gliwicka Majówka

czwartek 3 maja
 ■ godz. 16.00: „Śpiewnik patriotyczny” – koncert pieśni 

polskich, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: „Byle nie o miłości. Piosenki Agnieszki 

Osieckiej” – koncert Nuli Stankiewicz w ramach Naro-
dowego Święta Trzeciego Maja, Teatr Miejski w Gliwi-
cach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: „Przesłanie dla pokoju” – koncert Kapeli 
Dobrej Woli Jerzego Moskały, chóru Heimat i Orkie-
stry Dętej Ostropa, kościół pw. św. Jerzego w Ostropie 
(ul. Piekarska 13)

sobota 5 maja
 ■ godz. 16.00: „Antoni Wiwulski architekt i rzeźbiarz – 

obrońca Wilna” – wykład prof. Krzysztofa Stefańskiego 
z cyklu „Artefakty z Niepodległą”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Jonasz” – spektakl Teatru A w ramach 
projektu „Teatr zakwita w Brzezince”, Parafialny Dom 
Kultury (ul. Zamojska 8)

 ■ godz. 17.00: „Bajka o Smoku Kubie” – spektakl Teatru 
A w ramach projektu „Teatr rozkwita w Brzezince”,  
Parafialny Dom Kultury (ul. Zamojska 8)

NIeDZIelA 6 MAJA
 ■ godz. 17.15: „Jesteśmy z Gliwic” – warsztaty dla rodzi-

ców, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

CO? GDZIE? KIEDY?

Bardzo krucha wystawa
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Wazon „Owal”, Eryka Trzewik-
-Drost, szkło warstwowe, dmu-
chane, huta Staszic w Dąbrowie 
Górniczej, unikat, 1967 rok, ze 
zbiorów Muzeum w Gliwicach

kultura.gliwice.eu

https://kultura.gliwice.eu/
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Najnowocześniejsza i największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce rozpoczyna sezon imprezowy. Zanim 30 maja w Arenie Gliwice  
(ul. Akademicka 50) wystąpi światowej sławy DJ Armin van Buuren, w sąsiedztwie obiektu odbędzie się kilka dużych wydarzeń sportowych  
i muzycznych. Podczas Dni Otwartych będzie także okazja, żeby obejrzeć imponującą inwestycję od środka. Udanej zabawy życzy Miasto Gliwice!

12 i 13 MAJA

12 MAJA12 i 13 MAJA

30 MAJA

Podobno obejście wszystkich pomieszczeń w hali zajmuje 2 dni – na dwudniowe zwiedzanie 
areny zaprasza 12 i 13 maja Fundacja Radan, która odpowiada za organizację imprez w Arenie. 
Spokojnie, uczestnicy Dni Otwartych nie będą musieli okrążać wszystkich pomieszczeń! 
Będzie można zobaczyć najciekawsze i najbardziej spektakularne miejsca, czyli między innymi 
ogromną, mogącą pomieścić ponad 17 tys. widzów arenę główną oraz przystosowaną do 
treningów i rozgrywek sportowych arenę małą. Podczas dni otwartych będzie można także 
poczuć się jak wyjątkowy gość obiektu w jednej z 30 lóż dla VIP-ów.
• sobota 12 maja, godz. 10.30–21.00
• niedziela 13 maja, godz. 10.30–17.00
Wejście na teren Areny: w pobliżu placu i parkingu między ul. Akademicką i Kujawską,  
od strony Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
Dostępne parkingi: przy lodowisku Tafla i kortach tenisowych przy ul. Akademickiej.

Tuż po wręczeniu nagród zwycięzcom Rajdu Miejskiego 360 stopni, 
o godz. 19.20 na scenie przy Arenie Gliwice rozpocznie się impreza 
Śląsk Maturzystom. To świetna okazja, żeby odstresować się między 
egzaminami i bliżej poznać Politechnikę Śląską, jedną z najlepszych 
uczelni technicznych w kraju. Arena Gliwice sąsiaduje z dzielnicą 
akademicką i administrowanymi przez „polibudę” kortami tenisowymi, 
halami sportowymi i lodowiskiem. Dla maturzystów i nie tylko zagrają 
zespół ira, wyjadacze polskiej sceny rockowej, oraz GrubSon, jeden  
z najciekawszych śląskich raperów. Wstęp wolny.

W programie zaplanowanio również wręczenie nagrody dla najlepszego 
maturzysty 2017 r., przyjętego na pierwszy rok studiów na Politechnice Śląskiej.

80 km pieszo, kajakiem, na rowerze i na rolkach jednego dnia to niezły wycisk, ale co roku 
kilkadziesiąt drużyn daje radę! 12 maja o godz. 10.00 zawodnicy spotkają się na starcie i mecie 
przy supernowoczesnym obiekcie widowiskowo-sportowym – Arenie Gliwice. Tegoroczne 
zadania, z którymi zmierzą się uczestnicy rajdu, do ostatniej chwili są trzymane w tajemnicy, 
tak samo jak trasa zawodów. Poza siłą mięśni przyda się także dobra orientacja w terenie 
i umiejętność główkowania.

13 maja na lżejszym, 10-kilometrowym odcinku o godz. 11.00 wystartują rodziny. Trasa zawodów 
będzie krótsza, ale bardzo urozmaicona. Niedzielne zawody to zabawa – nie ma medali i miejsc 
na podium, zwycięzcami są wszyscy, którzy dotrą na metę.

W trakcie trwania Rajdu Miejskiego 360 stopni przy Arenie Gliwice zaplanowano dużo innych 
atrakcji na specjalnym pikniku rodzinnym. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w zabawach, 
konkursach, poszaleć na dmuchańcach i eurobungee. Wstęp na piknik jest wolny, początek 
w sobotę i niedzielę o godz. 12.00.

Gliwice są jedynym miastem w Polsce, 
w którym holenderski DJ zaprezen-
tuje swoje show. Ultranowoczesny 
obiekt przy ul. Akademickiej będzie 
gospodarzem widowiska „Be in the 
moment”, w którym wezmą udział fani 
z całego świata. To niezwykłe wydarzenie 
zainauguruje działalność Areny Gliwice.

DNI OtwArte AreNy GlIwIce 

rAJD MIeJSkI 360 StOPNI  ŚlĄSk MAtUrZyStOM

17 i 18 MAJA

Finałowe imprezy podczas juwenaliów to będzie HIT! Na szczęście teren przy Arenie Gliwice jest na tyle duży, że bez problemu pomieści wszystkich miłośników 
dobrej zabawy i najlepszej muzyki.

17 maja po odebraniu kluczy do miasta z rąk władz samorządowych żacy barwnym korowodem przejdą z Rynku pod IGROWĄ scenę. Tego wieczoru wystąpią: 
jajcarski i sarkastyczny Jan Niezbendny, punkowo-folkowa formacja koniec Świata, siarczyście śmieszni Bracia Figo Fagot, megapopularna bluesowo-rockowa grupa 
Ørganek i metalowa kapela event Urizen.

Po nocnej regeneracji 18 maja czeka nas druga porcja koncertów. Zagrają:  znany miłośnikom reggae zespół the Bartenders, reprezentanci elektronicznej sceny alternaty- 
wnej – Bokka, kultowe elektryczne Gitary i hip-hopowa formacja Pokahontaz. To będzie jedna z najciekawszych edycji IGRÓW!

Na wszystkie koncerty wstęp wolny. rozpoczęcie występów w czwartek i piątek planowane jest na godz. 18.00.

IGry 2018

„A StAte  
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Sport, muzyka, zabawa – maj w Arenie Gliwice
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WARTO WIeDZIeć / OGŁOSZeNIA
oferty pracy

KoMUNIKaty

Zarząd 
Budynków 
Miejskich  

II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

Remont elewacji wraz  
z dociepleniem i kolorystyką,  
izolacją przeciwwilgociową 

ścian fundamentowych, 
wykonanie zbiorczej instalacji 
antenowej oraz domofonowej  
wraz z rurarzem oraz nowej 

instalacji odgromowej  
w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Jana 
Śliwki 72 – 72a w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.tbs2.pl

Zarząd 
Budynków 
Miejskich  

II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie podłączenie bu-
dynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. lipowej 25 

w Gliwicach do miejskiej sieci 
ciepłowniczej z jednoczesną 

adaptacją pomieszczenia  
w piwnicy na stację wymienni-
ków ciepła, wraz z rozbudową 
schodów zewnętrznych w bu-
dynku i likwidacją urządzeń na 
paliwo stałe w mieszkaniach. 

Termin składania ofert:  
7 maja 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
7 maja 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.tbs2.pl

Śląskie centrum 
logistyki S.A.,

44-100 Gliwice, 
ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
w trybie nieograniczonym na 

ZAPROJeKTOWANIe  
I DOPROWADZeNIe  

instalacji tryskaczowej 
do dodatkowycH  

ReGAŁÓW WYSOKIeGO  
SKŁADOWANIA  

W MAGAZYNIe „K” 
NA TeReNIe ŚląSKIeGO 

ceNTRUM lOGISTYKI S.A. 
W GlIWIcAcH PRZY UlIcY 

PORTOWeJ 28.
Termin składania ofert:   

21 maja 2018 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
21 maja 2018 r. o godz. 10.30

Dokumentację przetargową oraz wszelkie 
informacje można uzyskać w siedzibie 

ŚCL S.A. pod nr tel. 32/301-84-69

Pełna treść dostępna jest na  
www.scl.com.pl/przetargi/

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Gliwicach, 

ul. Rybnicka 47,
poszukuje kandydatów  

na stanowisko:
młodszy informatyk 

 / informatyk

Minimalne wymagania:
• dobra znajomość systemu operacyjnego 

MS Windows 10,
• podstawowe umiejętności z zakre-

su serwisu sprzętu komputerowego  
(instalacja, troubleshooting),

• podstawowe umiejętności obsługi  
MS Office, LibbreOffice,

• podstawowa znajomości sieci kompu-
terowych,

• samodzielność oraz dobra organizacja 
pracy własnej,

• wykształcenie minimum średnie,
• prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:
• znajomość mechanizmów frameworka 

Joomla, Liferay,
• 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 wykształ-

cenie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie 
aplikacji drogą pocztową na adres: Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z. o.o w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, osobi-
ście pod wyżej wymieniony adres, w Biu-
rze Obsługi Klienta, pokój 101 lub drogą 
e-mailową na adres: bok@pwik.gliwice.pl 
z tematem „Rekrutacja informatyk”

Uprzejmie informujemy, że skontaktuje-
my się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji pro-
wadzonego przez PWiK sp. z o.o. w Gli-
wicach  (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

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 Nabo-
ry 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 stano-

wisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w za-
mkniętej kopercie do pokoju 103B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za po-
średnictwem poczty w terminie do  11 maja  
2018 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail: 

nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres  
w terminie do 11 maja 2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opu-
blikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-84.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

agent celny
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: agent celny/MSI/2018

Zadania:
• sprawne i terminowe sporządzanie doku-

mentacji celnej,
• dokonywanie zgłoszeń celnych INTRASTAT,
• reprezentowanie klientów spółki przed 

organami celnymi.
Twój profil:
• wpis na listę agentów celnych,
• min. 2-letnie doświadczenie w pracy na 

stanowisku agenta celnego,
• znajomość przepisów celnych,
• znajomość języka angielskiego lub nie-

mieckiego w stopniu dobrym,
• prawo jazdy kat. B,
• sumienność, odpowiedzialność.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

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

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze  

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadcze-

nia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub  na adres pocztowy: Śląskie 
Centrum Logistyki S.A., 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 po-
trzeb 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)”.

Gliwicki Klub 
Sportowy 
PIAST S.A.,  

ul. Okrzei 20, 
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
prowadzonego zgodnie z „Regulaminem 
udzielania przez Gliwicki Klub Sportowy 
„Piast” zamówień na usługi społeczne, 
których wartość nie przekracza kwot 

określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 138g ust 1 Rozdziału 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

czyli od 30 000 euro do 750 000 euro”, na:

„Świadczenie usług ochrony 
fizycznej osób i mienia  

podczas imprez masowych  
organizowanych przez Gliwicki 
Klub Sportowy PIAST S.A. na 
stadionie przy ul. Okrzei 20 

w okresie od 1 czerwca 2018 
roku do 31 maja 2020 roku”

Termin składania ofert:  
7 maja 2018 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
7 maja 2018 r. o godz. 11.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na www.piast-gliwice.eu

fot. A. Witwicki / archiwum UM

W związku ze świętami 1 i 3 maja przypominamy, że w te dni Urząd Miejski 
będzie nieczynny. 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja sprawy w urzędzie będzie można 
załatwiać w normalnym trybie. Jak podczas długiego weekendu będą działały 
miejskie jednostki i podlegające im obiekty?
Praca Urzędu Miejskiego 
z wyjątkiem 1 i 3 maja będzie 
przebiegała w normalnym try-
bie godzinowym, co oznacza, że 
w poniedziałek i środę sprawy 
w urzędzie przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz Jasnej 31a będzie moż-
na załatwić w godz. od 8.00 
do 16.00, natomiast w piątek 
w godz. od 8.00 do 15.00.

Palmiarnię będzie można od-
wiedzić przez cały długi week-
end w godzinach od 10.00 do 
18.00, a dodatkowo również 
w poniedziałek 30 kwietnia, 
w tych samych godzinach.

1 i 3 maja kryte pływalnie 
Delfin przy ul. Warszawskiej 
i Olimpijczyk na osiedlu Koper-
nika będą dostępne w godz. 
od 8.00 do 22.00, natomiast 
30 kwietnia oraz 2 i 4 maja 

w godz. od 6.00 do 22.00. Pły-
walnia mewa na Sikorniku 1 i 3 
maja będzie dostępna w godz. 
od 10.00 do 22.00, natomiast 
30 kwietnia oraz 2 i 4 maja 
w godz. od 7.00 do 22.00. 

Filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 1 i 3 maja będą 
zamknięte, w pozostałe dni 

będą dostępne dla czytelników 
w normalnym trybie. 

Wszystkie oddziały Muzeum  
1 i 3 maja będą nieczynne, 
z wyjątkiem Willi Caro, która  
3 maja będzie otwarta od godz. 
16.00 do 17.30 – wówczas 
odbędzie się koncert pieśni 
patriotycznych.  (mf)

W marcu minęło dokładnie 70 lat od momentu powstania Sekcji Szermierczej 
Piasta Gliwice. Z tej okazji w najbliższą sobotę w hali sportowej przy ul. Sikor-
skiego 132 odbędzie się jubileuszowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika. 

Podczas zawodów najlepsi 
szpadziści z Polski i zagrani-
cy powalczą indywidualnie 
o punkty w Pucharze Europy 
U-23. Eliminacje rozpoczną 
się o godz. 11.00, a finały 

o godz. 17.00. Dzień później 
zaplanowano Memoriał An-
toniego Franza – prestiżowy 
turniej, podczas którego 
o najwyższe miejsca powal-
czy 20 drużyn z Europy. Eli-

minacje rozpoczną się tym 
razem o godz. 10.00, a finał 
– o godz. 14.00. Zaprasza-
my! Organizację imprezy 
wsparło finansowo Miasto 
Gliwice.  (kik)

co otwarte, co zamknięte?
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Szpady 
w dłoń!
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W meczu 32. kolejki lotto ekstraklasy Piast Gliwice bezbramkowo zremisował 
z Pogonią Szczecin. Trener Waldemar Fornalik na spotkaniu z dziennikarza-
mi podkreślał zalety grania trójką obrońców i nie ukrywał rozczarowania 
decyzjami sędziego, podjętymi na podstawie analizy VAR.

Piast zagrał dwie różne połowy. 
– Pierwsze 45 minut było takie 
sobie w naszym wykonaniu.  
Po przerwie przeszliśmy jednak 
na grę trójką w obronie i przy-
niosło to efekty. Pokazaliśmy 
niezłą grę z dobrym przeciwni-
kiem. W drugiej połowie przez 
wiele minut dyktowaliśmy wa-
runki na boisku. W końcówce 
oddaliśmy inicjatywę Pogoni 
i mogło się to źle skończyć. 
Wyciągamy jednak dużo pozy-
tywów z drugiej połowy i usta-
wienia z trójką w defensywie. 
Daje nam to sporo możliwości 
– skomentował trener Piasta. 

– Inny jest punkt zdobyty 
w wiadomych okolicznościach 
z Termaliką, a inny teraz z Po-
gonią – dodał, odnosząc się 
do kontrowersyjnych decyzji 
sędziego. W pierwszej połowie 
meczu piłkarze Piasta sygnali-
zowali zagranie ręką jednego 
z piłkarzy Pogonii. Arbiter – po 
analizie VAR – nie wskazał jed-
nak na rzut karny. Na początku 
drugiej połowy sędzia główny 
tego spotkania również ana-

lizował zapis wideo sytuacji, 
w której w polu karnym upadł 
Konstantin Vassiljev. „Wapno” 
znów nie zostało wskazane.

– Sędzia czy komentatorzy mó-
wią, że nie widać pchnięcia. Kostia 
wygrał jednak pozycję i w tym 
momencie zostaje popchnięty. 
Mieliśmy szkolenie z VAR-u i mó-
wiono na nim, że jeśli arbiter nie 
potrafi stwierdzić przy analizie, 
jaką decyzję powinien podjąć, to 
pozostaje przy pierwszej. Jest to 
bardzo duża kontrowersja. Poza 

tym było sporo sytuacji, kiedy nie 
korzystaliśmy z pomocy VAR-u. 
Mam na myśli gol Bruk-Betu ze 
spalonego, rzut karny w Zabrzu, 
którego nie było, czy teraz brak 
karnego w meczu z Pogonią – 
przyznał szkoleniowiec gliwiczan.

– Skupiamy się na tym, co przed 
nami. Wiemy, jakie mecze nas cze-
kają, więc musimy być jak najlepiej 
przygotowani – podsumował 
Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

Za nami koszykarskie derby województwa z udziałem  
GTK Gliwice  i MKS-u Dąbrowa Górnicza. Po porażce 
84:106 GTK kończy debiutancki sezon w lidze basketu 
na 14. pozycji.

Gliwiczanie, choć bez szans na 
play off, liczyli w tym meczu 
na wygraną, która przy poraż-
ce AZS-u Koszalin pozwoliłaby 
im na zakończenie rozgrywek 
na 13. pozycji. Początkowo 
wszystko wskazywało na to, 
że zdominują wydarzenia na 
parkiecie oraz wezmą srogi 
rewanż za pierwszy pojedynek 
w Gliwicach. Dąbrowianie zła-
pali jednak swój rytm i, grając 
kombinacyjną koszykówkę, nie 
mieli problemów z rozbijaniem 
obrony przeciwnika.

GTK starało się zmniejszać dy-
stans. Na koniec trzeciej kwarty 
traciło do rywala już tylko cztery 
punkty. Podrażnieni dąbrowia-
nie od początku czwartej kwarty 
zaczęli więc grać z ogromnym 
zaangażowaniem. Agresywnie 
atakowali „deskę”, dzięki czemu 
nawet w przypadku niecelnych 
rzutów mieli szansę na pono-
wienie akcji. MKS stopniowo 
powiększał przewagę, a gliwi-
czanie zaczęli popełniać proste 
błędy i ostatecznie stracili szanse 
na końcowy sukces.  (kik)

Startuje Morawsko-Śląska liga Boksu! Gliwiccy pię-
ściarze z GUKS cARBO zmierzą się z rywalami z Thai 
Box Opava. Kiedy? 5 maja o godz. 18.00. Gdzie? W sali 
Gliwickiego Uczniowskiego Kluby Sportowego cARBO 
przy ul. Kozielskiej 1. Wstęp wolny!

Spodziewajmy się emocjonują-
cych walk i satysfakcjonujących 
wyników gliwickich zawodników, 
którzy odnotowali wyjątkowo uda-
ne starty w ostatnich turniejach 
krajowych i zagranicznych. 

Na Mistrzostwach Śląska Przemy-
sław Cygan wywalczył złoto, Niko-
dem Zając i Szymon Wąs – srebro, 
a Mateusz Kubaj i Adrian Mozer 
– brąz. Niezawodna Lidka Fidura 
zdobyła złoty medal Mistrzostw 

Polski Kobiet w Boksie, a Barbara 
Grabowska – brązowy medal.  
– Nasi pięściarze wielokrotnie już 
pokazali, że potrafią przygotować 
się i wygrywać prestiżowe walki 
oraz sięgać po ważne medale. 
Majowy pojedynek w ramach 
Śląsko-Morawskiej Ligi Boksu też 
na pewno nikogo nie zawiedzie – 
podkreśla Henryk Wilk, zaprawio-
ny w pięściarskich bojach prezes 
Gliwickiego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego CARBO.  (kik)

Bez goli. Kontrowersyjnie!

Derby Śląska dla Sośnicy

Pięściarze na ring!
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Piłkarki ręczne SPR-u Sośnicy Gliwice pewnie zwyciężyły w meczu wy-
jazdowym z MTS-em Żory. Wygrana 28:21 to trzeci w sezonie triumf nad 
lokalnym rywalem, z którym Sośnica rywalizowała też w Pucharze Polski.

W pierwszych chwilach oba ze-
społy miały ogromny problem 
ze sforsowaniem defensywy 
przeciwnika. Dopiero po pięciu 
minutach padła pierwsza bram-
ka. Odtąd aż do przerwy mecz 
był wyrównany, obie strony 
otrzymały wiele rzutów karnych.

W drugiej połowie Sośnica 
kontrolowała mecz i systema-
tycznie zwiększała przewagę. 
O rozstrzygnięciu spotkania 

zdecydował okres 8 minut bez 
straconego gola. Zawodniczki  
z Żor było stać tylko na nie-
znaczne zmniejszenie straty.

Największą gwiazdą meczu 
była niewątpliwie Aleksandra 
Abramowicz. Liderka Sośnicy 
zdobyła aż 14 bramek. Bardzo 
dobry występ zaliczyła również 
rozgrywająca Paulina Kowal-
czyk i cała formacja obronna 
z bramkarką Patrycją Wróbel. 

Zwycięstwo 28:21 umacnia 
gliwicki zespół na pozycji wice-
lidera gr. B I ligi i podtrzymuje 
szanse na końcowe zwycięstwo 
ligi na kolejkę przed końcem 
rozgrywek.

Ostatni mecz sezonu zasad-
niczego SPR Sośnica rozegra  
28 kwietnia w hali sportowej 
przy ul. Kozielskiej 1. Prze-
ciwnikiem będzie KS Otmęt 
Krapkowice.  (kik)fo

t. 
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OGŁOSZeNIA
oferty pracy

Oferta pracy na stanowisko:  
,,Mechanik 1’’

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

 w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:

1. serwisowanie i naprawa auto-
busów,

2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi posia-
danego przez PKM taboru,

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

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

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

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

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

Oferta pracy na stanowisko:  
,, elektromechanik 1’’

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

 w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:

1. serwisowanie i naprawa auto-
busów,

2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi posia-
danego przez PKM taboru,

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

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

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

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

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

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

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

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

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

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

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

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

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

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

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

Numer naboru: 2/DŚ/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni 2 kandydatów na stanowisko 
referenta w Referacie Świadczeń Rodzinnych  

w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. przeprowadzanie wywiadów 

alimentacyjnych z dłużnikami,
2. tworzenie projektów decyzji ad-

ministracyjnych w sprawie uzna-
nia dłużnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych,

3. sporządzanie pism urzędowych 
w obszarze odpowiadającym 
zakresowi powierzonych obo-
wiązków,

4. przygotowywanie danych do 
sprawozdań z realizacji powie-
rzonych zadań,

5. przygotowanie wniosków 
o wszczęcie lub przyłączenie do 
postępowania egzekucyjnego,

6. przygotowywanie dokumentacji 
kierowanej do organów odwo-
ławczych,

7. księgowanie wpłat pochodzących 
od dłużników alimentacyjnych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe lub śred-

nie – w przypadku wykształcenia 
średniego udokumentowany mi-
nimum roczny staż pracy w pracy 
biurowej,

2. bardzo dobra umiejętność ob-
sługi komputera i programów 
komputerowych,

3. zdolność analitycznego myślenia,
4. umiejętność sporządzania pism 

urzędowych,
5. zdolność pracy pod presją czasu,
6. niekaralność za przestępstwa 

karno-skarbowe,
7. umiejętność stosowania obo-

wiązujących przepisów prawa do 
powierzonych zadań, w szczegól-
ności znajomość następujących 
aktów prawnych:
• Kodeks postępowania admini-

stracyjnego z 14 czerwca 1960 r. 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257),

• Ustawa z 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (DzU 
z 2018 r., poz. 554).

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

administracja, prawo, ekonomia.
Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej 

4 godzin dziennie, pod presją 
czasu;

• miejsce pracy – siedziba Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych 
Wałów 9, Gliwice;

• w zależności od potrzeb ko-
nieczność pracy poza godzinami 
wyznaczonymi harmonogramem 
czasu pracy.

W marcu 2018 r. wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, 

skrupulatność, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie (dopuszczalne ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pra-
cy potwierdzone za zgodność 
z oryginałem) oraz kwalifikacje 
(kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kse-
rokopie zaświadczeń o ukończo-
nych kursach, szkoleniach, posia-
dane certyfikaty, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność, 

w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnienia, 
wynikającego z art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samo-
rządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czyn-
ności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie pod-
pisane o treści: „Przyjmuję do wia-
domości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych, zgod-
nie z wymogami ustawy z 21 lis- 
topada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r., 
nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty, tj. list 
motywacyjny, życiorys zawodowy 
powinny być własnoręcznie podpi-
sane i opatrzone podpisaną przez 
kandydata klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 
oraz ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 r. (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902) z późn. zm.”.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 25 kwietnia 2018 r. w Dziale 
Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem: Nabór numer 2/DŚ/2018 na 
wolne stanowisko urzędnicze – refe-
rent w Referacie Działu Świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do sekretariatu Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających 
wymogi formalne i dopuszczonych 
do kolejnego etapu postępowania 
ogłoszona zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gliwice, ul. Gór-
nych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa 
się z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych 27 kwietnia 2018 r.
Ostateczny termin testu meryto-
rycznego zostanie opublikowany 
na stronie internetowej www.ops-
gliwice.pl wraz z listą kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi 
do 26 kwietnia 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, 
kwestionariusz osobowy oraz 
„Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach” 
zostały opublikowane na stronie 
internetowej BIP Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach > zakładka 
nabory > ogłoszenia o naborach > 
pliki do pobrania.

Numer naboru: 3/DŚ/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni 4 kandydatów na stanowisko 
referenta w Referacie Świadczeń Rodzinnych 

w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. przyjmowanie wniosków oraz wy-

dawanie decyzji administracyjnych 
z zakresu ustaw o: 

2. świadczeniach rodzinnych,
3. pomocy państwa osobom upraw-

nionym do alimentów, 
4. pomocy państwa w wychowywa-

niu dzieci;
5. wydawanie zaświadczeń z ww. 

zakresu;
6. przygotowywanie korespondencji 

z zakresu prowadzonych spraw;
7. przygotowywanie list wypłat dla 

działu finansowo-księgowego;
8. udzielanie bieżących informacji 

klientom korzystającym z pomocy.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe lub średnie 

– w przypadku wykształcenia śred-
niego udokumentowany minimum 
roczny staż pracy w pracy biurowej,

2. bardzo dobra umiejętność obsługi 
komputera i programów kompu-
terowych,

3. komunikatywność,
4. umiejętność sporządzania pism 

urzędowych,
5. zdolność pracy pod presją czasu,
6. niekaralność za przestępstwa kar-

no-skarbowe,
7. umiejętność stosowania obowią-

zujących przepisów prawa do po-
wierzonych zadań, w szczególności 
znajomość następujących aktów 
prawnych:
• Kodeks postępowania admini-

stracyjnego z 14 czerwca 1960 r. 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257),

• Ustawa o świadczeniach rodzin-
nych z 28 listopada 2003 r. ( DzU 
z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi,

• Ustawa z 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (DzU z 2018 r.,  
poz. 554) wraz z aktami wyko-
nawczymi,

• Ustawa z 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (DzU z 2017 r., poz. 1851 
z późn. zm) wraz z aktami wy-
konawczymi.

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

administracja, prawo, ekonomia.
Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej  

4 godzin dziennie, pod presją 
czasu;

• miejsce pracy – siedziba Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych 
Wałów 9, Gliwice oraz jego filie;

• w zależności od potrzeb koniecz-
ność pracy poza godzinami wyzna-
czonymi harmonogramem czasu 
pracy.

W marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, do-

bra organizacja pracy, odporność 
na stres.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie (dopuszczalne ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pracy 
potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem) oraz kwalifikacje (ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kse-
rokopie zaświadczeń o ukończo-
nych kursach, szkoleniach, posia-

dane certyfikaty, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność, w przy-
padku gdy kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia, wyni-
kającego z art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
zatrudnienia na oferowanym sta-
nowisku,

• oświadczenie, od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz o posiadaniu pełni praw pu-
blicznych i zdolności do czynności 
prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie pod-
pisane o treści: „Przyjmuję do wia-
domości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych, zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2008 r., nr 223, 
poz.1458 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty, tj. list moty-
wacyjny, życiorys zawodowy powinny 
być własnoręcznie podpisane i opa-
trzone podpisaną przez kandydata 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych 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 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 
oraz ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 r. (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902) z późn. zm.”.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 maja 2018 r. w Dziale Kadr i Or-
ganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  
II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: Nabór nu-
mer 3/DŚ/2018 na wolne stanowisko 
urzędnicze – referent w Referacie 
Działu Świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wy-
mogi formalne i dopuszczonych do 
kolejnego etapu postępowania ogło-
szona zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wa-
łów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się 
z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych 9 maja 2018 r.
Ostateczny termin testu merytorycz-
nego zostanie opublikowany na stro-
nie internetowej www.opsgliwice.pl 
wraz z listą kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi 
do 8 maja 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwe-
stionariusz osobowy oraz „Regulamin 
naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach” zostały opublikowane 
na stronie internetowej BIP Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach > 
zakładka nabory > ogłoszenia o na-
borach > pliki do pobrania.

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
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OGŁOSZeNIA
oferty pracy

NIerUcHoMoŚcI

nabór nr KD.210.16.2018.GN-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Gospodarki  

Nieruchomościami  
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

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

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 16 maja 2018 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.210.17.2018.IN-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze 
 w Wydziale Informatyki  

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 maja 2018 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

• krawcowa 
wykształcenie zawodowe, do-
świadczenie i umiejętność szy-
cia, krawiectwo lekkie przemy-
słowe, umowa na okres próbny, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• kontroler jakości   
   – konstrukcje stalowe 

wykształcenia techniczne,  
2 – 3 lata doświadczenia na 
ww. stanowisku, umiejętność 
czytania rysunku technicznego, 
zakres obowiązków: kontrola 
konstrukcji stalowych na pod-
stawie rysunku, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Zabrze;

• księgowa 
wykształcenie min. średnie, 
specjalność: ekonomia/ogólne, 
doświadczenie w księgowości, 
znajomość obsługi komputera 
(pakiet MS Office), bardzo dobra 
znajomość ustaw o VAT i PDOF, 
inicjatywa i samodzielność 
w działaniu, zakres obowiąz-
ków: samodzielne prowadzenie 
uproszczonej księgowości (KPiR) 
z uwzględnieniem znajomości 
bieżących zagadnień importo-
wo-eksportowych, sporządzanie 

deklaracji podatkowych, w tym 
VAT 7, VAT UE, PIT, sporządza-
nie sprawozdawczości do GUS, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• kierowca kat. c+e 
wymagane doświadczenie za-
wodowe, prawo jazdy kat. C+E, 
świadectwo kwalifikacji, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren 
Śląska, baza w Knurowie; 

• technik serwisu 
wykształcenie techniczne, do-
świadczenie zawodowe przy 
obsłudze technicznej obiektu, 
prawo jazdy kat. B, uprawnie-
nia SEP gr. 1 do 1 kV, zakres 
obowiązków: prace związane 
z utrzymaniem ruchu urządzeń 
i instalacji w obiekcie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• magazynier 
wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, praca magazynowo
-biurowa, miejsce pracy: Gliwice 
+ delegacje na terenie Polski;

• pokojowa 
wykształcenie: brak wymagań, 
zakres obowiązków: wypełnia-

nie funkcji koordynatora pomię-
dzy innym personelem z Ukrainy 
a kierownictwem pracodawcy 
użytkownika, sprzątanie pokoi 
hotelowych, wymagana znajo-
mość jęz. rosyjskiego lub ukra-
ińskiego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, personel rosyjskojęzyczny, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pomoc kuchenna 
wykształcenie: brak wymagań, 
wypełnianie funkcji koordyna-
tora pomiędzy innym persone-
lem z Ukrainy a kierownictwem 
hotelu, pomoc w kuchni hote-
lowej, wymagana znajomość  
jęz. rosyjskiego lub ukraińskiego 
w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, personel 
rosyjskojęzyczny, miejsce pracy: 
Gliwice;

• pracownik restauracji 
wykształcenie min. zawodowe, 
utrzymanie czystość na stano-
wisku pracy, obsługa klienta, 
obsługa kasy, książeczka sanitar-
no-epidemiologiczna, miejsce 
pracy: Gliwice.

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

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

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

Oferty z 19 kwietnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.  
w Gliwicach, ul. Nad Bytmoką 1,

zatrudni:

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 dostarczenie ich osobiście do siedziby 
PRUiM S.A. pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.technopark.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA
NIerUcHoMoŚcI

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 nie-
ruchomości:

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu) zostały poda-
ne do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nierucho-
mości:

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

i komunikaty urzędowe /  
Wykazy nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do użyczenia, 
stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
•	 nr 93/2018 do 2 maja 2018 r.;

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
•	 nr 94/2018 do 2 maja 2018 r.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

preZyDeNt MIaSta 
GLIWIce

INforMUJe,

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 228 – 229 do 2 maja 2018 r.,
•	 nr 186 do 3 maja 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 194, 200 – 201 do 25 kwietnia 2018 r.,
•	 nr 224 – 227, 230 – 239, 241 do 3 maja 2018 r.;

przeznaczone do oddania w użytkowanie 
wieczyste:
•	 nr 240 do 3 maja 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 242 do 7 maja 2018 r.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

I. przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu na wynajem:

1. lokalu użytkowego usytuowanego  
w budynku przy ul. Szobiszowickiej 27  
(na parterze) o powierzchni 104,30 m2

• termin przetargu: 8 maja 2018 r.
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 305;

2. miejsca postojowego w budynku przy  
ul. Jasnej 5 – miejsce postojowe nr 15

• termin przetargu: 8 maja 2018 r.
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o. , pok. 305;

II. konkursu ofert na:

wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ul. lipowej 14/31.

• termin składania ofert: 7 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do przetargu można odebrać 
w siedzibie zamawiającego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się  
na stronie internetowej www.zbm2.pl

ZARZąD  
BUDYNKÓW MIeJSKIcH  

i towarzystwo  
budownictwa  

SPOŁecZNeGO SP. Z O.O. 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 

ogłasza
III PRZeTARG PISeMNY  

nieograniczony
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa za-

budowana przy ul. Daszyńskiego 70 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomo-

ści gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70 
w Gliwicach. 

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 
1745.

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i po-
wierzchni ruchu): 1909,06 m2.

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabu-
dowana budynkiem mieszkalno-usługowym w zabu-
dowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy zre-
alizowany w technologii monolitycznej połączonej 
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budyn-
kiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest  
KW nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza: 1 750 000,00 zł.
9. Wadium: 87 500,00 zł.

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 wy-
znaczonym terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
16 maja 2018 r., w godzinach od 10.00 do 11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 25 maja 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546 (decyduje data wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 30 maja 2018 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.

13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego 

osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną infor-
macją o numerze konta, na które ma zostać zwró-
cone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo nota-
rialne 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 tech-
niczny nieruchomości,

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

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach, do 25 maja  
2018 r. do godz. 13.00.

15. 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 NIeRUcHOMOŚcI GRUNTOWeJ 
ZABUDOWANeJ PRZY Ul. DASZYŃSKIeGO 70  

– NIe OTWIeRAć PRZeD 30.05.2018 r.”. 
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 
w terminie 30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokalu użytkowego. 

17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 
została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został 
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarząd 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM I TBS 
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/339-29-01.

ZARZąD  
BUDYNKÓW MIeJSKIcH  

i towarzystwo  
budownictwa  

SPOŁecZNeGO SP. Z O.O. 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

 ogłasza
PRZeTARG PISeMNY NIeOGRANIcZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwy-

cięstwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 

ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC, 

2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

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

149/1000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą 
KW nr GL1G/00070821/9.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony 
na działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb 
Stare Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

10. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł.
11. Wadium: 45 000,00 zł.

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 wy-
znaczonym terminie.

12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
17 maja 2018 r., w godzinach od 10.00 do 11.00.

13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie-
nie do 4 czerwca 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS 
w ING Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na  
konto).

14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 czerwca 2018 r., 
godz.10.00 (część jawna i niejawna), sala konferen-
cyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

15. 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 – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo nota-
rialne 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 tech-
niczny nieruchomości,

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

16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych 
Wałów 11 w Gliwicach, w zaklejonych kopertach,  
do 4 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

17. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpie-

czeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujący opis:

,,OFeRTA NA ZAKUP lOKAlU UŻYTKOWeGO 
PRZY Ul. ZWYcIęSTWA 12  

– NIe OTWIeRAć PRZeD 8.06.2018 r.”. 
18. 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.

19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 
została wybrana inna oferta albo gdy przetarg zo-
stał zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
Zarządowi Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. przy-
sługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe infor-
macje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

Najtańsze mieszkania w Gliwicach 
Gotowe do zasiedlenia 

ul. Witkiewicza 8 – 8A w Gliwicach
Mieszkania o powierzchni od 52 m2 do 72 m2

cena TYlKO 
5200 zł za m2

• każde  
mieszkanie 
całkowicie 
wykończone,

• atrakcyjna 
lokalizacja  
w sąsiedztwie: 
przychodnia, 
przedszkole, 
szkoła, centrum 
handlowe,

• doskonale  
skomunikowane, 

• bezpłatne miej-
sca postojowe,

• winda, solary.

Szczegóły na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl 
oraz pod numerem tel. 506-494-316.

Pozostało już tylko 9 mieszkań! Nie czekaj!!!

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 17–18/2018 (897, 898), 26 kwietnia 2018 17

OGŁOSZeNIA

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

lokalizacja: na płn. od ul. cmentarnej/przy  
ul. cmentarnej/przy ul. Knurowskiej w Gli-
wicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 722, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00036926/5,
• działka nr 738, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00036926/5,
• działka nr 740, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00036926/5,
• działka nr 721, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00059301/5,
• działka nr 911, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00059301/5,
• działka nr 909, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00032654/9,
• działka nr 910, obręb Kolej,  

z KW nr Gl1G/00032654/9,
użytek: Bi – inne tereny zabudowane,  
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księgi 
wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu są działki oznaczone 
geodezyjnie jako:
• działka nr 722, obręb Kolej,  

z KW nr GL1G/00036926/5, o pow. 0,5863 ha, 
Bi – 0,0513 ha, Bz – 0,5350 ha,

• działka nr 738, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00036926/5, o pow. 0,0196 ha; 
Bi – 0,0114 ha, Bz – 0,0082 ha,

• działka nr 740, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00036926/5, o pow. 0,0560 ha; 
Bz – 0,0560 ha,

• działka nr 721, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00059301/5, o pow. 0,0349 ha; 
Bz – 0,0349 ha,

• działka nr 911, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00059301/5, o pow. 0,0163 ha; 
Bz – 0,0163 ha,

• działka nr 909, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00032654/9, o pow. 0,0325 ha; 
Bi – 0,0269 ha, Bz – 0,0056 ha,

• działka nr 910, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00032654/9, o pow. 0,0482 ha; 
Bz – 0,0482 ha,

o łącznej powierzchni 0,7938 ha. 

Teren działek położony jest w obrębie Kolej, 
przy ul. Cmentarnej, we wschodniej części 
miasta Gliwice. W bliskim sąsiedztwie terenu 
zabudowa usługowo-przemysłowa, trakcja 
kolejowa oraz autostrada A1. W dalszej odle-
głości zabudowa mieszkaniowa. Działki tworzą 
kompleks o kształcie nieregularnym, teren 
niezagospodarowany.

Przez przedmiotowy teren przebiega infra-
struktura techniczna, tj. instalacja energetycz-
na, a także gazociągi średniego i wysokiego 
ciśnienia wraz ze swoimi strefami bezpieczeń-
stwa, tj. Gs350CN0,4Mpa; Gw400CN1,6Mpa, 
jak również strefy bezpieczeństwa odcinków 
sieci przebiegających przez działki sąsiednie. 
Ze względu na przebiegające sieci, wraz ze 
strefami bezpieczeństwa, zagospodarowanie 
przedmiotowego terenu może być utrudnione. 

Działka nr 722, obręb Kolej, zgodnie z zapisami 
KW nr GL1G/00032654/9, obciążona jest słu-
żebnością osobistą drogi koniecznej. 

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach oraz Miejskim Zarządem Dróg 
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu 
możliwe jest skomunikowanie przedmio-
towego terenu z drogami publicznymi, tj.  
dz. nr 909 (bezpośrednio) oraz dz. nr 738 i 740 
(pośrednio przez działki gminne nr 924 i 793) 
do ul. Cmentarnej, pozostałe działki mogą być 
skomunikowane za pośrednictwem istniejącej 
drogi wewnętrznej (na działkach gminnych  
nr 915 i 916) z ul. Knurowską. 
Warunki włączenia nieruchomości do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od 
jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ru-
chu, który nieruchomość będzie generowała. 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości 
Przez przedmiotowy teren przebiega infra-
struktura techniczna, tj. instalacja energetycz-
na, a także gazociągi średniego i wysokiego 
ciśnienia wraz ze swoimi strefami bezpieczeń-
stwa, tj. Gs350CN0,4Mpa; Gw400CN1,6Mpa, 
jak również strefy bezpieczeństwa odcinków 
sieci przebiegających przez działki sąsiednie.
Działka nr 722, obręb Kolej, zgodnie z zapisami 
KW nr GL1G/00032654/9, obciążona jest słu-
żebnością osobistą drogi koniecznej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od  
17 października 2010 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego po wschod-
niej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała 
nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z 16 września 2010 r., pod pozycją 2908) 
– teren położony w Gliwicach, obejmujący 
działki nr 721, 911, 722, 738, 740, 909, 910, 
obręb Kolej, oznaczony jest symbolem: 8UP 
– tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, 
dla których ustalono:
• przeznaczenie podstawowe: działalność 

usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 
oraz składowanie i magazynowanie oraz

• przeznaczenie uzupełniające: zabudowa 
gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), 
sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci 
przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszyst-
kich branż związane z funkcjonowaniem 
poszczególnych obiektów, torowiska ko-
lejowe i tramwajowe, dojścia, dojazdy 
i parkingi, zieleń urządzona.

Ponadto przez opiniowany teren przebiegają 
gazociągi wysokiego i podwyższonego śred-
niego ciśnienia oraz średniego ciśnienia wraz 
z ich strefami bezpieczeństwa. 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi  
w § 16 pkt. 7: „Zagospodarowanie i urządza-
nie terenów położonych w obrębie stref bez-
pieczeństwa sieci infrastruktury technicznej, 
wymaga uwzględnienia warunków technicz-
nych (dla istniejących i projektowanych sieci 
i urządzeń)”. Jednakże ze względu na przebie-
gające przez przedmiotowy teren gazociągi, 
jego zagospodarowanie może być utrudnione.
Ponadto „dla zabudowy produkcyjnej i usłu-
gowej ustala się nakaz ograniczenia hałasu 
i wibracji do wartości dopuszczalnych na gra-
nicy użytkowania terenu przy uwzględnieniu 
przeznaczenia terenu sąsiedniego”.

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 143 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 11 430,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 710 ze zm).
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 czerwca 2018 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 25 lipca 2018 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności działek nr 722, 738, 740, 
721, 911, 909, 910 odbył się 7 września 2017 
r. i zakończył wynikiem negatywnym. 
II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności działek nr 722, 738, 
740, 721, 911, 909, 910 odbył się 9 stycznia  
2018 r. i zakończył wynikiem negatywnym. 

Wadium
Wadium w wysokości 114 300,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty: „Przetarg – 25 czerwca  
2018 r., działki przy ul. Cmentarnej w Gliwicach 
oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy naj-
później 20 czerwca 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 

pracownika Urzędu Miejskiego w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej,

• 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) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycz- 
nej),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-4237/2017 z 15 marca 2017 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego prawa własności działek nr 722, 738, 
740, obręb Kolej, z KW GL1G/00036926/5; 
działek nr 721, 911, obręb Kolej,  
z KW nr GL1G/00059301/5; działek nr 909, 
910, obręb Kolej, z KW GL1G/00032654/9, 
o łącznej powierzchni 0,7938 ha, poło-
żonych na płn. od ul. Cmentarnej/przy  
ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach, będących własnością Miasta 
Gliwice, sporządzenia i podania do publicz-
nej wiadomości wykazu przedmiotowych 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1  
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU. z 2018 r., poz. 121 
ze zm.).

2. 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. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowią-
zany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku Gminy.

3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca  
2010 r., zapisami księgi wieczystej oraz sta-
nem faktycznym nieruchomości, w tym 
z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4237/17 
z 15 marca 2017 r. 

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM – Referat Zbywa-
nia Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00;  
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – www.gliwice.eu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej – www.bip.gliwice.eu,  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, a także w prasie ogólnopol-
skiej – „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z  14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

5 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie 
się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowaną działkę  
nr 67, obręb Stare Łabędy, zapisaną w księdze wieczystej nr Gl1G/00064379/0.

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
310 000,00 zł
Wadium: 31 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3100,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Nieruchomość obejmująca niezabudowaną 
działkę nr 67 została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4247/17 
z 21 marca 2017 r.  

I przetarg nieograniczony odbył się 5 wrześ- 
nia 2017 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 5 mar-
ca 2018 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona przy ul. Zamkowej 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej. Nieco dalej znajdują się tereny 
Portu Gliwickiego i Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Teren niezabudowany, 
porośnięty drzewami i krzewami. Kształt 
działek nieregularny, lecz korzystny pod 
zabudowę. Powierzchnia działki wynosi  
0,1923 ha, użytek „B”.  
Dostęp do drogi publicznej bezpośrednio 
do ul. Zamkowej. Włączenie działki do sieci 
dróg publicznych powinno być wcześniej 
uzgodnione z Zarządem Dróg Miejskich 
w Gliwicach.
Sieci uzbrojenia terenu znajdują się w ulicy 
Zamkowej, są to następujące sieci: elek-
tryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowa. Możliwość i warunki podłączenia 
poszczególnych sieci należy uzgadniać bez-
pośrednio z właścicielami sieci.  
Przez działkę nr 67 przebiega sieć wodo-
ciągowa – brak ustanowionej służebności 
przesyłu.
Ewentualna wycinka drzew powinna być 
prowadzona zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 z późn. 
zm.). Szczegółowych informacji z tym za-
kresie udziela Wydział Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie 
mapowym miasta Gliwice pod adresem: 
http://utn.pl/6Zm2G

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu terenu obejmującego dzielnicę 
Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.), 
teren położony przy ul. Zamkowej, obej-
mujący działkę nr 67, obręb Stare Łabędy, 
oznaczony jest symbolem 2MU i 3MU – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej.
Przeznaczenie podstawowe dla 2-3MU:
• tereny zabudowy mieszkaniowej,
• tereny zabudowy usługowej,
• tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług 

nieuciążliwych o charakterze centrotwór-
czym – komercyjnych i publicznych.

Przeznaczenie dopuszczalne:
• budynki użyteczności publicznej,
• budynki zamieszkania zbiorowego,
• pasaże handlowo-usługowe,
• mała architektura,
• zieleń urządzona, place, skwery,
• ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
• niezbędne dojazdy,
• miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych,
• urządzenia budowlane, sieci infrastruk-

tury technicznej.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie 
obserwacji archeologicznej i ochrony kon-
serwatorskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do 
zapoznania się ze stanem nieruchomości 
w terenie i planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wyso-
kości 31 000,00 zł w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograni-

czony, działka nr 67, obręb Stare Łabędy, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
30 maja 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomo-

ści zaoferowanej przez oferenta, który 
wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra 
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie i wysokości oraz okazanie komisji 
przetargowej, przed otwarciem przetar-
gu, dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktu-
alnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomo-
ści powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 5 lipca 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarial-
nych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujaw-
nieniem w księdze wieczystej. Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie po-
datku od nieruchomości.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4247/17 z 21 marca 2017 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości, która objęta 
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielają pracownicy UM 
w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-
-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.

Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

NIerUcHoMoŚcI

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
oGŁaSZa

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

oGŁaSZa

http://www.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://utn.pl/6Zm2G
http://www.gliwice.eu
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III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 1875, obręb Ostropa Pół-
noc, położonej w Gliwicach na 
północ od ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta 
Gliwice. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nierucho-
mości przyległych oznaczonych nr 1433 i 1442, 
obręb Ostropa Północ. 
Termin przetargu: 14 maja 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza brutto: 15 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1221 
z późn. zm.).
Wadium: 1600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
--------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 2, sta-
nowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użyt-
kowej 25,10 m2 wraz z przyna-
leżną piwnicą o powierzchni  
2,45 m2, usytuowanego w bu-
dynku przy ul. chodkiewicza 12, 
wraz z udziałem wynoszącym 
142/10 000 w częściach wspól-
nych budynku i w prawie własno-
ści gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr 662, 666, 667, 
668, obręb Zatorze, objęte księgą 
wieczystą nr Gl1G/00031307/5, 
o łącznej powierzchni 2206 m2.

Termin przetargu: 15 maja 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34

cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 60 537,00 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia pod-
lega zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 6 053 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
--------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 13, sta-
nowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użyt-
kowej 55,39 m2 wraz z przyna-
leżną piwnicą o powierzchni  
2,70 m2, usytuowanego w bu-
dynku przy ul. chodkiewicza 12, 
wraz z udziałem wynoszącym 
300/10 000 w częściach wspól-
nych budynku i w prawie własno-
ści gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr 662, 666, 667, 
668, obręb Zatorze, objęte księgą 
wieczystą nr Gl1G/00031307/5, 
o łącznej powierzchni 2206 m2.

Termin przetargu: 15 maja 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 158 320,00 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia pod-
lega zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 15 832,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
--------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 2, sta-
nowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użyt-
kowej 36,45 m2 wraz z przyna-

leżną piwnicą o powierzchni  
2,07 m2, usytuowanego w bu-
dynku przy ul. chodkiewicza 14, 
wraz z udziałem wynoszącym 
199/10 000 w częściach wspól-
nych budynku i w prawie własno-
ści gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr 662, 666, 667, 
668, obręb Zatorze, objęte księgą 
wieczystą nr Gl1G/00031307/5, 
o łącznej powierzchni 2206 m2.

Termin przetargu: 15 maja 2018 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 104 325,00 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia pod-
lega zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 10 432 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
--------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomo-
ści, oznaczonej jako:

• dz. nr 974, obręb Sośnica, o po-
wierzchni 0,1306 ha, położonej 
w Gliwicach przy ul. Kaspro-
wicza, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr Gl1G/00130837/3.

Termin przetargu: 16 maja 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
183 200,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2018 r.

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

w Gliwicach

NIerUcHoMoŚcI Na SprZeDaŻ

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

geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

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

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone 

w media,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany  

przez profesjonalną firmę oraz  
monitorowany telewizją przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic.

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

dZIAŁKI POD budownictwo  
mieszkaniowe

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

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

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb czechowice Północ

 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2, 
KW Gl1G/00092888/6 
Termin przetargu: 28 maja 2018 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 171 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 17 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2, 
KW Gl1G/00092890/3
Termin przetargu: 28 maja 2018 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 184 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 18 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2, 
KW Gl1G/00092892/7 
Termin przetargu: 28 maja 2018 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 182 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 18 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2, 
KW Gl1G/00092893/4 
Termin przetargu: 28 maja 2018 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2, 
KW Gl1G/00092894/1 
Termin przetargu: 28 maja 2018 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2, 
KW Gl1G/00092895/8 
Termin przetargu: 29 maja 2018 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 177 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2, 
KW Gl1G/00092908/3 
Termin przetargu: 29 maja 2018 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2, 
KW Gl1G/00092897/2 
Termin przetargu: 29 maja 2018 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, 
KW Gl1G/00092903/8 
Termin przetargu: 29 maja 2018 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 179 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 
2018 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, 
KW Gl1G/00092904/5 
Termin przetargu: 29 maja 2018 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 
2018 r.

OPIS NIeRUcHOMOŚcI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nie-
ogrodzone (z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte 
zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz. 
Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na 
działce lub tuż przy jej granicy). 

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.

Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, 
obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową 
(ul. Poziomkowa).

PRZeZNAcZeNIe NIeRUcHOMOŚcI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren 
oznaczony jest symbolem 13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.

Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji ar-
cheologicznej.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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OGŁOSZeNIA

 

MIeSZKaLNe

UŻytKoWe

LoKaLe Na SprZeDaŻ

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

• Ul. BIAŁeJ BRAMY 8, 10; BYTOM-
SKA 11, 13; lokal nr 2, I piętro, 
pow. 91,07 m2, 7 pomieszczeń, 
korytarz, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
246 700,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• Ul. ZIeMOWITA 8, lokal nr 7,  
IV piętro, pow. 25,42 m2 + piw-
nica: 3,70 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
32 000,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2018 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/239-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• Ul. SOWIŃSKIeGO 28, garaż  
nr 1, suterena, pow. 5,88 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 5300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• Ul. KONARSKIeGO 4 – I ZIM-
NeJ WODY 2, lokal nr II, parter, 
I piętro (oficyna), pow. 82,27 m2  
+ 4 pomieszczenia piwniczne 
o łącznej powierzchni 21,58 m2, 
3 pomieszczenia na parterze oraz 
2 pomieszczenia na I piętrze, sko-
munikowane z klatką schodową 
(parter/I piętro), lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
121 700,00 zł

Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• Ul. KORcZOKA 45 – 47, garaż  
nr 4, parter, pow. 13,63 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
13 300,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia 2018 r. od godz. 
13.15 do 13.30. 
(dodatkowy termin oględzin: 15 maja 2018 r. 
od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedur-
nego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• Ul. DASZYŃSKIeGO 44, lokal  
nr I, parter, pow. 53,10 m2, 6 po-
mieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
152 200,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2018 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja  
2018 r. od godz. 8.45 do 9.00, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• Ul. DASZYŃSKIeGO 23, lokal nr I, 
piwnica (wejście od podwórka), 
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, 
Wc, korytarz, lokal do generalne-
go remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
49 400,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja  
2018 r. od godz. 9.15 do 9.30, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• Ul. BŁ. cZeSŁAWA 4, lokal nr I, 
parter, pow. 51,07 m2 + 5 po-
mieszczeń w piwnicy: 15,44 m2, 
2 pomieszczenia, magazyn, Wc, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
98 400,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 7 maja 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja  
2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339- 
-29-82)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• Ul. PSZcZYŃSKA 9A, garaż  
nr 4, parter, pow. 16,18 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 17 400,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja  
2018 r. od godz. 11.15 do 11.30, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339- 
-29-82)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• Ul. WYSZYŃSKIeGO 14c, lokal  
nr III, parter, I piętro, pow.  
326,47 m2, 5 pomieszczeń, 3 po-
mieszczenia Wc, korytarz i hol 
na parterze oraz 9 pomieszczeń,  
2 pomieszczenia Wc, pomiesz-
czenie sanitarne, korytarz i 2 hole 
na I piętrze, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
479 600,00 zł
Wadium: 24 000,00 zł
Terminy oględzin: 27 kwietnia 2018 r. od 
godz. 12.20 do 12.35, 29 maja 2018 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• Ul. WYSZYŃSKIeGO 14B, lokal 
nr 28, VII piętro, pow. 34,63 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, garderoba, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• Al. KORFANTeGO 12, lokal nr 1, 
parter, pow. 90,91 m2 + piwnica: 
8,79 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
240 100,00 zł
Wadium: 12 100,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2018 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 wadium: 4 maja 2018 r.

• Ul. ZIeMOWITA 8, lokal nr 19,  
III piętro, pow. 68,88 m2 + piwni-
ca: 11,19 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z Wc, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
147 400,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2018 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• Ul. SOBÓTKI 1, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 33,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
69 700,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• Ul. cZAJKI 24, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, lokal do ge-
neralnego remontu 
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
101 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz. 
10.15 do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• Ul. MŁYŃSKA 2, lokal nr 15, 
parter (oficyna), pow. 39,10 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 75 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2018 r. od godz. 
13.30 do 13.45

(dodatkowy termin oględzin: 22 maja 2018 r. 
od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• Ul. BŁ. cZeSŁAWA 4A, lokal nr 6, 
parter, I piętro, pow. 72,09 m2  
+ 2 pomieszczenia gospodarcze 
(I piętro): 29,3 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój  
(I piętro), klatka schodowa z ko-
mórką (parter/I piętro), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
84 700,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 7 maja 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja 2018 r. 
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabr-
skiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• Ul. KOPeRNIKA 75, lokal nr 33, 
XI piętro, pow. 30,99 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, przed-
pokój, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
77 900,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja 2018 r. 
od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

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.

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 lokale użytkowe położone przy ulicy:

------------------------------------------------------------------------------------
I PRZeTARG

------------------------------------------------------------------------------------
1. ul. Błogosławionego czesława 40 /U-1, front, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 21,65 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elektryczną 
(instalacja elektryczna wyeksploatowana – do wymiany), wodno-kanalizacyjną (odpływ 
od umywalki), WC na klatce schodowej, ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować 
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu 
– do remontu. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 520,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu 
Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak 
właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
------------------------------------------------------------------------------------

II PRZeTARG
------------------------------------------------------------------------------------
1. ul. Reymonta 14 /U-1, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 79,32 m2, skła-
dający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja elektryczna 
wyeksploatowana – do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak (w lokalu 
należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan 
techniczny lokalu – dostateczny. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1904,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu 
Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak 
właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie 
się 22 maja 2018 r. (wtorek) od godz. 
9.30 do 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. 

Przetarg rozpocznie się 22 maja 2018 r. 
(wtorek) o godz. 10.15, 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 do-

wodu wpłaty – kserokopii wraz z pi-
semną informacją o numerze konta, na 
które wadium to będzie mogło zostać 
zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu 
(wadium wnosi się przed upływem ter-
minu 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 prze-
targ. Wadium uznane będzie za wnie-
sione wtedy, gdy będzie znajdować się 
na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie 
zostanie dopuszczony do licytacji),

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

• złożenie oświadczenia o braku zobo-
wiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu 
między innymi podatku, najmu, dzier-
żawy (załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właści-
wego rejestru oraz umowy spółki cy-
wilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, wystawionych nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne 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 S.A. I o/Gliwice, nr 
konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą sta-
nu technicznego, wzorem 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 przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe no-
tarialnie 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 należ-

ności czynszowych z tytułu zawarcia 
umowy najmu bez prawa żądania na-
liczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

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

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji 
organizatora przetargu weksel in blanco 
opiewający na wartość 6-miesięcznego 
czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania najemca wykonuje we wła-
snym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organi-
zator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z prze-
targu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione 
w celu oględzin 11 maja 2018 r. (piątek):
1. ul. Bł. Czesława 40, parter – godz. 10.30 

– 10.45,
2. ul. Reymonta 14, parter – godz. 10.00 

– 10.15.

ZNAJDZIeSZ NAS TeŻ NA:

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
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Koncert pt.: „Byle nie o miłości. Piosenki  
Agnieszki Osieckiej” w wykonaniu Nuli Stankiewicz  
w Teatrze Miejskim w Gliwicach


