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druga strona w obiektywie
Nowa atrakcja w parku Szwajcaria

Gliwiczanin Wybitnym Polakiem

Gliwice mają kolejną fontannę! Nowy wodotrysk ozdobił staw w parku Szwajcaria
przy ul. Łabędzkiej i już cieszy oko przechodniów. W słoneczną pogodę w Szwajcarii
będzie sporo spacerowiczów. Niespodziankę przygotował dla Was Miejski Zarząd
Usług Komunalnych. (fot. materiały MZUK)

Gliwiczanin Piotr Mach został Wybitnym Polakiem. Mieszkający w Irlandii architekt, został nagrodzony przez Fundację Polskiego Godła za promocję polskości
i budowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju na zielonej wyspie. Wybitny
Polak chętnie współpracuje z harcerzami i młodzieżą, którą na zajęciach „Młody
Konstruktor” uczy projektowania, zaznajamia z językiem polskim, naszą historią
i kulturą. (fot. arch. Piotr Mach)

Z Politechniki Śląskiej do Chin

Kilometry dla Filipa

Agata Juretko, studentka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ, została
laureatką piątej edycji konkursu „Seeds for the Future”, organizowanego przez firmę
HUAWEI. Oprócz udziału w warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych
ekspertów Huawei w Shenzhen, będzie miała okazję poznać bliżej chińską tradycję
i kulturę, podczas tygodniowego pobytu w Pekinie. (fot. HUAWEI Polska)

700 km w 9 dni. Z takim wyzwaniem zmierzy się 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21. Zamierzają przejechać na rowerach z Gliwic do Międzyzdrojów
i pomóc w ten sposób zmagającemu się z autyzmem koledze. Trasa będzie
wiodła przez Kluczbork, Zduny, Poznań, Czarnków, Wałcz, Połczyn Zdrój
i Kołobrzeg. (fot. SP nr 21)

Debiut zakończony sukcesem

Przyjmij „Pomocną dłoń”

Best University Team – taki tytuł zdobył SmartPower Team Politechnika Śląska podczas
wyścigu Hydrogen Horizon Automotive Challenge H2AC World Final w niemieckim
Chemnitz. Skonstruowany przez studentów gliwickiej uczelni zdalnie sterowany pojazd
zapewnił młodym inżynierom kolejny międzynarodowy sukces! Celem zawodów
było zaprojektowanie i zbudowanie zdalnie sterowanego, hybrydowego samochodu
i przejechanie jak największej liczby okrążeń w ciągu 6 godzin. (fot. Politechnika Śl.)

Chcesz wiedzieć, jak zapewnić swoim bliskim profesjonalne wsparcie? Przyjdź
19 maja na warsztaty do Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (ul. Pszczyńska
100). To nic nie kosztuje! Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 663589-610 (poniedziałek–piątek: godz. 8.00–12.00). (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)
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Zakupy już w 2019 r.

W Gliwicach powstaje największe centrum wyprzedażowe na Górnym Śląsku – Silesia
Outlet z ponad 120 salonami znanych i cenionych marek odzieżowych. Zakupy w 70 z nich
będziemy mogli zrobić już wiosną 2019 r. Z ramienia miasta w uroczystym wmurowaniu
kamienia węgielnego wziął udział Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.
Silesia Outlet będzie miał powierzchnię
blisko 20 tys. m2. Wiosną 2019 r. zostanie udostępniona część o powierzchni
12 tys. m2 z 70 sklepami. W drugim etapie
50 sklepów na powierzchni 8 tys. m2. Dla
klientów centrum powstanie 830 miejsc
parkingowych.
– W ostatnich kilkunastu latach Gliwice
dołączyły do czołówki najnowocześniejszych i najbogatszych miast Górnego Śląska. Jednocześnie jest to jedno
z ostatnich miejsc na mapie Polski z tak
dużym potencjałem dla centrum outletowego, z czego doskonale zdają sobie

sprawę firmy zainteresowane wynajęciem powierzchni handlowej – mówi
Wojciech Cieślak, prezes BOIG Property
Consulting.
Prace przy inwestycji rozpoczęły się w grudniu 2017 r. Do lipca inwestycja ma się znaleźć
pod dachem. Całkowity koszt tego etapu
budowy wyniesie ponad 57 mln zł.
Centrum będzie nowoczesną przestrzenią
z licznymi udogodnieniami dla klientów.
Na elewacji pojawi się motyw szachownicy, który ma stać się znakiem rozpoznawczym outletu. W środku zagoszczą

światowe marki. Pojawią się też punkty
usługowe i gastronomiczne, strefa relaksu
i punkt opieki nad dzieckiem.
Obiekt będzie przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez
montaż systemu informacji wizualnej.
Inwestorem Silesia Outlet jest 6B47
Poland, spółka z grupy 6B47 Real Estate
Investors AG. Generalnym wykonawcą
obiektu jest firma Erbud SA. Projekt
przygotowało biuro architektoniczne IMB
Asymetria. Za komercjalizację odpowiada
BOIG Property Consulting. 
(mf)

wiz. biuro architektoniczne IMB Asymetria

– Cieszymy się, że kolejny duży inwestor,
o europejskiej skali, wybrał Gliwice. Zbieramy owoce naszych pomysłów i decyzji
sprzed 25 lat, gdy władze Gliwic postanowiły oprzeć rozwój miasta na strefie
ekonomicznej, produkcji i usługach
generujących przychody. To sprawia, że
nasze miasto jest bardzo atrakcyjne dla
inwestorów. Rozwijamy się i dostarczamy
kolejnych miejsc rozrywki i zakupów nie
tylko mieszkańcom Gliwic, ale całego
regionu – mówił podczas uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego
Adam Neumann, zastępca prezydenta
Gliwic.

Ponad 120 sklepów znanych marek odzieżowych, obuwniczych i sportowych znajdzie
się w Silesia Outlet przy ul. Rybnickiej
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Silesia Outlet powstaje w sąsiedztwie CH Auchan i Leroy Merlin. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna – już teraz w pobliżu przejeżdża blisko 50 tys. samochodów dziennie
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inwestycje

Hala sportowa, nowe pracownie i boiska

Zgodnie z planem, budynek przy ul. Konarskiego zostanie zburzony,
a w jego miejscu powstanie nowa hala sportowa
z boiskiem o wymiarach
20 m × 40 m, trybunami, które będą mogły
pomieścić 150 osób oraz
zapleczem – szatniami
i magazynem na sprzęt
sportowy.

Obiekt ma mieć około 20 metrów
wysokości. Przy hali, według wstępnej koncepcji, od strony Politechniki
Śląskiej ma powstać trzypiętrowy
budynek dydaktyczny o powierzchni ponad 2 tys m2. Znajdzie się tam
między innymi 9 nowoczesnych
pracowni. Zagospodarowany ma
zostać również teren pomiędzy
nowymi obiektami i budynkiem
szkoły. Zmodernizowane zostaną:
parking, zieleniec oraz boiska.
Przetarg na wykonanie projektu
wygrała Autorska Pracownia
Projektowa Manecki z Krakowa.
Ma już ona na swoim koncie
kilkadziesiąt podobnych zadań,
w tym modernizację wydziałów
wyższych uczelni w Krakowie
i Rzeszowie, projekty i budowę
różnych obiektów sportowych
oraz budynków szkolnych wraz
z potrzebną infrastrukturą.

Wstępna wizualizacja hali
i budynku dydaktycznego
wiz. APP Manecki

Obecnie liceum przy ul. Zimnej
Wody tworzą: budynek główny,
mała sala gimnastyczna oraz
wolnostojący budynek przy ul.
Konarskiego. Jednak istniejąca
infrastruktura nie spełnia wymagań rozwijającej się szkoły
i konieczne są zmiany.

fot. M. Baranowski

Przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im.
Edwarda Dembowskiego w Gliwicach powstanie nowa
hala sportowa, trzypiętrowy budynek dydaktyczny,
boiska ze sztuczną nawierzchnią, a teren wokół szkoły
zostanie zmodernizowany.

W miejscu budynku przy ul. Konarskiego powstanie nowa hala sportowa z boiskiem oraz
budynek dydaktyczny
Koszt projektu wraz z wszystkimi
pozwoleniami oraz późniejszym
nadzorem autorskim budowy
to ok. 192 tys. zł. Na wykonanie

zadania pracownia ma czas do
połowy listopada. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
budowa mogłaby się rozpocząć

Arena Gliwice robi wrażenie!
32 tys. osób zwiedziło w ubiegły weekend Arenę Gliwice – jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Była to niepowtarzalna okazja do zobaczenia wnętrza
ogromnego obiektu jeszcze przed oficjalnym otwarciem.
Fani światowej sławy DJ-a Armina van
Buurena odliczają już dni do wielkiego
widowiska ASOT „Be In The Moment”,
które odbędzie się w Arenie Gliwice 30
maja. Zanim jednak holenderski DJ wystąpi na dużej arenie, podczas IGRÓW 2018
przed obiektem zagrają m.in. Ørganek,
Elektryczne Gitary czy zespół Koniec
Świata. Szczegółowy program gliwickich
juwenaliów dostępny jest na stronie igry.
polsl.pl.
W miniony weekend, podczas Dni Otwartych Areny Gliwice, tłumy chętnych miały

szansę zobaczyć, jak prezentuje się wnętrze obiektu. Każdy mógł stanąć na płycie
areny głównej, spojrzeć na nią z poziomu
restauracji, a nawet jednej z lóż VIP-owskich. Uczestnicy bezpłatnego, półgodzinnego zwiedzania mogli zobaczyć również
miejsca niedostępne dla publiczności,
m.in. strefę zawodniczą i strefę produkcji.
Wśród osób, które odwiedziły Arenę
Gliwice był były zawodnik i trener Piasta
Gliwice, dziś 82-letni Juliusz Ruprecht.
Choć trasa zwiedzania została wyznaczona, zwiedzający mogli dowolnie

i w swoim tempie poruszać się po obiekcie. Według informacji operatora, przez
dwa dni Arenę zwiedziło 20% ludności
Gliwic.
Taka okazja już się nie powtórzy. Z końcem
maja obiekt oficjalnie rozpoczyna działalność. Do końca roku zaplanowano w nim
ponad 30 wydarzeń, m.in.: Mistrzostwa
Europy w Jiu–Jitsu (1–3 czerwca), Legends
Football Challenge (8 września), Sensation
(13 października), Polską Noc Kabaretową (28 października) oraz Disney On Ice
(6–9 grudnia). 
(mt)

w drugiej połowie 2019 r. Inwestycja zostanie sfinansowana
z budżetu Miasta Gliwice.

(kr)

Oglądaj na
gliwice.eu

Co o Arenie Gliwice
sądzą zwiedzający?
Krzysztof:

– Generalnie hala bardzo
nam się podoba. Z pewnością stanie się miejską
atrakcją.

Aneta:

– Sama hala robi wrażenie, natomiast podoba
mi się też sposób zagospodarowania terenu
wokół niej. Świetne jest
też miejsce do jazdy na rolkach, dzieci
uczą się tutaj jeździć na rowerze.

Mateusz:

– Wrażenie bardzo pozytywne. Będzie wizytówką
Gliwic i miejscem do ciekawych spotkań.

Grzegorz:

fot. T. Królik / UM Gliwice

– Robi większe wrażenie
niż by się mogło wydawać,
także na pewno będzie to
konkurencja dla Spodka
w Katowicach.
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Karolina:

tle Spodka.

– Jestem tutaj pierwszy raz
i przyznam, że obiekt robi
wrażenie. Przede wszystkim jest dosyć spory i na
razie dobrze wypada na
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Sportowe wyzwania, rodzinna zabawa

To była wyjątkowa edycja Rajdu Miejskiego 360 stopni. Po raz pierwszy w historii zawodów start i meta zlokalizowane były w sąsiedztwie Areny
Gliwice. Na terenie obiektu zawodnicy mieli do wykonania różne zadania. Dwudniowa impreza przyciągnęła do Gliwic wielbicieli sportowych emocji i miłośników dobrej zabawy.

Drugi dzień rajdu należał do kilkuosobowych drużyn rodzinnych, które zmagały się na krótszej, ok. 10 km, trasie.
W zawodach wzięło udział ok. 250 osób.
Nie liczył się wynik, tylko dobra zabawa,
dlatego też zadania nie były trudne –
uczestnicy trenowali rzuty do kosza
na terenie Małej Areny, rozwiązywali
quiz czytelniczy w oddziale Biblioteki
Publicznej, mieli też okazję zagrać w bule
w parku Chrobrego.

rodzinny, a wieczorem, w ramach imprezy
„Śląsk Maturzystom”, zagrali: jeden z naj-

popularniejszych zespołów rockowych – IRA
oraz raper Grubson. Koncerty, zorganizowa-

Organizatorem Rajdu Miejskiego 360 stopni
było Miasto Gliwice. 
(mt)

wiz. DIPRA/DNAWORKS

fot. N. Dorobisz

fot. M. Szypliński

Gdy zawodnicy ścigali się na trasie rajdu,
w sąsiedztwie Areny Gliwice trwał piknik

ne przez Politechnikę Śląską oraz Miasto Gliwice, przyciągnęły pod Arenę tłumy fanów.

fot. A. Ziaja

W sobotę na starcie Rajdu Miejskiego
360 stopni pojawiło się prawie 180
osób. Dwuosobowe drużyny miały
przed sobą ok. 90 km trasę, którą
musiały pokonać biegając, jeżdżąc na
rowerze, rolkach i płynąc kajakiem. Po
drodze na uczestników wyścigu czekały
zadania specjalne, m.in. testy sprawnościowe na terenie jednostki wojskowej
czy przejście po moście linowym zawieszonym nad Kłodnicą w okolicy parku
Chrobrego. Wśród drużyn znalazło się
pięć składów z miast partnerskich Bottrop i Salgótarján.

Zielone światło dla przychodni
Już wkrótce ruszy wyczekiwana budowa siedziby przychodni na osiedlu Obrońców Pokoju. Po dwóch unieważnionych przetargach i zwiększeniu
planowanych środków na realizację tej inwestycji Miasto wyłoniło wykonawcę. Jest nim ENERGO-BUD Sp. z o.o.
Aktualnie przychodnia Alma –
Med współdzieli siedzibę z ZS-P
nr 4. Dzięki zawartemu z miastem
porozumieniu, przeniesie się do
nowego obiektu.

Nowy budynek przychodni przy ul.
Paderewskiego, o powierzchni 400
m2, pomieści 13 nowoczesnych gabinetów i będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Decyzję o budowie nowej
siedziby przychodni, w sąsiedztwie ZS-P nr 4, Prezydent Gliwic podjął prawie
dwa lata temu, gdy okazało
się, że w wyniku wprowadzonych przez MEN zmian
w prawie oświatowym
placówka nie jest w stanie
sprostać potrzebom osiedla.

Koszty inwestycji zostaną podzielone. Miasto przekazało działkę
oraz wykona stan surowy, instalacje i urządzenia techniczne
bez tzw. białego montażu oraz
instalacje zewnętrzne. Przychodnia opracowała dokumentację
projektową, po jej stronie będzie
również wykończenie budynku
oraz zagospodarowanie terenu.
Dwa poprzednie przetargi na budowę nowej siedziby przychodni

zostały unieważnione, ponieważ
złożone oferty przekraczały założone przez miasto koszty inwestycji. Podobna sytuacja miała
miejsce w trzecim, ogłoszonym
w marcu postępowaniu. Tym
razem jednak przetarg nie został
unieważniony.

miała 5 miesięcy od podpisania
umowy. Kolejne pół roku pochłoną prace wykończeniowe,
które zgodnie z porozumieniem
pozostają po stronie Alma-Med.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, inwestycja powinna
zostać ukończona do końca maja
2019 roku.

Prezydent Gliwic podjął
decyzję o zwiększeniu
budżetu inwestycji do
1,5 mln zł.

Os. Obrońców Pokoju, od czasu
gdy wznoszone są tu TBS-y i rozwija się budownictwo jednorodzinne, stało się ostoją młodych
rodzin z dziećmi. W połączeniu
z reformą oświaty, która wydłużyła naukę w szkołach podstawowych o dwa lata oraz zagwarantowała miejsca w przedszkolach

Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma ENERGO-BUD Sp. z o.o.,
która na wykonanie prac będzie
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3-latkom, stworzyło to sytuację
wymagającą rozwiązania.
Aby sprostać najpilniejszym potrzebom lokalowym ZS-P nr 4, na
jej potrzeby miasto zaadaptowało pomieszczenia po bibliotece,
lokalu mieszkalnym oraz salę
przekazaną przez Radę Osiedla.
Dzięki temu udało się utworzyć
trzy dodatkowe oddziały przedszkolne.
Pomieszczenie udostępniła
placówce także przychodnia.
Przedszkolaki z Obrońców Pokoju znajdą również miejsca w ZSO
nr 4 (ul. Orląt Śląskich) oraz w ZS-P
nr 12 przy ul. Lipowej. 
(mt)
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Nowy, nowoczesny kierunek
Nowy kierunek to odpowiedź na
wyzwania jakie stawia współczesna gospodarka, w kontekście
zwiększających się wymagań
w zakresie ochrony środowiska.
Wprowadzenie kolejnych norm
dotyczących racjonalnego wykorzystania odpadów planuje
już Komisja Europejska. Przygotowywany jest duży pakiet
dyrektyw odnośnie wdrażania
Gospodarki Obiegu Zamkniętego, który będzie miał wpływ
na dosłownie wszystkie działy
gospodarki.
Przykładowo, norma dotycząca
recyklingu plastiku zakłada, że
do 2030 r. będzie on w całości
przetwarzany. Jak to zrobić?
Tego właśnie będą uczyć się
studenci w Gliwicach.
Obok wiedzy z zakresu inżynierii
środowiska, będą prowadzone
również zajęcia z zarządzania
i przedsiębiorczości. Pomocna
w tym zakresie będzie trwająca już współpraca z dużymi
polskimi i światowymi firmami,
zajmującymi się gospodarką
odpadami.

fot. Politechnika Śląska

Politechnika Śląska otwiera nowy kierunek studiów. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki od października będzie można się szkolić
z gospodarki obiegu zamkniętego. Innowacyjny jest nie tylko sam zakres, ale i sposób szkolenia.

– W chwili gdy
absolwenci nowego kierunku
będą opuszczali
mury uczelni, zapotrzebowanie
na specjalistów
potrafiących wdrażać zasady
Gospodarki Obiegu Zamkniętego
będzie ogromne. Warto zaznaczyć,
że studenci będą mieli nie tylko
wiedzę inżynierską – ale również
umiejętności biznesowe – a cały
proces nauczania będzie realizowany we współpracy z przemysłem,
w sposób praktyczny i atrakcyjny
dla studenta. Mają to być studia

zupełnie nowego typu – zgodne
z najlepszymi światowymi wzorcami – mówi Krzysztof Pikoń, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń
Zagospodarowania Odpadów.
Według szacunków, po wdrożeniu
gospodarki obiegu zamkniętego
pojawią się w Unii Europejskiej 2
miliony nowych miejsc pracy. Skuteczna redukcja liczby odpadów
wpłynie pozytywnie nie tylko na
środowisko, poprzez obniżenie
emisji dwutlenku węgla czy
zmniejszenie liczby składowisk, ale
również pozwoli na obniżenie kosztów produkcji. Więcej informacji

o nowym kierunku zainteresowane
osoby znajdą na stronie internetowej www.goz.edu.pl.

Konkurs
Dla osób zainteresowanych drugim życiem śmieci i obiegiem za-

mkniętym zorganizowano konkurs
pod nazwą „Rolka kartonowa – jak
ją wykorzystać?”. Tematem mają
zająć się uczniowie szkół średnich
przygotowując możliwości wykorzystania kartonowej rolki tak, by
mogła być użyteczna i wykorzystana ponownie do stworzenia
czegoś nowego, oryginalnego
i przydatnego w życiu codziennym. Zadanie jest idealnym zobrazowaniem tego, w jaki sposób
będą uczyć się studenci na tym
kierunku Politechniki Śląskiej –
poprzez wykorzystanie wiedzy
teoretycznej i rozwiązywanie
praktycznych problemów. Prace
można zgłaszać do 10 czerwca do
Sekretariatu Katedry Technologii
i Urządzeń Zagospodarowania
Odpadów Politechniki Śląskiej.

(kr)

Udany kwiecień!
15 340 wypożyczeń zarejestrował w kwietniu Gliwicki Rower Miejski. Do systemu dołączyło w tym
czasie 1914 nowych użytkowników. Jeździmy!
Operator GRM podał kolejne
dane dotyczące systemu rowerów miejskich. Wynika z nich,
że od 1 do 30 kwietnia skorzystano z niego 15 340 razy. To
o około 6 tysięcy wypożyczeń
więcej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku!
Przybyło też nowych użytkowników – w kwietniu do systemu
dołączyło 1 914 nowych miłośników gliwickich jednośladów.
Najwięcej wypożyczeń – 778
– odnotowano 22 kwietnia.
Zachęcamy do intensywnego
korzystania z systemu również
w maju!
Aby dołączyć do GRM wystarczy
zarejestrować się na stronie internetowej gliwickirower.pl lub
przy terminalu i zasilić swoje
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konto minimalną kwotą 10 zł.
Rowery można wypożyczać poprzez terminal, który znajduje się
przy każdej stacji, lub korzystając
z aplikacji Nextbike na telefony
komórkowe. Pierwsze 15 minut każdego wypożyczenia jest
darmowe. Sezon Gliwickiego
Roweru Miejskiego potrwa do
końca listopada.
Znalazłeś porzucony rower
miejski? Zadzwoń pod czynny
całą dobę numer 22/244-1313 lub wyślij wiadomość na
adres: info@nexbike.pl. Jeśli
serwisanci odnajdą zagubiony
rower we wskazanej lokalizacji
zyskasz 5 zł doładowania. Jeżeli
sam odprowadzisz zaginiony
rower do stacji, zyskasz 10 zł
doładowania swojego konta
w systemie GRM. 
(mf)

Trwają intensywne prace zmierzające do rozbudowy gliwickiego hospicjum i polepszenia warunków opieki nad chorymi. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonawcę
robót budowlanych. Ale w rozbudowie może pomóc każdy. Jak? Kupując cegiełkę
i biorąc udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych przygotowanych przez hospicjum. 26 maja wszyscy na Rynek!
Już niebawem przy gliwickim
hospicjum zostanie wybudowany trzeci budynek, który połączy
dwa już istniejące. Na powierzchni łącznie około 1800 m2 znajdą
się m.in. sale chorych, gabinety
zabiegowe i lekarskie, pokój
pielęgniarek, kaplica, kuchnia,
magazyny, zaplecza socjalne oraz
serwerownia. Chorzy będą mieli
do dyspozycji pokoje 1 i 2-osobowe. Będzie też więcej łóżek dla
podopiecznych.
– Dzięki rozbudowie znacznie
polepszą się warunki leczenia
i opieki. Obecnie mamy 24 łóżka,
po remoncie znajdzie się miejsce
dla 30 – mówi dr Artur Pakosz,
dyrektor Hospicjum Miłosierdzia
Bożego w Gliwicach.
W nowym budynku powstanie
też sala dydaktyczna dla studentów oraz szatnie i pokoje socjalne dla wolontariuszy, a także
poradnia lekarza rodzinnego.
Obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb chorych i będzie spełniał
wymogi stawiane oddziałom

fot. P. Młynek / archiwum UM

fot J. Stec

Razem dla hospicjum

opieki paliatywnej. Koszt inwestycji oszacowano na około
8,5 mln zł. Gliwickie hospicjum
ma już gotowy projekt, wybranego inwestora zastępczego,
właśnie ogłoszono przetarg na
wykonawcę robót budowlanych.

Wspieramy hospicjum
Koszty rozbudowy hospicjum są
wysokie, dlatego każda pomoc
jest ważna. Aby zebrać pieniądze
organizowane są imprezy, które
jednocześnie są atrakcyjną formą
spędzenia czasu dla mieszkańców naszego miasta. W sobotę,

26 maja, na gliwickim Rynku
odbędzie się impreza w stylu
irlandzkim. O godz. 14.00 ulicą
Zwycięstwa przejdzie barwny
korowód z udziałem mażoretek
Pantery i orkiestry KWK Sośnica.
W programie zaplanowano również przegląd grup tanecznych
oraz warsztaty muzyczno-taneczne, musicalowe i plastyczne. Na
finał do muzyki zespołu Carrantuohill zatańczy gliwicki zespół
Salake, zagra również grupa
Canis Latrans. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz.
(mf)
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Wszyscy na Igry!

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

nie przegap!

Organizatorem Igrów jest Samorząd Studencki Politechniki
Śląskiej. Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta

Bokka
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Ørganek
Gliwice. Na wszystkie koncerty
wstęp jest wolny. Wejście na
teren Areny będzie zlokalizowane w pobliżu placu i par-

Koniec Świata

kingu między ul. Akademicką
i Kujawską, od strony Ośrodka
Sportu Politechniki Śląskiej.

(mm)

W czwartek i piątek (17 i 18 maja)
z centrum miasta do
Areny Gliwice będzie
kursował specjalny
autobus linii S11.
Kursy na trasie Gliwice Hala Sportowa
– Gliwice Dworcowa
zaplanowano między
godz. 16.05 a 01.25
co 15 minut.

The Bartenders

fot. materiały promocyjne

Po nocnej regeneracji piątkowa odsłona Igrów wystartuje
o godz. 18.00. Na początek
koncerty zespołów Imperative
i The Bartenders. Później usłyszymy takie hity jak „Jestem
z miasta”, „Dzieci wybiegły”,

„Człowiek z liściem”. Zespół
Elektryczne Gitary to kawał
historii polskiego rocka. Kuba
Sienkiewicz i spółka nadal są
w formie, co udowodnią występem na Igrach. Na zakończenie
emocjonującego wieczoru zagrają bardzo popularne formacje Bokka i Pokahontaz.

fot. materiały promocyjne

Około godz. 18.00 rozpoczną się
otwarte dla wszystkich koncerty.
Na początek – Jan Niezbendny,
czyli występ z przymrużeniem
oka. Później na scenę wejdzie
katowicka formacja Koniec Świata, grająca muzykę z pogranicza
punku, ska i folku. Wystąpią
także prześmieszni Bracia Figo
Fagot i bluesowa megagwiazda
– Ørganek, czyli charyzmatyczny wokalista i gitarzysta Tomasz
Organek oraz basista Adam
Staszewski, perkusista Robert
Markiewicz i klawiszowiec Tomasz Lewandowski. Grudniowy
koncert zapełnił gliwicką Starą
Fabrykę Drutu do ostatniego
miejsca, tym razem będzie oka-

zja, żeby posłuchać „Wiosny”
czy „Mississippi w ogniu” pod
gołym niebem. A na zakończenie
pełnego wrażeń wieczoru bardzo
mocne uderzenie – zagra metalowa formacja Event Urizen.

fot. P. Marynowski / Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0

Teren przy Arenie Gliwice to wymarzone miejsce do organizacji
imprez plenerowych. Obiekt
znajduje się z jednej strony blisko centrum miasta i Politechniki
Śląskiej, z drugiej – w pewnym
oddaleniu od zabudowań mieszkalnych. Z pewnością pomieści
wszystkich, którzy w czwartkowy i piątkowy wieczór przyjdą
poczuć atmosferę studenckich
juwenaliów.

fot. O. Szramka

fot. M. Baranowski

Gliwickie juwenalia zawsze gromadzą tysiące studentów i miłośników dobrej muzyki. W tym roku święto żaków będzie
jeszcze bardziej wyjątkowe – nie dość, że do Gliwic przyjadą największe gwiazdy polskiej sceny z Ørgankiem i Bokką
na czele, to jeszcze impreza przeniesie się na obszerny plac przy Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50).
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kultura

Biblioteka w ścisłej czołówce
Drugie miejsce w zestawieniu 169 bibliotek województwa śląskiego to świetny wynik –
w 2017 roku mogła się nim poszczycić Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.
W podsumowującej konferencji 10 maja wzięli udział
wszyscy pracownicy instytucji
oraz Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic. Wydarzenie
odbyło się w Filii nr 1 MBP
w Gliwicach. – Ubiegłoroczny
wynik to wielki sukces i radość

dla całego zespołu – mówiła
Bogna Dobrakowska, dyrektor
MBP w Gliwicach. Wydarzenie
uświetnił występ artystyczny
przygotowany przez dzieci
z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
w Gliwicach. 
(mm)

fot. MBP w Gliwicach

Bibliotekarze podsumowali miniony rok działalności przy okazji
obchodów XV Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek. W 2017 roku
27 na 100 gliwiczan korzystało
z usług gliwickiej książnicy. To
aż o 10 osób więcej niż wyniosła
średnia dla regionu!

Romans wszech czasów

CO? GDZIE? KIEDY?

– Zależy nam na tym, żeby zbudować świat pełen napięć – mówi Mariusz Galilejczyk,
odtwórca roli Romea w nowym spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach (ul. Nowy Świat
55–57). Przedstawienie oparte na jednym z najsłynniejszych dramatów Williama Shakespeare’a będzie nie tylko o wielkiej miłości – to także opowieść o niezgodzie głównych
bohaterów na zastany świat.

– „Romeo i Julia” to olbrzymie
przedsięwzięcie realizacyjne,
pierwsza tak wielka produkcja

Teatru Miejskiego w Gliwicach
– mówi Agnieszka Skowronek,
rzecznik prasowy TM-u. Na scenie zobaczymy wszystkich aktorów
ze stałego zespołu artystycznego
gliwickiego teatru i dodatkowo
kilku aktorów z innych polskich

scen zaproszonych do współpracy.
W roli Julii wystąpi Karolina Burek.
Spektakl będzie grany 18, 19, 20,
23, 26 i 27 maja. Informacje o biletach są dostępne na stronie teatr.
gliwice.pl i w kasie.
(mm)

Karolina Burek i Mariusz Galilejczyk

Uwolnij książki i płyty
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w 2017 roku było to rekordowe
12 225,36 zł.
Akcja jest organizowana przez
Stowarzyszenie Cała Naprzód, kilkukrotnie wyróżnione w konkursie
Liderzy Społeczni Gliwic. Projekt
jest dofinansowany z miejskiego
budżetu. 
(mm)

sobota 19 maja

■■ godz. 17.00–24.00: Noc Muzeów, oddziały Muzeum w Gliwicach
■■ godz. 18.00: Manilla Road, Hellbringer – koncerty
metalowe, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 19.00: Claudia Madur – koncert fado, Scena
Bajka (kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

■■ godz. 16.15: „Superagentka” – seans z cyklu „Kino
Dzieci Prezentuje”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: koncert Maxa Garcii Conovera, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

poniedziałek 21 maja

■■ godz. 17.00: „Mozaika dla mamy” – warsztaty plastyczne, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,
ul. Lipowa 1)

wtorek 22 maja

■■ godz. 12.30: „Nasze najlepsze wesele” – projekcja
w ramach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „Czy Jan Karski mógł zatrzymać Zagładę Żydów?” – wykład prof. Andrzeja Żbikowskiego,
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

środa 23 maja
fot. E. Mielnik

Finał Skupu Kultury odbędzie się
w niedzielę 24 czerwca na Rynku.
Podczas największego w regionie
kiermaszu kulturalnego będzie
można kupić książki, winyle, filmy
na DVD i rękodzieło po wskazanej przez siebie cenie. Warto być

hojnym, ponieważ cały dochód
z akcji trafi do niepełnosprawnych
podopiecznych Stowarzyszenia
Cała Naprzód. Wyniki finansowe
czterech poprzednich Skupów
Kultury pokazują, że gliwiczanie
rozumieją ideę pomagania przez
kupowanie – każdego roku udaje się zebrać więcej pieniędzy,

■■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 16.00–18.30: Klub Gier Planszowych, Filia
nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Syriusza 30)
■■ godz. 18.15: „Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949” – promocja książki prof. Andrzeja Gwoździa i projekcja filmowa, kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: „Romeo i Julia” – premiera spektaklu,
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

niedziela 20 maja

Czy przeczytane książki i obejrzane filmy mogą komuś pomóc? Mogą, jeżeli trafią na
V Skup Kultury. Zbiórka książek, płyt, komiksów, gier i rękodzieła trwa do 15 czerwca.
Dzieła kultury można przynosić
między innymi do filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach,
wybranych placówek oświatowych, restauracji i sklepów. Mapa
z zaznaczonymi punktami uczestniczącymi w zbiórce jest dostępna
na stronie internetowej mapa.
calanaprzod.org. Każdy może dołączyć do tworzenia Skupu Kultury
‒ ofiarowując książki i inne dzieła
kultury albo tworząc punkt zbiórki
w swoim miejscu pracy, szkole czy
zaprzyjaźnionym lokalu.

■■ godz. 12.30: „Tully” – projekcja w ramach Seansu
Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.30: „Grawitacja” – seans z audiodeskrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 17.00: „Odbiorca sztuki jako krytyk – w kierunku krytyki etycznej” – wykład dr Joanny Winnickiej-Gburek z cyklu „Sztuka współczesna poza
dobrem i złem?”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 19.00: „Romeo i Julia” – retransmisja spektaklu z Comédie-Française w ramach Majówki z Szekspirem, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 20.00: World Citizen Band – koncert w ramach Czwartku Jazzowego z Gwiazdą, klub muzyczny 4art (ul. Siemińskiego 22)

piątek 18 maja

fot. R. Kaźmierczak

„Romeo i Julia” to romans wszech
czasów – grany nieprzerwanie od
ponad 400 lat. Tragiczna historia
miłości przedstawicieli dwóch
zwaśnionych rodów – Capuletich
i Montecchich – 18 maja wejdzie
na afisz TM-u. Krzysztof Rekowski,
reżyser spektaklu, podczas jednej
z pierwszych prób został zapytany
o to, dlaczego sięgnął po tak znany
tytuł, odpowiedział bez wahania:
– Żeby poczuć obrzydliwość nienawiści. Gliwickie przedstawienie to
obowiązkowy punkt dla każdego
miłośnika twórczości Mistrza ze
Stratfordu, zwłaszcza że reżyserię
powierzono właśnie Rekowskiemu,
który za swoją poprzednią inscenizację tego dramatu w sezonie
2005/2006 został laureatem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

czwartek 17 maja

■■ godz. 19.00: „Thelma” – projekcja w ramach DKF-u
„Wysokich Obcasów”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu
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fot.Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

industriada 2018

(Elektro)Radiostacja
Święto Szlaku Zabytków Techniki zbliża się wielkimi krokami. Maszyna do świata przemysłu wystartuje
9 czerwca przy Radiostacji. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki klubowej – Mandee, Maria Mathea i megapopularny C-BooL. Nie zabraknie też innych atrakcji – w planach jest rodzinny piknik i pasjonujące warsztaty.

Ona ma siłę!
Pod hasłem „Tak, to ona...” kryje
się rodzinny piknik z mnóstwem
atrakcji. W programie między innymi kreatywne zajęcia ekoplastyczne oraz pokazy i warsztaty
carvingu, czyli sztuki rzeźbienia
w... owocach! Industrialne
kobiety nauczą się nie tylko
sztuczek przydatnych w kuchni
– na pikniku nie zabraknie też
wielu gadżetów użytecznych
w codziennym życiu.

Elektrorytmy
pod gołym
niebem
Wieczorem, o godz. 19.30, przy
Radiostacji wystąpią artyści sceny elektronicznej: gliwicki didżej,
producent i remikser Mandee
oraz szwedzka wokalistka Maria
Mathea. Gwiazdą wieczoru będzie C-BooL, pyskowicki didżej doskonale znany miłośnikom muzyki
klubowej i house. Jego single są
notowane na liście AirPlay – Top
i regularnie grane w stacjach radiowych. C-BooL triumfował także
na imprezach muzycznych, takich
jak Eska Music Awards i Polsat
SuperHit Festiwal.

Kierunek:
przemysłowe
atrakcje
Na najbardziej interesującej trasie turystyki industrialnej w Polsce znajdują się aż trzy gliwickie
obiekty. Poza Radiostacją Industriada zawita także do Oddziału
Odlewnictwa Artystycznego (ul.
Bojkowska 37), który mieści się
w dawnej maszynowni KWK
Gliwice. Na co dzień można tam
obejrzeć XIX-wieczne wyroby
działającej w Gleiwitz Królewskiej
Odlewni Żeliwa.
Podczas Industriady muzealnicy zapraszają na atrakcje pod

Będzie można poszaleć na karuzeli weneckiej i zajrzeć do
oddziału Muzeum w Gliwicach,
w którym będzie okazja, by zwiedzić wystawę stałą albo wziąć
udział w warsztatach. Dzieci
i dorośli zajrzą do maszynowni
i sali nadajnika, gdzie sprawdzą,
co słychać w radiu. W parku przy
Radiostacji muzealnicy będą
też prezentować doświadczenia, między innymi elektryczne
i elektromagnetyczne. Rodzinny piknik zaplanowano między
godz. 14.00 a 19.30, a oddział
Muzeum w Gliwicach będzie
czynny już od godz. 12.00.
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fot. materiały promocyjne

Po dwóch latach miejskie obchody Industriady wracają pod
Radiostację (ul. Tarnogórska
129). W tym roku hasło śląskiej
imprezy to „Industria jest kobietą”, a symbolem tej edycji będzie
w Gliwicach właśnie Radiostacja
– modrzewiowa wieża, najwyższa wolno stojąca drewniana
konstrukcja w Europie i Pomnik
Historii – to tam rozpoczęła się
II wojna światowa.

hasłem „Kobieta jest boginią –
Industria jest kobietą”. Będzie
można zobaczyć żeliwne wizerunki znanych gliwiczanek, zgłębić tajniki XIX-wiecznej mody,
a nawet samodzielnie wykonać
bransoletkę! Oddział Odlewnictwa Artystycznego zaprasza
między godz. 12.00 a 18.00.
Trzeci obiekt na industrialnym
szlaku to Muzeum Techniki
Sanitarnej (ul. Edisona 16), odrestaurowany budynek dawnej
przepompowni ścieków, który
przypomina mały dworek.
W placówce można zobaczyć,
jak wyglądały dawne łazienki
i dowiedzieć się, czy 100 lat
temu myślano już o ekologii.

Spacerem na
Industriadę
8 czerwca, w przededniu Industriady, zaplanowano w Gliwicach tak
zwany Rozruch Maszyn, czyli innymi słowy – before party. Pod Industriadowym sztandarem kobiecości
w Gliwicach odbędzie się spacer
herstoryczny. Poprowadzą go kobiety przebrane za żony znanych
górnośląskich przemysłowców
– opowiedzą gliwickiego historie
z kobiecego punktu widzenia i z kobietami w roli głównej.
Początek trasy będzie zlokalizowany na Rynku, gdzie w kamienicy
pod numerem 17 mieszkał John
Baildon. Dalej uczestnicy zobaczą
między innymi Willę Caro i gmach
sądu, w którym niegdyś mieściła
się rezydencja rodu Ballestremów.
Koniec spaceru planowany jest
przy dawnym Kanale Kłodnickim, obok Palmiarni Miejskiej.
Początek imprezy około godz.
18.00, szczegółowe informacje są
dostępne w Marinie Gliwice: mailowo (kontakt@marinagliwice.pl)
i telefonicznie (608-010-383).
Koordynatorem Industriady
jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Miasto
Gliwice organizuje i finansuje
gliwicką odsłonę święta Szlaku
Zabytków Techniki przy Radiostacji i w Oddziale Odlewnictwa
Artystycznego.
(mm)

Pełny program na

industriada.pl
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ogłoszenia
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji
Rady Miasta w 22 marca 2018 r. zostały uchwalone:

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej uchwałą
numer XXXVI/791/2018,
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką
i Knurowską oraz południową granicą miasta uchwałą numer XXXVI/790/2018.
Z tekstami i rysunkami ww. planów można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego bip.gliwice.eu w zakładce: prawo lokalne/uchwały Rady Miasta – akty prawa
miejscowego. Ww. plany wejdą w życie 4 maja 2018 r. Uzasadnienia, o których mowa
w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowania, o których mowa w art. 55 ust. 3, do każdego
z ww. planów, są dostępne w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w pokoju nr 212.

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, organizowanego
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 20 szt.
Termin składania ofert: 25 maja 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 25 maja 2018 r. o godz. 12.30

Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

OFERTY PRACY
Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej
w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać
za pośrednictwem poczty w terminie do
25 maja 2018 r. do godz. 12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

nabór nr
KD.210.5.2018.IR-1/1
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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 terminie, jeżeli zostaną dostarczone na
ww. adres w terminie do 25 maja 2018 r.
do godz. 12.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert
kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/338-19-84.

nabór nr
KD.210.18.2018.PO-2

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Inwestycji
i Remontów w pełnym
wymiarze czasu pracy

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Podatków
i Opłat w pełnym wymiarze
czasu pracy

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

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 4 czerwca
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
numerem telefonu 32/238-56-50.

Dokumenty należy składać do 25 maja
2018 r. do godz. 15.00 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
numerem telefonu 32/238-56-50.

OFERTY PRACY
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach,
przy ul. Daszyńskiego 424,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego na czas zastępstwa
Wymiar etatu:
• pełny etat.
Warunki pracy:
• praca administracyjno-biurowa,
• praca w systemie jednozmianowym,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• praca pod presją czasu,
• kontakt z petentem.

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki
w księgowości;
• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
• posiadanie certyfikatu księgowego.

Zakres zadań:
• prowadzenie rachunkowości i bieżącej
księgowości zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
• prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
• opracowywanie planów wydatków i dochodów budżetowych oraz ich bieżąca kontrola.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów prawa w zakresie
ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, zamówieniach publicznych,
podatku od towarów i usług, podatku
dochodowym od osób prawnych oraz
od osób fizycznych, odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ubezpieczeniach społecznych
oraz umiejętność ich stosowania,
• znajomość przepisów z zakresu prawa
oświatowego,
• biegła znajomość programów komputerowych: Word, Excel, Qwant, Qwark, Vulcan
finanse, Ksat, Płatnik,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych
(ksero, skaner, faks, drukarka) oraz poczty
elektronicznej,
• preferowane 3-letnie doświadczenie
w pracy w księgowości w administracji
publicznej.

Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych;
• niekaralność za przestępstwo popełnione
umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz
samorządowi terytorialnemu, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
• niekaralność zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168);
• spełnianie jednego z poniższych warunków:
• ukończone ekonomiczne jednolite
studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki
w księgowości,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys/CV i list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
doświadczenia zawodowego;
• oświadczenia:
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

• o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
przestępstwa karne skarbowe,
• o nieukaraniu zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (DzU z 2013 r.,
poz. 168),
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów naboru.
Termin i miejsce składania dokumentów:
• dokumenty należy złożyć do 25 maja
2018 r. do godz. 9.00,
• miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3,
ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice,
pokój 001,
• sposób składania ofert: w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko
głównego księgowego”.
Dodatkowe informacje:
• o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły,
• aplikacje złożone bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
• wymagane dokumenty muszą być złożone
w języku polskim,
• kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego
etapu naboru oraz zostaną poinformowani
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
• kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym
informowani.

NUMER NABORU CKZIU1/2/2018

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
specjalisty ds. księgowości w wymiarze pełnego etatu
Do głównych obowiazków pracownika będzie należało:
1. księgowanie rachunków dochodów wydzielonych, ZFSŚ,
2. rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
3. uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami w ramach księgowych rachunków,
4. sporządzanie sprawozdań z prowadzonych
rachunków.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie,
2. posiadanie obywatelstwa polskiego lub
jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej albo obywatelstwa innych
państw, jeśli ich obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje
prawo podejmowania zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
5. znajomość przepisów dotyczących podatku VAT, ustawy o rachunkowości, ustawy
o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
1. przy wykształceniu średnim – staż 5 lat
pracy,
2. przy wykształceniu wyższym – staż
4 lata pracy,
3. umiejętność praktycznego stosowania
aktów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
4. znajomość programu Vulcan Finanse,
KSAT, EXCEL.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
1. sumienność, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, odpowiedzialność
za powierzone zadania,

2. dyspozycyjność.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku:
1. praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym, w obiekcie,
2. praca pod presją czasu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru
naboru (własnoręcznie podpisany),
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
(własnoręcznie podpisane),
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie,
5. inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
6. kwestionariusz osobowy – oryginał (własnoręcznie podpisany),
7. własnoręcznie podpisane oświadczenia
wyszczególnione w treści ogłoszenia
o naborze.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim,
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty należy składać w zaklejonych
kopertach do 22 maja 2018 r. do godz. 14.00
w dziale księgowości Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1, I piętro, pokój 116.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 32/302-12-90.
Kandydaci spełniający warunki formalne będą powiadomieni telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej (wymagane
podanie numeru kontaktowego).

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej:
23 maja 2018 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lipca
2018 r.
Dodatkowe informacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w CKZIU nr 1, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
nie przekroczył 6%,
• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze
był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe,
• kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia, wraz z dokumentami, kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność,
• wzory wymaganych oświadczeń oraz
kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w BIP oraz na stronie internetowej szkoły,
• regulamin naboru na wolne stanowiska
urzędnicze jest dostępny w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1,
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (DzU
z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) publikacji
w BIP podlegają dane osobowe osoby
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
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fot. GKS Piast Gliwice SA

W sobotę MOBILIZACJA!
W meczu ze Śląskiem Wrocław pomocnik Piasta Mateusz Mak zagrał po raz pierwszy
od 21. kolejki. Nie będzie jednak dobrze wspominał swojego powrotu na boisko po
urazie, bo choć pokazał się z dobrej strony, to Piast uległ Śląskowi na wyjeździe 1:3.

– Gdybyśmy pierwsi zdobyli
gola, to ten mecz ułożyłby się
zupełnie inaczej. To jednak
my straciliśmy gola i to tro-

chę podcięło nam skrzydła.
W drugiej połowie graliśmy
lepiej, mieliśmy lepszy pomysł
na grę. Stworzyliśmy sobie
też więcej sytuacji. Niestety,
strzeliliśmy tylko jednego
gola – kręcił głową pomocnik, który zaliczył asystę przy
honorowym trafieniu dla Niebiesko-Czerwonych.
Pomimo porażki we Wrocławiu gliwiczanie wciąż mają
szansę na utrzymanie w Lotto
Ekstraklasie. Aby tak się stało,
muszą jednak w ostatniej kolejce pokonać Bruk-Bet Termalikę

Nieciecza. – Wyniki ułożyły się
tak, że wciąż wszystko zależy
od nas. Musimy wygrać w sobotę. Jesteśmy dobrą drużyną
i musimy to pokazać na boisku
– powiedział Mak, a następnie
zwrócił się z apelem do fanów
Piasta.
– Proszę kibiców, aby przyszli
na ostatni mecz i byli z nami
do końca. Wierzę, że się utrzymamy, ale potrzebujemy ich
pomocy – zakończył pomocnik.

Lekkoatleci na „5”
W miniony weekend na lekkoatletycznej arenie przy
ul. Syriusza odbyły się pierwsze w tym roku zawody
sportowe. 550 zawodniczek i zawodników z 17 klubów
rywalizowało o punkty w Lidze Młodzików.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się 36-osobowa lekkoatletyczna drużyna Piasta, zajmując w turnieju piąte miejsce.

Przed tym meczem gliwiczanie
mieli jeszcze matematyczne
szanse, aby wciąż być w grze
o medale, ale bezwzględnym
warunkiem było pokonanie
drużyny z Pniew. Od początku
więc podopieczni Klaudiusza Hirscha zaatakowali bramkę rywali
i już w 5. minucie po zagraniu
Widucha Szadurski zdecydował
się na indywidualną akcję, którą zakończył celnym strzałem
i bramką. Gliwiczanie nie zamierzali na tym poprzestać, poszli
za ciosem i w 9. minucie Grecz
podwyższył wynik na 2:0. Potem
to pniewianie zaczęli przeważać
i doprowadzili do wyrównania.
Na przerwę jednak zawodnicy
Piasta schodzili, prowadząc 3:2.

9 czerwca na lekkoatletycznej
arenie odbędą się Mistrzostwa
Śląska Młodzików. Wystąpi 700
zawodniczek i zawodników. Dzień
później zorganizowany zostanie mityng z udziałem lekkoatletycznych
gwiazd, reprezentantów Polski. Nie
jest wykluczony występ uznanych
lekkoatletów z zagranicy!  (kik)
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Po przerwie – wyrównanie!
Kostecki zaskoczył Widucha i na
tablicy pojawił się remis 3:3. Taki
rezultat nie dawał nic żadnej ze
stron. Można się więc było spodziewać, że oba zespoły będą
dążyć do zmiany tego wyniku.
Udało się to ekipie z Gliwic.
W 32. minucie ponownie Jonczyk zaskoczył Budycha i Piast
objął prowadzenie, którego nie
oddał już do końca meczu.
Dzięki wygranej Niebiesko-Czerwoni zrobili duży krok, by sezon ten
zakończyć co najmniej na piątym
miejscu. Niestety na medal szans
już nie mają, bo niespodziewanie
FC Toruń pokonał na wyjeździe
Gattę Zduńska Wola. 
(kik)

Biegacze na start!

Zasady Ligi Młodzików są takie, że
po trzech turniejach, w pierwszy
weekend października, organizowany jest finał z udziałem sześciu
najlepszych drużyn z dwóch grup.
Piast ma w tej kategorii wiekowej
(do lat 16) duże sukcesy. Gliwiczanie w latach 2014–2015 wygrywali
Śląską Ligę Młodzików.

fot. A. Oksztul

Wielu sportowcom udało się
pobić życiowe rekordy. Wiktoria
Drózd – podopieczna Wojciecha
Rutyny, kierownika sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice, która
zorganizowała zawody przy Syriusza – pchnęła kulę na odległość
11 metrów i 63 cm, co przełożyło
się na zdobycie 139 pkt. Był to
najlepszy wynik osiągnięty przez
Piastunki. Świetnie również wypadła męska sztafeta 4×100 metrów,
ale pochwalić trzeba wszystkich,
którzy przekroczyli próg 100 pkt.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

W 25. kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy
Piast Gliwice pokonał na wyjeździe Red Dragons 4:3.
Bramki dla gliwiczan strzelali: Adam Jonczyk (2), Sebastian Szadurski i Michał Grecz po jednej.

fot. materiały organizatora

Piast przyjechał do Wrocławia po
trzy punkty, ale to Śląsk cieszył się
po końcowym gwizdku. Mateusz
Mak nie ukrywał rozczarowania
końcowym rezultatem. – Wiedzieliśmy, że będziemy mieli
w tym meczu większe posiadanie
piłki. Atakowaliśmy, ale nic z tego
nie wynikało. Waliliśmy głową
w mur, a Śląsk strzelił gola i mógł
grać dokładnie tak, jak chciał,
czyli z kontry – opisywał Mak.

Na zwycięskiej
ścieżce

fot. Piast Gliwice Futsal Team

sport

3 czerwca wystartuje IX Gliwicki Bieg Uliczny. Trasa będzie miała 10 kilometrów
i poprowadzi uczestników pod gliwicką Radiostację.
Trasa biegu prowadzić będzie
z osiedla Kopernika do Radiostacji i z powrotem. Start z ulicy Perseusza przewidziano na
godzinę 9.30. Uczestnicy przebiegną ulicami: Pionierów, Myśliwską, Jałowcową, Folwarczną, Bernardyńską, Grottgera,
Lubliniecką i Michałowskiego.
Meta zlokalizowana będzie na
terenie areny lekkoatletycznej
przy ZSO nr 8 (ul. Syriusza 30).
Podtrzymując coroczną tradycję, organizatorzy zaplano-

wali również bezpłatne biegi
na dystansach od 200 m dla
przedszkolaków do 2000 m
dla młodzieży. Podczas trwania imprezy przewidziana jest
również akcja charytatywna:
Przybij 5-tkę Ani

Zgłoszenia przyjmowane
są do 28 maja. Wszystkie informacje można
znaleźć na stronie
gliwickibieg.pl.

Jak na gliwicki bieg przystało,
nie może zabraknąć lokalnego
detalu. Każdy uczestnik otrzyma specjalny medal z gliwickim
akcentem. W ubiegłych latach
była to Radiostacja oraz Ratusz.
Na tegorocznym medalu znalazły się gliwickie fauny.
Organizatorem imprezy jest
UKS Kometa i Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.
Patronat nad wydarzeniem
objął Prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz. 
(kr)
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisku: ,,Mechanik 1’’
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa autobusów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
specjalistyczne szkolenia z zakresu
napraw i obsługi taboru posiadanego
przez PKM,
3. podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
4. wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (związany z realizowanymi
zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie 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 opatrzony
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150,
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku: ,, Elektromechanik 1’’
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa autobusów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
specjalistyczne szkolenia z zakresu
napraw i obsługi taboru posiadanego
przez PKM,
3. podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
4. wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (związany z realizowanymi
zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie 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 opatrzony
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150,
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/330-46-62.

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 10 maja 2018 r.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

agent celny

• kierowca kat. C + kurier
wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe – min. 3 miesiące, prawo jazdy kat. C + karta kierowcy,
zakres obowiązków: transport drogowy
towarów, miejsce pracy: teren Śląska,
baza: Gliwice;

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: agent celny/MSI/2018
Zadania:
• sprawne i terminowe sporządzanie dokumentacji 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 niemieckiego 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 doświadczenia zawodowego.

• fryzjer
wykształcenie: brak wymagań, mile
widziane doświadczenie zawodowe,
fryzjerstwo damsko-męskie, godziny do
uzgodnienia, umowa na okres próbny,
miejsce pracy Gliwice;

• fryzjer
wykształcenie: brak wymagań, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, pielęgnacja, pomoc w doborze fryzury i technik
wykonania, miejsce pracy: Gliwice;

• konstruktor CAD
wykształcenie wyższe techniczne, min.
2 lata stażu pracy, dobra organizacja
pracy własnej, znajomość rysunku
technicznego, mechaniki, pneumatyki, elektroniki, Solid Edge, MS Office,
zakres obowiązków: projektowanie oraz
tworzenie koncepcji maszyn, zespołów
i elementów w Solid Edge, typowanie
zespołów handlowych, dokumentacja
projektowa oraz DTR, realizacje projektu do modeli 3D do wdrożenia i końcowego odbioru przez klienta, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

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.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje
(prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi
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 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/330-46-35.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
S.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,
zatrudni:
•
•
•
•
•

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.

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.
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wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie w dziedzinie elektryki,
doświadczenie na jednym z wymienionych stanowisk, zdolności manualne,
samodzielne wykonywanie pracy na
ww. stanowisku, motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
umiejętność obsługi maszyn: gilotyna,
giętarka, frezarka; montaż mechaniczny
opraw oświetlenia awaryjnego, montaż elektroniczny układów, znajomość
rysunku technicznego, jedna zmiana;
miejsce pracy: Pyskowice;

• monter ociepleń 
budynków
wykształcenie: brak wymagań, znajomość języka ukraińskiego, prace
pomocnicze przy montażu ociepleń
budynków, miejsce pracy: Sosnowiec
+ teren Śląska;

• kasjer – sprzedawca
wykształcenie średnie, doświadczenie
zawodowe mile widziane, książeczka
sanepidowska, komunikatywność, obsługa kasy fiskalnej, zakres obowiązków:
prace związane z obsługą klienta, utrzymaniem porządku i czystości w sklepie
ogólnospożywczym, dwie zmiany, 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.

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

Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu” w Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji
miejskiej według ustalonego rozkładu
jazdy i harmonogramu pracy, obsługa
przystanków wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji zawodowej potwierdzającym ukończenie szkolenia
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania
zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu
autobusu w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość,
komunikatywność, odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji osobowościowych, społecznych i poznawczych menedżerskich.

• ślusarz – frezer/monter
elektronik/magazynier
– oferta dla osób 
z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności

NIERUCHOMOŚCI

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Floriańskiej
w Gliwicach:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Gliwice, obejmującej:

• prawo własności dz. nr 1253, obręb
Szobiszowice, o pow. 0,0417 ha, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
z KW nr GL1G/00034961/8,
• prawo własności dz. nr 1254, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0791 ha,
użytek B – tereny mieszkaniowe,
z KW nr GL1G/00026910/7.
Powierzchnia łącznie – 0,1208 ha.

• zabudowaną działkę nr 371/6, obręb
Kuźnica, o powierzchni 1,8823 ha,
KW GL1G/00122499/2, wraz z przeniesieniem prawa własności budynku
hali produkcyjnej o pow. użytkowej
5705 m2. Nieruchomość położona
jest przy ul. Mechaników 9 na terenie
Zakładów Mechanicznych „BUMAR”.

Termin przetargu: 11 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31 A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 98 000,00 zł

Termin przetargu: 25 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 333 000,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
(DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), nieruchomość zabudowana
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Wadium: 733 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości usytuowanej na płn. od
ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej
w Gliwicach:

Wadium: 9800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 czerwca 2018 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości Miasta Gliwice:

• niezabudowanej działki nr 91,
obręb Bojkowskie Pola
(KW nr GL1G/00017378/9),
• niezabudowanej działki nr 94,
obręb Bojkowskie Pola
(KW nr GL1G/00017628/7),
• niezabudowanej działki nr 98,
obręb Bojkowskie Pola
(KW nr GL1G/00017800/7),
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód
od ul. Rybnickiej, o łącznej powierzchni
3,0867 ha.
Termin przetargu: 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 530 300,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 653 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

• dz. nr 722, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 738, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 740, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 721, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 911, obręb Kolej,
• z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 909, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00032654/9,
• dz. nr 910, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00032654/9.
Łączna pow. działek: 0,7938 ha.
Termin przetargu: 25 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 143 000,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).

Wadium: 114 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić
na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE

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.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające
nieruchomości:

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:

przeznaczone do wynajęcia:

• nr 99/2018 do 18 maja 2018 r.,
• nr 101/2018 do 18 maja 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:

• nr 281 do 17 maja 2018 r.;

• nr 282 – 283 do 17 maja 2018 r.,
• nr 290 – 292 do 29 maja 2018 r.;

• nr 103/2018 do 29 maja 2018 r.,
• nr 104/2018 do 29 maja 2018 r.,
• nr 105/2018 do 29 maja 2018 r.

przeznaczone do sprzedaży:

• nr 284 – 289 do 23 maja 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie
podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:
przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 18/SP/2018 do 18 maja 2018 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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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 zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości 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 powierzchni ruchu): 1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy zrealizowany w technologii monolitycznej połączonej
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budynkiem 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 wyznaczonym 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 – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny
odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie)
i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 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 związanych 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 którejkolwiek 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. Zwycięstwa 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 wyznaczonym 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 wniesienie 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 konferencyjna – 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 – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny
odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każdego ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać
zwrócone wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie)
i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 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 Ubezpieczeń 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 został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Zarządowi Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek 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.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
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 z późn. zm),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1460/1, obręb Nowe Miasto, położonej w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
55 500,00 zł
Wadium: 5550,00 zł
Minimalne postąpienie: 560,00 zł

Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 1460/1, obręb Nowe Miasto, użytek Bi – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 0,0223 ha, z KW nr
GL1G/00046913/4.
2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest
przy ul. Zygmunta Starego, w południowej
części miasta, w niedalekiej odległości od centrum. Otoczenie stanowią tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada
kształt nieregularny, powodujący uciążliwości
w zagospodarowaniu.
Działka jest ogrodzona, częściowo zabudowana (ok. 30% powierzchni działki) budynkiem
parterowym (nr ewid. 2306) o charakterze
usługowym. Budynek nieużytkowany od kilku
lat (uprzednio mieścił się tam zakład ślusarsko
-kowalski) w złym stanie technicznym.
Budynek wybudowany na planie prostokąta
o długości 13,4 m i szerokości 5 m. Usytuowany jest w granicach trzech działek o nr
1460/2, 1462 i 1463, obręb Nowe Miasto.
Przedmiotowa działka została wydzielona jako
funkcjonalna dla ww. budynku, który ponadto
przylega od strony południowej do ściany budynku z otworami okiennymi (nr ewid. 2322).
Położenie budynku, parametry działki, a także
zagospodarowanie sąsiedniej nieruchomości
(działka nr 1462, obręb Nowe Miasto) może
utrudnić lub uniemożliwić zagospodarowanie
przedmiotowej działki zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Ściany przedmiotowego budynku wykonane są
w technologii tradycyjnej, murowane z cegły
ceramicznej pełnej. Ściany budynku są otynkowane. Dach drewniany, jednospadowy, pokryty
papą. Drzwi i bramy stalowe. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 58,85 m2.
Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy nieruchomości, tj. Zarządu Budynków Miejskich
I TBS, przedmiotowy budynek: podłączony
jest do sieci energetycznej (licznik, na który
była zawarta indywidualna umowa z najemcą
zdemontowano w czerwcu 2013 r.), podłączony
był do sieci wodociągowej poprzez budynek
położony przy ul. Zygmunta Starego 34 (licznik
został zdjęty, a instalacja odcięta w czerwcu

2013 r. Za zużytą wodę najemca rozliczał się
z ZBM I TBS), nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. Ponadto brak ogrzewania w budynku.
Do budynku dobudowano wiatę (zadaszenie)
i ubikację. Ponadto do zachodniej ściany budynku przytwierdzono elementy wiaty śmietnikowej położonej na działce nr 1460/2, obręb
Nowe Miasto (wiata nie stanowi przedmiotu
sprzedaży).
Skomunikowanie działki nr 1460/1, obręb
Nowe Miasto, z siecią dróg publicznych,
tj. z ul. Zygmunta Starego, powinno odbywać
się zjazdem istniejącym na działce nr 1460/2,
obręb Nowe Miasto. Na rzecz każdoczesnych
właścicieli działki nr 1460/1, obręb Nowe
Miasto, w dniu sprzedaży ustanowiona zostanie (na podstawie zarządzenia Prezydenta
Miasta Gliwice nr 5803/18 z 15 lutego 2018 r.)
odpłatna, nieograniczona w czasie służebność
gruntowa (przechodu i przejazdu) po działce nr 1460/2, obręb Nowe Miasto, o pow.
82,5 m2, zapisanej w KW nr GL1G/00046913/4.
W związku z powyższym do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu zostanie
doliczona kwota 17 299,95 zł brutto z tytułu
ustanowienia służebności.

silający miejską sieć oświetleniową. Przy
sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna
i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie dostępu do kabla
zasilającego w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych (na szerokości 1 m od osi kabla,
o pow. ok. 2,8 m2).

W granicach działki nr 1460/1, obręb Nowe
Miasto, przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny
koszt oraz we własnym zakresie.

Dla terenów oznaczonych symbolami od
1.M-U do 6.M-U ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług
związanych ze składowaniem i przetwarzaniem
odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego,
warsztatów i myjni samochodowych;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) budynki gospodarcze,
b) obiekty małej architektury,
c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: M-U,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.

Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomości w terenie
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona
jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin budynku, po
uprzednim zgłoszeniu takiej chęci pod numer tel. 32/338-64-41 (lub 32/338-64-10;
32/338-64-12), na co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem wizji.
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości
Przy północno-wschodniej granicy działki
znajduje się kabel elektroenergetyczny za-

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 1460/1, obręb Nowe Miasto, położona jest na terenie, na którym od 1 stycznia
2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
terenu położonego w Gliwicach pomiędzy
ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi. Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach
uchwałą nr XXVIII/903/2009 z 15 października
2009 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 212
z 1 grudnia 2009 r. pod poz. 3961.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka
nr 1460/1, obręb Nowe Miasto, znajduje się
na terenie oznaczonym symbolem 6.M-U opisanym jako: teren równoważnej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej.

5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 czerwca 2018 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34.
6. Wadium
Wadium w wysokości 5550,00 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, dz. nr 1460/1,
obręb Nowe Miasto, imię, nazwisko oraz PESEL
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium

winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice
najpóźniej 13 czerwca 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, na wskazane konto bankowe,
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego
przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego, w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu
jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez
małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
nieruchomości.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5900/18 z 1 marca 2018 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności
zabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1460/1, obręb
Nowe Miasto, o powierzchni 0,0223 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego, stanowiącej własność Miasta Gliwice,
dla której prowadzona jest księga wieczysta

nr GL1G/00046913/4 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 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 nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
8.2. 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, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący
własność nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 18 lipca 2018 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art.
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5900/18
z 1 marca 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami UM w siedzibie
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10,
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU
z 2014 r., poz. 1490).

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.:

Roboty remontowe w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Harcerskiej 9 – 11
w Gliwicach.
Część nr 1.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
docieplenie cokołu, renowacja nawierzchni, docieplenie podłogi na
strychu oraz docieplenie stropu
w budynku przy ul. Harcerskiej 9 – 11.
Część nr 2.
Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Harcerskiej 9 – 11.
Termin składania ofert:
23 maja 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
23 maja 2018 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.zbm2.pl
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Położone przy ul. Poziomkowej
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

MIESZKALNE
• UL. MŁYŃSKA 2, lokal nr 15, • UL. KOPERNIKA 75, lokal nr 33, • UL. ROGERA 1, lokal nr 4, poddasze, pow. 49,43 m2, 2 pokoje,
parter (oficyna), pow. 39,10 m2,
XI piętro, pow. 30,99 m2, 1 po2 przedpokoje, kuchnia, WC, ko1 pokój, kuchnia, łazienka z WC,
kój, kuchnia, łazienka z WC,
mórka, pomieszczenie gospoprzedpokój, lokal do generalneprzedpokój, lokal do generaldarcze, lokal do generalnego
go remontu
nego remontu
remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
75 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
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.

Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
77 900,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
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.

Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz.
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
98 600,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca
2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 4A, lokal nr 6, • UL. 22 LIPCA 9, lokal nr 24,
parter, I piętro, pow. 72,09 m2
III piętro, pow. 37,47 m2 + piw2, lokal
+ 2 pomieszczenia gospodarcze
nica: 4,21 m2, 1 pokój, kuchnia • UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO
nr 5, pow. 56,45 m2 + piwnica:
(I piętro): 29,3 m2, 2 pokoje,
ze spiżarką, przedpokój, łazien10,26 m2, 2 pokoje, kuchnia,
kuchnia, łazienka, przedpokój
ka z WC, lokal do generalnego
łazienka, przedpokój, lokal do
(I piętro), klatka schodowa z koremontu
generalnego remontu
mórką (parter/I piętro), lokal do
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz.
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz.
generalnego remontu
12.00
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
84 700,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
113 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 4 czerwca 2018 r. od godz.
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 12 czerwca
2018 r. od godz. 9.45 do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:
81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2018 r. od godz.
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca
2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. DASZYŃSKIEGO 44, lokal
nr I, parter, pow. 53,10 m2,
6 pomieszczeń, 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: 22 maja 2018 r. od godz.
8.45 do 9.00, 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. DASZYŃSKIEGO 23, lokal
nr I, piwnica (wejście od podwórka), pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, WC, korytarz, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
49 400,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
9.15 do 9.30, 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. WYSZYŃSKIEGO 14c, lokal
nr III, parter, I piętro, pow.
326,47 m2, 5 pomieszczeń, • PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 20,
lokal nr II, parter, pow. 92,93 m2,
3 pomieszczenia WC, korytarz
5 pomieszczeń, WC
i hol na parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia WC, poTermin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz.
11.30
mieszczenie sanitarne, korytarz
Cena wywoławcza nieruchomości:
i 2 hole na I piętrze, lokal do
249 800,00 zł
generalnego remontu

• UL. GÓRNYCH WAŁÓW 27, lokal
nr 8, III piętro (oficyna – poddasze), pow. 37,44 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego
• UL. BŁ. CZESŁAWA 4, lokal nr I,
remontu
parter, pow. 51,07 m2 + 5 po2
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz.
mieszczeń w piwnicy: 15,44 m ,
10.30
2 pomieszczenia, magazyn, WC,
Cena wywoławcza nieruchomości:
lokal do generalnego remontu
67 200,00 zł
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
98 400,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

Termin oględzin: 21 maja 2018 r. od godz.
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca
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: 1 czerwca 2018 r.

Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
11.15 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
479 600,00 zł
Wadium: 24 000,00 zł
Terminy oględzin: 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 wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 21 maja 2018 r. od
godz.12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca
2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-93)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

Wadium: 12 500,00 zł
Termin oględzin: 23 maja 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca
2018 r. od godz. 9.45 do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• UL. GROTTGERA 31, lokal nr 12,
parter, pow. 30,60 m2 + piwnica:
4,67 m2, 2 pomieszczenia i WC,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
63 700,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 4 czerwca 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 czerwca
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 14, garaż
nr 2, parter, pow. 60,72 m2,
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu

• UL. DWORCOWA 26, lokal
nr 5, III piętro (poddasze), pow.
• UL. PSZCZYŃSKA 9A, garaż
59,88 m2 + pomieszczenie przy2
nr 4, parter, pow. 16,18 m ,
należne na parterze: 2,91 m2,
1 pomieszczenie, lokal do gene4 pomieszczenia, korytarz, lokal
ralnego remontu
do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
17 400,00 zł
Wadium: 900,00 zł

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
101 300,00 zł
Wadium: 5100,00 zł

Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 30 maja 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 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.
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 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,  dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2,

KW GL1G/00092888/6

KW GL1G/00092895/8

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.

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 77/35 o pow. 1218 m2,  dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,

KW GL1G/00092890/3

KW GL1G/00092908/3

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.

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 77/36 o pow. 1205 m2,  dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,

KW GL1G/00092892/7

KW GL1G/00092897/2

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.

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 77/37 o pow. 1190 m2,  dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,

KW GL1G/00092893/4

KW GL1G/00092903/8

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.

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 77/38 o pow. 1175 m2,  dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,

KW GL1G/00092894/1

KW GL1G/00092904/5

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.

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 nieogrodzone (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 archeologicznej.

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. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

15

16

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20/2018 (900), 17 maja 2018

