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to bardzo dobra informacja dla wszystkich gliwiczan, szczególnie rodziców 
małych dzieci i nastolatków. W Szpitalu Miejskim nr 4 przy ul. Kościuszki wznawia 
działalność chirurgia dziecięca. 30-łóżkowy oddział kierowany przez dr Alicję 
Sinicę-Cienciałę już funkcjonuje, a zespół pracujących w nim specjalistów stale 
się powiększa.

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

drUGA STrONA W ObIeKTyWIe

Największa w Polsce strefa kibica w Arenie Gliwice zaprasza na ostatni występ 
polskiej reprezentacji na Mundialu. Mecz Japonia – Polska rozegrany zostanie  
28 czerwca o godz. 16.00. To ostatnia szansa na zobaczenie bramki, którą mogą strzelić 
Biało-Czerwoni. Arena Gliwice zaprasza na wspólne oglądanie meczu na ogromnym, 
dwudziestometrowym telebimie. (fot. materiały organizatora)

Kibicujemy mimo wszystko

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty ruchowe organizowane w Bojkowie  
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. W zajęciach takich jak wspólne 
bieganie czy marsze nordic walking mogą wziąć udział wszyscy chętni miesz-
kańcy miasta. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gliwice.eu.  
Zapisy: fundacjaaktywni.zapisy@gmail.com. (fot. Pixabay)

Nie od dziś wiadomo, że harcerstwo kształtuje charakter i pozwala nawiązać długotrwałe 
przyjaźnie. Zdarza się, że przynosi coś więcej! Drużynowi Emilia Nikiel i Dawid Wiater, 
którzy w piątek na pl. Piłsudskiego zakończyli wraz z harcerską bracią z Gliwic rok szkolny 
2017/2018, właśnie się… zaręczyli. – Poznaliśmy się w harcerstwie. Ono nas połączyło, 
a nawet pogodziło! – śmieją się młodzi. (fot. Ł. Fedorczyk/Gliwice TV)

Trenuj formę w Bojkowie

Harcerstwo to związek na całe życie

W pierwszą niedzielę lipca odbędzie się kolejny rajd z cyklu „Zielone Gliwice – 
Ekologiczne Miasto”. Miłośnicy jednośladów wyruszą o godz. 11.00 sprzed Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21. Trasa poprowadzi ścieżkami rowerowymi na te-
renie Gliwic. Regulamin rajdów znajduje się na stronie internetowej www.gliwice.eu  
w zakładce ekologia. (fot. S. Tomala)

Koncertowa Noc Świętojańska przy Arenie Gliwice za nami. Na przekór pogodzie, 
za to z najlepszymi wykonawcami! Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny i bracia 
Waglewscy nie zawiedli. Było super! Dla miłośników zabawy pod gołym niebem 
mamy dobrą wiadomość – 7 września w naszym mieście odbędzie się Muzyczne 
pożegnanie wakacji. Wystąpią InoRos, Bednarek i Sylwia Grzeszczak. (fot. UM Gliwice)

Rowerem przez miasto

Początek lata = muzyczne uderzenie!

Z gliwickiej mariny wypłynęły 3 jachty, które oficjalnie rozpoczęły 23. Flis Odrzańsko-
-Warciański. Po przeprawieniu się na śluzie w Łabędach, uczestnicy popłynęli w stronę 
Kędzierzyna-Koźla. W Kostrzynie nad Odrą spotkają się z dwiema tratwami, które flisacy 
zbudowali na Warcie, i razem popłyną do Szczecina. Miłośnicy żeglowania przepłyną 
Odrą w sumie 700 kilometrów. (fot. K. Romankiewicz / UM Gliwice)

Wodna podróż z Gliwic do Szczecina

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2018 (906), 28 czerwca 2018 3

z MIASTA

Zdrowie na pierwszym miejscu
Mimo kłopotów związanych głównie z wciąż niewystarczającym finansowaniem przez Narodowy 
Fundusz zdrowia, miejska „czwórka” zapewnia mieszkańcom fachowe usługi i opiekę medyczną. 
Szpital wspiera w tych działaniach jego właściciel, Miasto Gliwice.
Choć finansowanie państwo-
wej służby zdrowia nie należy 
do zadań samorządu, lecz NFZ
-u i rządu, miasto od lat dokłada 
wszelkich starań, by zapewnić 
mieszkańcom możliwość specja-
listycznego leczenia w miejskich 
placówkach z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego sprzętu. 

W Szpitalu Miejskim nr 4 
przy ul. Kościuszki wzna-
wia działalność bardzo 
potrzebny i ważny oddział 
– chirurgia dziecięca. 

Mogą być na nim leczone zarówno 
dzieci najmłodsze, jak i nastolatki 
do 18. roku życia. 

Miasto systematycznie popra-
wia sytuację również na innych 
oddziałach. Finansuje niezbęd-
ne inwestycje w „czwórce”, 
m.in. modernizację Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii dla dorosłych przy ul. 
Zygmunta Starego. 

Z uruchomionego w kwietniu 
nowoczesnego OIOM-u może 
jednocześnie korzystać 7 naj-
ciężej chorych dorosłych pa-
cjentów. Inwestycja pochłonęła  
1,6 mln zł. 

– Tylko w ciągu ostatniej dekady 
wydaliśmy na gliwickie szpitalnic-
two około 54 miliony zł, przezna-
czając je na niezbędne inwestycje, 
zakup sprzętu, a także spłatę za-

dłużenia miejskich szpitali. W tej 
ostatniej kwestii nie mamy wybo-

ru – NFZ traktuje gliwickie szpitale 
niesprawiedliwie, na własnych, 
nie do końca zrozumiałych, zasa-
dach. Bez koniecznego zastrzyku 
pieniędzy tak ważne dla gliwiczan 
instytucje upadłyby – podkreśla 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz.

W czerwcu Rada Miasta Gliwice 
zdecydowała o ratowaniu finan-
sów Szpitala Miejskiego nr 4 
i wsparciu go kwotą prawie 20 mi-
lionów złotych. Uruchomiona rok 
temu w „czwórce” nowoczesna 
pracownia kardiologii inwazyjnej 
jest bowiem – pomimo zapew-
nień Narodowego Funduszu 
Zdrowia – wciąż bez kontraktu. 

Między innymi z powodu braku 
wystarczającego finansowania 
zaczął narastać dług „czwórki”. 
Obecnie szpital dochodzi swo-
ich praw przed sądem.

– Obecna sytuacja finansowa 
Gliwic pozwala na pokrywanie 
zobowiązań szpitala z miejskiego 
budżetu. Jednak dla mniej za-
możnych gmin to gigantyczne 
kwoty przekraczające ich moż-
liwości i niosące za sobą widmo 
bankructwa oraz zamknięcia 
szpitala. Nam to, na szczęście, 
nie grozi – mówi Zygmunt Fran-
kiewicz.  

 (kik)

Rozstrzygnięto pierwszą edy-
cję tegorocznego miejskiego 
konkursu na dofinansowanie 
pobytu dzieci w prywatnych 
żłobkach w okresie od 1 wrze-
śnia br. do 31 sierpnia 2019 r.  

Miasto przyznało wsparcie  
7 żłobkom niepublicznym na łącz-
ną kwotę 874 200 zł. Skorzysta 
z tego 225 maluchów. Na tym nie 
koniec – druga edycja konkursu 
zostanie ogłoszona już w lipcu!

To szansa dla placówek, którym 
nie udało się uzyskać miejskiej 
dotacji w czerwcowym rozdaniu. 
Nowością w drugiej edycji bę-
dzie dodatkowe punktowanie 
żłobków powstających na osie-

Miasto otwarte na maluchy

Miejskie wsparcie wpływa m.in. 
na rozwój sieci placówek w Gli-
wicach. Obecnie w mieście działa 
11 żłobków niepublicznych oraz 
1 klub dziecięcy. Lista placówek 
dotowanych przez miasto wraz 
z wysokością dofinansowania 
dostępna jest w BIP w zakładce 
„Żłobki, kluby dziecięce, opieku-
nowie dzienni”.  (kik)

dlach, w których nie funkcjonuje 
żaden żłobek ani klub dziecięcy, 
a potrzeby w tym zakresie ze 
względu na liczbę malutkich 
dzieci są ogromne. – Zachęca-
my do prowadzenia tego typu 
działalności np. w Łabędach czy 
na Zatorzu, gdzie zachodzi taka 
sytuacja – apeluje zastępca pre-
zydenta Gliwic, Krystian Tomala.

*Dane Wydziału Spraw  
Obywatelskich UM w Gliwicach – stan na 15 czerwca br.

Gdzie w Gliwicach mieszka  
najwięcej maluszków?*

Na dofinansowanie pobytu malutkich gliwiczan w prywatnych żłobkach miasto przekazało w tym roku prawie 900 tys. zł.  
dzięki temu rodzice zapłacą mniej za opiekę nad swoimi dziećmi. dotacja miasta do jednego malucha wynosi do 500 zł 
miesięcznie.
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po „300 plus”  
już w lipcu – ONLINe!
Jesteś rodzicem uczących się dzieci? Korzystasz z bankowości elektronicznej? Od 
1 lipca za pośrednictwem strony swojego banku będziesz mógł złożyć wniosek 
o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu „dobry start”. Im szyb-
ciej, tym lepiej! Według wstępnych szacunków gliwickiego OPS-u „piórnikowe” 
przysługuje ponad 19 tysiącom gliwickich dzieci.

300 złotych – tyle wynosić bę-
dzie tzw. piórnikowe dla każdego 
uczącego się dziecka, czyli wy-
prawka szkolna w ramach rzą-
dowego programu „Dobry Start”. 
Po raz pierwszy to świadczenie 
trafi do rodzin w tym roku. 

dla kogo wyprawka?
Świadczenie „Dobry Start” przy-
sługuje raz w roku, niezależnie 
od dochodu rodziny, na rozpo-
czynające rok szkolny dzieci do 
ukończenia przez nie 18. roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole mają otrzy-
mywać je do ukończenia 24. roku 
życia. Uwaga! Świadczenie nie 
przysługuje na dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygotowa-
nia przedszkolne w tzw. zerówce 
w przedszkolu lub szkole.

Kto może złożyć wniosek?
Mama lub tata dziecka, opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci 
przebywających w pieczy za-
stępczej – rodzic zastępczy, oso-
ba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Jak i kiedy? 
Najlepiej online – przez banko-
wość elektroniczną lub e-PU-
AP – i jak najszybciej, czyli od 
1 lipca (podobnie jak wnioski 
o świadczenie wychowawcze 
z programu „rodzina 500+”). 
Wnioski w formie tradycyjnej 
(papierowej) będą przyjmowa-
ne przez OPS od 1 sierpnia. Czas 
na ich składanie, niezależnie od 
formy, upłynie 30 listopada. 

– W celu sprawnego załatwienia 
sprawy i uniknięcia oczekiwania 
w kolejce, biorąc pod uwagę 
bardzo dużą liczbę osób upraw-
nionych do świadczeń 300+ oraz 
świadczenia wychowawczego 
500+, bardzo gorąco zachęcamy 
do składania wniosków w for-
mie elektronicznej – apeluje 

Brygida Jankowska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Kiedy wypłata?
W przypadku wniosków zło-
żonych najwcześniej (w lipcu 
lub sierpniu), rodziny powinny 
otrzymać wyprawkę nie później 
niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych 
miesiącach, gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku na jego rozpa-
trzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” jest 
zwolnione od podatku. Nie pod-
lega egzekucji ani wliczeniu do 
dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z innych systemów 
wsparcia. (kik)

W urzędzie 
zapłacisz kartą, 
bez prowizji

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie muszą  
już płacić prowizji za transakcje kartami płatniczymi  
w kasach urzędu.

20 czerwca zmieniły się przepisy 
ustawy (Ordynacji podatkowej) 
dotyczące obowiązku obciążania 
kosztami prowizji podczas płace-
nia kartą za należności publiczno-
prawne. Dotyczy to m.in.: opłat 
za gospodarowanie odpadami, za 
zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, opłat komunikacyj-
nych czy skarbowych. To oznacza, 
że wpłacający nie ponoszą już 
dodatkowych kosztów związanych 
z tymi transakcjami. 

– Takiej zmiany Miasto Gliwi-
ce oczekiwało i postulowało 

o nią od samego początku 
wprowadzenia zapisów usta-
wy, które były niekorzystne 
dla mieszkańców i kontra-
hentów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – mówi Agnieszka 
Dylewska, naczelnik Wydziału 
Księgowości Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. 

Przypominamy, że kartą można 
płacić w Urzędzie Miejskim  przy 
ulicy Zwycięstwa 21 (w kasach 
na parterze i na IV piętrze) oraz 
przy ul. Jasnej 31A (w Biurze 
Podawczym).  (mf)
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dobiega końca pilotażowa edycja ,,Programu Ograniczania Niskiej 
emisji dla miasta Gliwice”. ze wsparcia do zmiany systemu grzewczego 
skorzysta w jej ramach 197 mieszkańców Gliwic.

PONe szansą na czyste powietrze
Łącznie na instalację pompy ciepła  

i termomodernizację budynku można było 
w ramach PONe otrzymać nawet 66 281 zł.
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Dotację w ramach PONE otrzyma 
122 użytkowników budynków 
jednorodzinnych, w tym 11 – na 
modernizację systemu grzewcze-
go i termomodernizację budynku. 
Wsparcie na wymianę ogrzewania 
dostanie również 75 lokatorów 
budynków wielorodzinnych. Ak-
tualnie przyjmowane wnioski są 
kwalifikowane na listę rezerwową. 

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmo-
gową zabrania się spalania węgla 
brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla; mułów i floto-
koncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem; paliw, w których 
udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wyno-
si więcej niż 15%; a także drewna, 
którego wilgotność w stanie robo-
czym przekracza 20%.

Dodatkowo właściciele przesta-
rzałych kotłów są zobowiązani 
do ich wymiany. Dotyczy to rów-
nież kominków. Modernizacja 
ogrzewania to spory wydatek, 
dlatego miasto od lat wspiera 
mieszkańców, dofinansowując 
wymianę starych pieców na no-
woczesne, ekologiczne systemy.

Odpowiedzią miasta na wejście 
w życie nowych przepisów było 
uruchomienie edycji pilotażowej 
„Programu Ograniczania Ni-
skiej Emisji dla miasta Gliwice”. 
W ramach programu mieszka-
niec Gliwic mógł uzyskać dofi-
nansowanie do zmiany systemu 
grzewczego z węglowego na 
system: gazowy, węglowy speł-
niający 5 klasę zgodnie z normą 
PN-EN-303:5:2012, elektryczny 
(piece akumulacyjne elektrycz-
ne) oraz na pompę ciepła. 

uczestnik programu 
mógł otrzymać zwrot 
do 80% kosztów kwali-
fikowanych, do 8 000 zł 
w przypadku systemu 
gazowego, węglowego 
i piecy akumulacyjnych 
elektrycznych oraz do  
24 000 zł w przypadku 
pompy ciepła.

Ponadto mieszkańcy ubiegający 
się o dofinansowanie do pompy 
ciepła mogli wnioskować także 
o dotację do prac termoizo-
lacyjnych: docieplenia ścian, 
docieplenia stropodachów 
albo wymiany okien i drzwi ze-
wnętrznych, jeżeli konieczność 
wykonania określonych prac 

wynikała z przeprowadzonego 
na własny koszt audytu ener-
getycznego. 

Łącznie na instalację pompy 
ciepła wraz z termomoderniza-
cją budynku mieszkaniec mógł 
otrzymać kwotę dofinansowania 
do 66 281 zł.

Budżet edycji pilotażowej ,,Pro-
gramu Ograniczania Niskiej Emi-
sji dla miasta Gliwice” wynosi 
około 2,3 mln zł. Środki zostały 
pozyskane w ramach 3 umów 
pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.  (kr)
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Miasto wymieni prawie 6 tys. pieców
W Gliwicach jest 12 tys. mieszkań komunalnych, najczęściej w starszych budynkach, z przestarzałymi systemami grzewczymi.  
Od lat miasto sukcesywnie je modernizuje, m.in. poprzez podłączenie – tam, gdzie to możliwe – do sieci ciepłowniczej lub montaż 
przyjaznych środowisku systemów ogrzewania indywidualnego. W ciągu najbliższych 4 lat miasto sfinansuje wymianę ogrzewania  
w 5,7 tys. lokali. Koszty tych działań są ogromne, na szczęście sytuacja finansowa Gliwic jest dobra i miasto może sprostać temu 
wyzwaniu, pomimo braku wsparcia ze strony rządu.
– To nie tylko kwestia wymo-
gów tzw. uchwały antysmogo-
wej. Sami jesteśmy świadomi, 
jak duże znaczenie dla zdrowia 
i jakości życia mieszkańców 
ma czyste powietrze. Jego 
poprawą zajmujemy się od lat, 
m.in. wymieniając przestarza-
łe piece – mówi Adam Neu-
mann, zastępca prezydenta  
Gliwic.

Miasto zamierza do 2021 r.  
wyposażyć wszystkie 
lokale, w których obec-
nie funkcjonują jeszcze 
przestarzałe paleniska, 
w nowoczesne, ekolo-
giczne źródła ciepła. 

Na modernizacje w budynkach, 
które są w 100% własnością 
miasta, przeznaczy w ciągu 
najbliższych 4 lat ponad 84 mln 
zł. W pozostałych budynkach, 
gdzie ma udziały we współwła-
sności, będzie współpracować 
ze wspólnotami mieszkanio-
wymi.

Miliony z miejskiej kasy

Jakie systemy zastąpią stare 
piece? 2 350 lokali zostanie 
podłączonych do sieci Przed-

siębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
W 2 427 kolejnych zamontowa-
ne zostanie ogrzewanie gazowe, 
w 301 – elektryczne, a w po-
zostałych  607 lokalach – inne 
systemy spełniające ekologiczne 
normy.

Na termomodernizację i zmianę 
ogrzewania, która pochłonie 
w sumie 84 mln zł, miasto musi 
wydać pieniądze z własnego bu-
dżetu, ponieważ rząd nie umie-
ścił Gliwic na liście programu ter-
momodernizacji, choć Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) 
zaliczyła nasze miasto do grona 
50 najbardziej zanieczyszczonych 
w Unii Europejskiej. Rządowy 
program ma objąć zaledwie 23 
z 33 miast ujętych w zestawie-
niu WHO – tylko te, które mają 
poniżej 100 tys. mieszkańców.

Sytuacja finansowa Gliwic 
pozwala na pokrycie tak du-
żych wydatków z miejskiego 
budżetu. Miasto nie rezygnuje 
jednak ze starań o wsparcie 
finansowe tych kosztownych 
działań. Po ujawnieniu szcze-
gółów rządowego programu 
Rada Miasta Gliwice skiero-
wała w marcu apel do rządu 
o pilne objęcie programem 
termomodernizacji wszystkich  
33 najbardziej zanieczyszczo-
nych polskich miast. 

Na początku maja zastępca 
prezydenta Gliwic, Adam Neu-
mann, spotkał się w tej sprawie 
z pełnomocnikiem premiera 
ds. Programu Czyste Powietrze, 
Piotrem Woźnym. Prezydent 
Neumann zaprezentował plany 
miasta i koszty związane m.in. 
z wymianą ogrzewania w loka-
lach komunalnych, przedstawił 
też prowadzone od lat działania 
miasta wspierające wymianę 
systemów grzewczych w loka-
lach prywatnych. Czy można 
mieć nadzieję, że Gliwice zo-
staną jednak objęte rządowym 
programem i otrzymają wsparcie 
finansowe?

– Spotkanie z Piotrem Woźnym 
było bardzo obiecujące. Przed-

stawiliśmy rzeczowe argumenty 
oraz wykaz kosztów, jakie muszą 
ponieść Gliwice w walce o czy-
ste powietrze. Te argumenty 
spotkały się ze zrozumieniem 

i mam nadzieję, że nasze miasto 
wkrótce zostanie objęte rządo-
wym programem – mówi Adam 
Neumann. 
 (mf)

Tylko w latach 2016–2017 mia-
sto wydało na termomoderni-
zację zasobów komunalnych 2,8 
mln zł i podłączyło do miejskiej 
sieci ciepłowniczej:
• 13 budynków komunalnych. 

Inwestycja kosztowała nie-
mal 1 mln zł. 

• 92 budynki wspólnot miesz-
kaniowych. Inwestycja kosz-
towała niemal 1,8 mln zł. 

W 2018 r. miasto planuje pod-
łączyć do PEC 26 budynków.

W ciągu najbliż-
szych 4 lat miasto 
sfinansuje wymia-
nę ogrzewania 
w 5,7 tys. lokali 
komunalnych
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Skrzyżowanie ulic daszyńskiego, Jasnogórskiej, Kozielskiej, Siemińskiego i Sobie-
skiego zostanie przebudowane. 

Odpowiadając na potrze-
by kierowców, Zarząd Dróg 
Miejskich przebuduje tzw. 
pajączka. Zezwolenie na re-
alizację inwestycji zostało już 
wydane, przeprowadzono też 
analizę zmian natężenia ru-
chu po organizacji woonerfu 
i zweryfikowano statystyki wy-
padkowości. W miejscu obec-
nego skrzyżowania pojawią się 
dwa niezależne. U zbiegu ulic 

Siemińskiego, Kozielskiej, Da-
szyńskiego i Jasnogórskiej, ruch 
będzie sterowany sygnalizacją 
świetlną, natomiast skrzyżowa-
nie Daszyńskiego i Sobieskiego 
pozostanie bezsygnalizacyjne. 

– Pojawią się nowe miejsca 
postojowe, a dawne torowisko 
tramwajowe zostanie usunięte. 
Zmodernizujemy też zatokę au-
tobusową przy ul. Jasnogórskiej 

i przeniesiemy przystanek z ul. 
Siemińskiego na Daszyńskiego 
za kościołem, a ten naprzeciw-
ko kościoła przy ul. Daszyńskie-
go – na Sobieskiego – tłumaczy 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik ZDM.

Inwestycja będzie kosztowała 
około 5,5 mln zł. Przetarg zo-
stanie ogłoszony jeszcze w tym 
roku.  (mf)
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Pajączek do przebudowy

Jeden z najlepszych
prezydentów

Prezydent Gliwic zygmunt Frankiewicz kolejny raz został 
uznany za jednego z najlepszych prezydentów miast 
w Polsce. W tegorocznym rankingu tygodnika „News- 
week” zajął wysokie, czwarte miejsce.

Piętnastu najlepszych włoda-
rzy kapituła rankingu wyłania  
na podstawie odpowiedzi na 
ankiety rozesłane do wszyst-
kich prezydentów miast. Osób 
piastujących tę funkcję jest 
w Polsce 107. 

W skład kapituły weszli tym 
razem: prof. Grzegorz Gorzelak 
z Uniwersytetu Warszawskiego, 

dr Cezary Trutkowski, prezes za-
rządu Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, dr Andrzej Po-
rawski, dyrektor biura Związku 
Miast Polskich, a także Ryszard 
Holzer, sekretarz redakcji „News- 
weeka”.

Pełne wyniki rankingu można 
znaleźć na stronie Newsweek.pl.
 (ap)

http://www.newsweek.pl/
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21 czerwca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okoliczno-
ściowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. Półwiecze świętowali (w kolejności alfabetycznej): Elżbieta i Józef Batowie, Maria i Mieczysław Budzyńscy, Irena 
i Kazimierz Dominowie, Alicja i Kazimierz Gadzielińscy, Lidia i Zygmunt Gradomscy, Jadwiga i Zenon Jakuboszczakowie, Bogumiła i Paweł Janotowie, Stanisława 
i Zenon Jędrzejczakowie, Barbara i Henryk Kamizelowie...

...Barbara i Roman Miętusowie, Joanna i Jerzy Modrzykowie, Zofia i Ryszard Nowakowie, Anna i Waldemar Ostrowscy, Wanda i Antoni Piekarczykowie, Władysława 
i Marian Roszkowscy, Bogdanna i Paweł Rozalewiczowie, Krystyna i Stanisław Skrzypkowscy, Krystyna i Włodzimierz Snachowscy, Joanna i Antoni Staniendowie, 
Alicja i Alojzy Stefaniakowie, Maria i Zenon Wojtalowie. 

W gronie par świętujących Diamentowe Gody znaleźli się: Kazimiera i Stanisław Zioberowie, Eryka i Piotr Hajokowie, Maria i Michał Luteccy, Helena i Adam Mikiccy, 
Stanisława i Marian Mortkowie, Renata i Józef Piaseccy, Maria i Stefan Piątkowie, Urszula i Jan Szelejewscy, Halina i Włodzimierz Tomaszewscy, Janina i Kazimierz 
Wiąckowie. Tego samego dnia dwie pary świętowały 50-lecie połączone z 60-leciem. Byli to: Ewa i Tadeusz Stankiewiczowie oraz Wiesława i Jan Zarzyccy. 
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WybOry SAMOrządOWe

Kodeks wyborczy do korekty 
Uchwalone pod koniec ubiegłego roku zmiany w kodeksie wyborczym, które stały się źródłem obaw o możliwość sprawnej 
organizacji jesiennych wyborów samorządowych, zostały poddane pośpiesznej korekcie. zrezygnowano z, praktycznie 
niemożliwej do przeprowadzenia, rejestracji i transmisji on-line przebiegu głosowania i prac wszystkich komisji obwodo-
wych. złagodzono też wymogi wobec urzędników wyborczych, z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów.

Nadchodzące wybory samorzą-
dowe zostaną przeprowadzone 
w oparciu o radykalnie zmienio-
ne przepisy. 

Pod koniec 2017 r. Prawo 
i Sprawiedliwość uchwa-
liło bardzo daleko idące 
zmiany w kodeksie  
wyborczym. 

Rządzący argumentowali potrze-
bę zmian rzekomymi nieprawi-
dłowościami w przeprowadzeniu 
poprzednich wyborów samorzą-
dowych, w 2014 r. 

Sztandarową zmianą w nowym 
kodeksie wyborczym było wpro-
wadzenie obowiązku rejestra-
cji – i tam, gdzie to możliwe, 
transmisji on-line – przebiegu 
głosowania i prac ponad 27 tys. 
obwodowych komisji wybor-
czych. 

Powołano również centralną ad-
ministrację wyborczą, w miejsce 
dotychczasowego systemu, w któ-
rym za kwestie organizacyjne od-
powiadały samorządy, a nadzór 
nad przygotowaniem i przebie-
giem wyborów pełnili niezawiśli 
sędziowie sądów powszechnych. 

Znowelizowane w ekspresowym 
tempie przepisy zrodziły wiele 

kontrowersji i obaw o możliwość 
sprawnego przygotowania nad-
chodzącego głosowania. 

Samorządowcy podkre-
ślali, że zakup kilkudzie-
sięciu tysięcy kamer oraz 
urządzeń do transmisji 
głosowania będzie bar-
dzo kosztowny i trudny 
do realizacji, z uwagi na 
przepisy o zamówieniach 
publicznych, wymuszające 
długotrwałe i zawiłe po-
stępowania przetargowe. 

Podnoszono również kwestie 
ochrony wizerunku obywateli, 
na co zwracał również uwagę 
Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych.

Spore kontrowersje budził tryb 
powoływania nowych komisarzy 
wyborczych oraz korpusu urzęd-
ników wyborczych. Ci ostatni 
mają rekrutować się spośród pra-
cowników administracji rządowej 
i samorządowej, ale nie mogą 
pełnić swoich funkcji w gminie, 
w której mieszkają lub pracują. 

W połączeniu z relatyw-
nie niskimi zarobkami, 
jakie dla nich przewidzia-
no, spowodowało to duże 
problemy z rekrutacją 
wymaganych ponad 5000 
urzędników wyborczych, 
a zgłaszający się chętni 
nie dysponowali koniecz-
nym doświadczeniem. 

28 marca na posiedzeniu Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, w obecności 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Szefowej 
Krajowego Biura Wyborczego, 
o zagrożeniach tych mówił 
prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz. 

– Myślę, że znajdzie się tych 5 
tys. osób, jeśli zrobimy pospolite 
ruszenie, ale nie sądzę, by byli 
to ludzie z wiedzą i doświadcze-
niem, które jest potrzebne przy 
tej pracy. Mamy doświadczenie 
w organizowaniu tego typu 
przedsięwzięć i ostrzegamy, że 
sytuacja nie wygląda dobrze. 
Może dojść do chaosu – ostrze-
gał Zygmunt Frankiewicz i ape-
lował, by miesiące, które zostały 
do wyborów wykorzystać na 
konieczne korekty prawa. 

Związek Miast Polskich, które-
go prezydent Gliwic jest preze-
sem, oraz pozostałe ogólnopol-
skie korporacje samorządowe 
przekazały wspólne stanowisko 
podkreślające konieczność 
pilnej zmiany przepisów wy-
borczych. 

w
Kontrowersje związane z reje-
stracją głosowania, problemy 
z urzędnikami wyborczymi oraz 
niejasne zasady współpracy 
między tworzoną centralną 
administracją wyborczą i samo-
rządami skłoniły rządzących do 
zmiany części kwestionowanych 
przepisów. 

14 czerwca przedsta-
wiono, a dzień później 
uchwalono w Sejmie 
ustawę nowelizującą 
kodeks wyborczy. 

Trafiła ona do Senatu, gdzie 
zapewne zostanie jeszcze 
w czerwcu przegłosowana, a na-

stępnie przekazana do podpisu 
Prezydenta RP. Zmiany w prze-
pisach wyborczych wychodzą 
naprzeciw części zgłaszanych 
postulatów. Nowelizacja  bu-
dzi jednak mieszane uczucia 
samorządowców. Jak wskazują, 
sporo bardzo kontrowersyjnych 
zapisów jest nadal aktualnych. 

Łukasz Oryszczak

Zygmunt  
Frankiewicz,  
prezydent  
Gliwic:
Z jednej strony należy cie-
szyć się, że posłowie partii 
rządzącej zdali sobie sprawę 
z nieuchronności wyborczej 
katastrofy, jaką niewątpliwie 
spowodowałyby przeforso-
wane przez nich nowe zasady 

przeprowadzania wyborów, i wycofali się z części swoich 
pomysłów. 

Z drugiej strony spora część najbardziej problema-
tycznych kwestii jest dalej aktualna. Za wybory będą 
odpowiadać ludzie z łapanki, bez doświadczenia i kom-
petencji. Obawiam się, że nie skończy się to najlepiej. 

• uchylenie przepisów o nagrywaniu i transmisji 
przebiegu prac obwodowych komisji wybor-
czych,

• rozszerzenie kręgu osób, które mogą pełnić 
funkcję urzędnika wyborczego oraz możliwość 
odstąpienia, w sytuacji zagrożenia dla prze-
prowadzenia wyborów, od zakazu pracy we 
własnym urzędzie,

• wprowadzenie przepisu jednoznacznie wskazu-
jącego, że zapewnienie przez wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta obsługi i warunków pracy 
urzędników wyborczych jest zadaniem zleco-
nym gminy,

• możliwość, a nie obowiązek, zawierania poro-
zumień między KbW a samorządami.

Dwie ostatnie zmiany dotyczą zasad współpracy między 
samorządami a centralną administracją wyborczą oraz zasad 
finasowania zadań wyborczych zlecanych samorządom przez 
państwo. 

Najważniejsze 
zmiany 
to:

Kontrowersyjna  
nowelizacja

tych wyborów 
nie da się  
przeprowadzić

PiS wycofuje się  
z części  
pomysłów
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lato to czas znajdowania wielu nowych, twórczych za-
jęć. Stowarzyszenie Forum Ceramików zaprasza dzieci 
do udziału w warsztatach ceramicznych inspirowanych 
bogactwem letniej przyrody. 

We wszystkie poniedziałki, wtorki 
i środy lipca, między godz. 10.00 
a 12.00 Pracownia Rzeźby i Cera-
miki (ul. Ziemowita 1) zaprasza 
na zajęcia ceramiczne dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. 
Uczestnicy „Kreatywnych Wa-
kacji” nauczą się pracy z gliną 
i wykonają dzieła inspirowane 

florą i fauną. Warsztaty będę od-
bywać się w plenerze, pod okiem 
doświadczonego artysty ceramika.

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zapisy prowadzone są pod nume-
rem telefonu: 608-724-022 i pod 
adresem e-mail: artceramika@
gmail.com.   (mm)

30 czerwca rozpocznie się 12. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach. W trakcie pięciu festiwalowych weekendów 
przez miasto przewiną się aktorzy, żonglerzy i cyrkowcy, którzy z zawadiackim uśmiechem zaproszą nas do świata teatru.

Uliczne szaleństwo ogarnia małych 
i dużych – poza spektaklami dla wi-
dzów dorosłych podczas festiwalu 
zaplanowano też mnóstwo atrakcji 
dla dzieci. Co sobotę między godz. 
12.00 a 15.00 będą organizowane 
kreatywne warsztaty, a o godz. 
16.00 spektakl dla dzieci. Wśród 
zaproszonych grup są: A3Teatr, 
Teatr Barnaby, Opowieści z Walizki, 
Małe Mi – Wędrowny Teatr Lalek 
i Hapijama Fun Art.

W ramach Objazdowego Domu 
Kultury na Scenie Forum (Centrum 

Handlowe Forum, ul. Lipowa 1) 
zobaczymy występy z pogranicza 
improwizacji scenicznej, kabaretu 
i muzyki. 20 lipca w programie jest 
stand-up muzyczny Ewy Błachnio 
i Muzikantów, a 27 lipca „Spowiedź 
emigranta” w wykonaniu Czesława 
Mozila.

– Rok temu pokazywaliśmy głów-
nie rodzime teatry, a podczas tej 
edycji po raz pierwszy gościć bę-
dziemy poddanych Królowej An-
gielskiej! Będą też Katalończycy, 
Izraelczycy, Włosi, Belgowie, Czesi, 

jeden Portugalczyk i ni stąd, ni zo-
wąd – reprezentant Singapuru. 
Ale będą i „lokalsi” – z obiecanym 
w zeszłym roku całkiem sporym 
ogniem, przeplecionym dźwiękami 
– mówi Piotr Chlipalski, dyrektor 
festiwalu.

Poza plenerowymi prezentacjami 
podczas tegorocznych „Uliczni-

ków” zaplanowano także dwa 
wydarzenia pod gościnnym da-
chem ruin teatru Victoria. 1 lipca 
Jashgawronsky Brothers wykonają 
muzyczne show, a Teatro Neces-
sario 15 lipca premierowo pokaże 
w Polsce przedstawienie „Nueva 
Barberia Carloni”. Bezpłatne 
wejściówki będą do odebrania 
przed spektaklem, a wcześniej 

w Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6).

Na wszystkie wydarzenia w ra-
mach festiwalu „Ulicznicy” wstęp 
będzie wolny. Szczegółowy pro-
gram jest dostępny na stronie 
kultura.gliwice.eu. Projekt został 
dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

Ulicznicy. bawią, zaskakują, inspirują

Gliwice jako...
plansza do gry!

Lipiec z rzeźbą 
i ceramiką
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8 lipca wsiądźcie do „Wehikułu czasu” i weźcie udział w niezwykłej grze miejskiej. 
razem ze Stowarzyszeniem Gliwickie Metamorfozy uczestnicy zabawy przemierzą 
centrum miasta w poszukiwaniu historycznych ciekawostek.

Co roku pasjonaci historii szu-
kają w Gliwicach jej śladów, 
biorąc udział w specjalnie 
przygotowanej, tematycznej 
grze miejskiej. Były już „Listy 
z frontu”, „Potrójne życie Wil-
helma B.”. W tym roku czas na 
„Wehikuł czasu”. – Rok 2018 
obfituje w okrągłe rocznice, 
z których najważniejszą jest 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dlate-

go jako kanwę tegoroczne-
go wydarzenia przyjęliśmy 
wędrówkę przez stulecia 
z uwzględnieniem ważnych 
dat – mówi Małgorzata Ma-
lanowicz ze Stowarzyszenia 
Gliwickie Metamorfozy.

Start gry zaplanowano na 
godz. 9.30 na Rynku. Meta 
będzie zlokalizowana przy 
ruinach teatru Victoria. Co po 

drodze? Na razie to tajemni-
ca. Ci, którzy chcą ją odkryć, 
powinni wypełnić i przesłać 
formularz zgłoszeniowy po-
brany ze strony gliwiczanie.
pl/gra. W zabawie mogą wziąć 
udział patrole dwu – albo 
trzyosobowe. Nie ma ogra-
niczeń wiekowych. Udział 
w grze jest bezpłatny, projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)
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https://kultura.gliwice.eu/
http://www.gliwiczanie.pl/news.html
http://www.gliwiczanie.pl/news.html
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druga odsłona piątej edycji festiwalu Filharmonia rozpocznie się już 6 lipca koncertem 
Natalii Przybysz. W planach jest pięć bardzo różnorodnych występów. Na festiwal za-
praszają Miasto Gliwice i Fundacja Integracji Kultury!
Natalia przybysz to jedna z naj-
ciekawszych polskich piosenkarek 
i niewątpliwie jedna z najjaśniej-
szych gwiazd lipcowej Filharmonii. 
Na swoich albumach łączy muzykę 
pop z elementami rhytm and bluesa, 
soulowym wokalem i funkową ener-
gią. Na koncercie w Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10) będzie można 
usłyszeć utwory z jej ostatniej płyty 
pod tytułem „Światło nocne”. 

Po dość kameralnym koncercie Na-
talii Przybysz z cztereoosobowym 
zespołem festiwal zmieni swoje ob-
licze i w Jazovii usłyszymy big band. 
The elmhurst College Jazz band to 
jeden z najlepszych tego typu zespo-
łów na świecie i ich występ 9 lipca to 
punkt obowiązkowy dla wszystkich 
miłośników klasycznego jazzu.

12 lipca podczas Filharmonii zagra 
znane i lubiane w Gliwicach AMC 

trio. Ich koncert podczas festiwalu 
PalmJazz został bardzo entuzja-
stycznie przyjęty. W tym roku 
na scenie będzie im towarzyszył 
nestor słowackiego jazzu – peter 
lipa, znakomity wokalista i spon-
taniczny improwizator.

Tommy Caggiani Therion Project 
to energetyczna mieszanka jazzu 
i muzyki świata. Lider formacji 
jest wirtuozem instrumentów 
perkusyjnych – rytmiczna uczta 
gwarantowana. Inspirujący kon-
cert odbędzie się 15 lipca.

Na zakończenie festiwalu zaplano-
wano dwuczęściowy koncert z cy-
klu „Piano Day”. Będzie to hołd dla 
ukochanego instrumentu dyrektora 
festiwalu, Krzysztofa Kobylińskie-
go – pianisty jazzowego. 16 lipca 
w pierwszej części wystąpi bardzo 
intrygujące Proniewicz – Waleczek 

Duo. W drugiej odsłonie Filharmo-
nia zafunduje nam muzyczną podróż 
w towarzystwie przedstawicieli 
trzech pokoleń pianistyki. W piano 
Dynasthy zagrają: Veronika Vita-
itė (babcia), Aleksandra Žvirblytė 
(mama) i Paulis Andersson (wnuk), 
znani litewscy instrumentaliści.

Wszystkie koncerty będą rozpoczy-
nać się o godz. 19.00 w Jazovii. Na 
trzy z nich można zdobyć bezpłat-
ne zaproszenia za pośrednictwem 
strony internetowej zaproszenia.
jazovia.pl. Sprzedaż biletów na 
koncert Natalii Przybysz i The 
Elmhurst College Jazz Bandu jest 
prowadzona w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach oraz na portalu  
ticketmaster.pl. (mm)

CzWArTeK 28 CzerWCA
 ■ godz. 16.00: „Odrodzenie państwa polskiego w 1918 

roku; rola wojska i inteligencji kresowej w tym 
dziele” – wykład prof. Stanisława Niciei w ramach 
Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Przecież ich nie zostawię. O żydow-
skich opiekunkach w czasie wojny” – spotkanie au-
torskie z Magdaleną Kicińską i Moniką Sznajderman, 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatow-
skiego 14)

PIąTeK 29 CzerWCA
 ■ godz. 18.00: „Fotografia Ojczysta. Wiek XXI” – wer-

nisaż wystawy fotografii Mirosława Raka, galeria 
Na6 (ul. Matejki 6)

 ■ godz. 20.00: Wieczór Stand-up! – występy Pawła 
Chałupki i Juliusza Sipiki, Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

SObOTA 30 CzerWCA
 ■ godz. 11.00–20.00: XXIII Mistrzostwa Górnego Ślą-

ska i Zagłębia w Scrabble, Szkoła Podstawowa z Od-
działami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich 
(ul. Jasnogórska 15–17)

 ■ godz. 12.00–15.00: warsztaty kreatywne z A3Te-
atrem w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu 
Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach, park Chopi-
na

 ■ godz. 15.00: „Humus!” – seans filmowy w ramach 
przeglądu „Żydowskie Motywy”, Dom Pamięci  
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „»Wielka Piątka«. Twórczość projek-
tantów hut HSG i HSA” – wykład Kaliny Bańki, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Futerko z Obłoków” – spektakl A3Te-
atru w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Ar-
tystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach, park Chopina

 ■ godz. 17.00: Wiewiórka Na Drzewie, Pozyton So-
und, Rootsvelt – koncerty w ramach Hałasu Miasta,  
ul. Średnia

 ■ godz. 21.30: „Petronauci” – premiera spektaklu 
Muzikantów w ramach 12. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach, park 
Chopina

NIedzIeLA 1 LIPCA
 ■ godz. 9.30–15.00: XXIII Mistrzostwa Górnego Śląska 

i Zagłębia w Scrabble, Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich  
(ul. Jasnogórska 15–17)

 ■ godz. 18.00: „Zambezia”, „La La Land” – seanse 
w ramach Letniego Kina Plenerowego, teren przy 
Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 18.00: „PopBins” – spektakl Jashgawronsky 
Brothers w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach, ruiny 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

ŚrOdA 4 LIPCA
 ■ godz. 19.00: warsztaty Tai Chi, park Chopina

CO? GDZIE? KIEDY?Festiwal na piątkę

kultura.gliwice.eu
Festiwal elektrONarracje to propozycja dla miłośników ko-
miksów, kina niemego i muzyki elektronicznej. Jeżeli takie 
połączenie wydaje wam się nietypowe, to w lipcowe piątki 
zajrzyjcie do ruin teatru Victoria. dobra zabawa murowana!

Do stworzenia komiksowych pro-
jekcji autorom posłużyły rysunki 
i teksty z wydanej przez Muzeum 
w Gliwicach antologii „Niczego 
sobie. Komiksy o mieście Gliwice” 
(2012). W planach jest „Capitol”, 
„Komandosi z Berlina”, „Victoria” 
i „Marcowe ulice”. Na dokładkę 
w drugiej części każdego z czterech 
spotkań przy al. Przyjaźni 18 poka-
zane zostaną filmy nieme („Pan-
cernik Potiomkin”, „Fantomas”, 
„Metropolis” i „Nosferatu – sym-
fonia grozy”). Do wszystkich pro-
jekcji podkład muzyczny zapewnią  
twórcy elektronicznych dźwięków 
– Zbigniew Chojnacki, Jacek Latoń 
/ CuefX, Michał Wajdzik / Rabbit 
on The Moon i Sebastian Pypłacz 
/ Pan Stian.

ElektrONarracje zaplanowano na 
6, 13, 20 i 27 lipca o godz. 20.00. 
Szczegółowy program festiwalu 
jest dostępny na stronie kultura.
gliwice.eu. Organizatorem wyda-
rzenia jest Stowarzyszenie Inicja-
tywa. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

Natalia przybysz

The elmhurst College 
Jazz Band

elektryzująca sztuka
w ruinach

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra

plac przy Arenie Gliwice
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„la la land”
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OGŁOSzeNIA

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

1. Lokalizacja: przy Drogowej Trasie Średnicowej  
i ul. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona w Gliwicach, 

użytek: „bi” – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/8 prowadzona w Są-
dzie rejonowym w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Kształt 
działki nieregularny. Zagospodarowanie działki na cel zgodny 
z ustaleniami ww. planu jako działki samodzielnej jest moż-
liwe, ale może być utrudnione, biorąc pod uwagę jej kształt 
(szerokość i długość), obowiązującą zgodnie z rysunkiem planu 
nieprzekraczalną linię zabudowy oraz położenie w strefie 
oddziaływania Drogowej Trasy Średnicowej. Drogowa Trasa 
Średnicowa może generować uciążliwości.
Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włączenia 
ruchu do drogi publicznej. 
Teren działki nr 519/2, obręb Kłodnica, znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, parkingu 
strzeżonego oraz w pobliżu Centrum Onkologii. Uzgodnienia 
w zakresie lokalizacji sieci i urządzeń na przedmiotowym 
obszarze należy uzgodnić z Zarządem Dróg Miejskich w Gli-
wicach.
Przez teren działki przebiega liczna infrastruktura techniczna: 
sieć ciepłownicza, wodociągowa.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW nr 
GL1G/00032996/8 nieruchomość obciążona jest ograniczo-
nym prawem rzeczowym, tj. służebnością przesyłu na rzecz 
SFW Synergia oraz ograniczeniem w korzystaniu w związku 
z przebudową sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej.
Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które przynależy 
do działki nr 520/4, obręb Kłodnica. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona jest na tere-
nie, na którym od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części miasta, obejmują-
cego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957.
Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu teren obejmujący 
działkę nr 519/2, obręb Kłodnica, oznaczony jest symbolem: 1 
u – opisanym jako: tereny usług różnych – istniejące. 
Dla terenu oznaczonego symbolem 1 u obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym ochrony 
zdrowia i naukowo-badawcze; 
2) przeznaczenie uzupełniające

a) garaże, budynki pomocnicze,
b) garaże wielopoziomowe,
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.

Ponadto dla terenu oznaczonego symbolem 1 U obejmu-
jącego przedmiotową działkę, plan ustala nieprzekraczalną 
linę zabudowy.
Działka nr 519/2 znajduje się na terenie, który objęty jest 
„Obszarowym programem rewitalizacji – Śródmieście”.
Zgodnie z § 11 ust 1 pkt 4 lit. e ww. zmiany planu, teren obej-
mujący m.in. przedmiotową działkę, oznaczony symbolem 1 U, 
podlega ochronie przed hałasem, jako teren szpitala w miastach.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości  brutto:  
951 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 9 510,00 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 ze zm).

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 27 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
27 września 2018 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 95 100,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 519/2, obręb Kłodnica, oraz wpisać, kto będzie na-
bywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
22 sierpnia 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, 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 nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

9. 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,

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku 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 obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.

10. dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6189/2018 
z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/2015 z 17 listopada 
2015 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 519/2, obręb 
Kłodnica, o powierzchni 0,6663 ha, położonej w Gliwicach, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta nr GL1G/00032996/8 oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia 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 za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
10.3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapi-
sami uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLVII/1039/ 2014 z 6 
listopada 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 
5957, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00032996/8 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Na-
bywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
10.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
10.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6189/18 
z 24 kwietnia 2018 r. 
10.6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Re-
ferat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A Gli-
wice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00–16.00; czw.: 8.00–17.00; 
pt.: 8.00–15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
10.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
10.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z  14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490)..

Obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:

• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100); 
• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze;
• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia 
jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzyst-
niejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez 
jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie 
w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami prze-
twarzania danych osobowych, stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym 
postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie od-
powiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie, prowadzonego przez Urząd 
Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się 
z zasadami przetwarzania danych osobowych, stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;
• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wyklu-
czeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia 
jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

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

NIERUCHOMOŚCI

4 września 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 III ust-
ny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej 
działki nr 464 i 466, obręb Przyszówka, KW GL1G/00120060/2, przy ul. Pułaskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 445 000,00 zł
Wadium: 44 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 4 450,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, 21% ceny obej-
mującej działkę niezabudowaną zawiera podatek VAT 
w wysokości 23%, a 79% ceny dotyczy działki zabudo-
wanej i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem Vat 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. dzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.). 

Nieruchomość obejmująca działki nr 464 i 466, obręb 
Przyszówka, została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-2482/2016 z 10 marca 2016 r.

I przetarg nieograniczony został przeprowadzony  
19 września 2017 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.

II przetarg nieograniczony został przeprowadzony  
6 marca 2018 r. i został zakończony wynikiem ne-
gatywnym

Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 3703 m2 złożona 
z niezabudowanej działki o nr 464 o powierzchni 0,0685 
ha i zabudowanej działki nr 466 o powierzchni 0,3018 ha. 
Działka nr 466 jest zabudowana budynkiem garażowo
-warsztatowym o powierzchni użytkowej 64,40 m2. Teren 
ma kształt nieregularny. Nieruchomość jest częściowo 
ogrodzona, stanowi teren niezagospodarowany z prze-
wagą zieleni nieurządzonej niskiej i wysokiej. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz usługowej. 
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów należy 
stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 142).
Działki są nieuzbrojone, w ulicy znajdują się następujące 
sieci: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, 
gazowa i teletechniczna. 
Dojazd do nieruchomości nowym zjazdem od ul. Pu-
łaskiego lub przez działkę nr 463, obręb Przyszówka, 
na której została ustanowiona służebność przechodu 
i przejazdu po działce nr 463, obręb Przyszówka, na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 464, obręb 
Przyszówka.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego nierucho-
mość niezabudowana obejmująca działki nr 466 i 464 
położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 17 U,  
co oznacza tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą w zakresie 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji 
i łączności, oświaty, sportu i rekreacji, kultury, kultu 
religijnego, handlu i gastronomii

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place 

i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
d) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże, w tym pod-

ziemne,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Działki nr 466 i 464 położone są w granicach Obszaru 
Rewitalizacji Łabędy, a działka nr 466 położona jest w gra-
nicach strefy obserwacji archeologicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 44 500,00 zł w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  

nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działki 466 i 464, obręb 
Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP 
firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 29 sierpnia 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowa-

nej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 

nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg, 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości oraz okazanie komisji przetargowej, przed 
otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne-
go (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości powinien 
być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 
do 4 października 2018 r.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wska-
zanym rachunku bankowym.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z na-
byciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiąza-
ny jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy UM w godzinach przyjęć: pn., pt.: 
8.00–10.00; wt., śr.: 13.00–16.00; czw.: 13.00–17.00, 
tel. 32/338-64-12.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2482/16 z 10 marca 2016 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.).

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://www.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
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Koszykarski team GTK Gliwice już zwiera szeregi. Pierwszym zawodnikiem, 
który zdecydował się na podpisanie kolejnej umowy z gliwiczanami jest do-
tychczasowy obrońca, Kacper radwański. W drużynie pojawili się też nowi 
koszykarze – Słupiński, Kurbas i LaChance.

Sport

GTK wzmacnia się na sezon

Piast się zbroi
Czy przed pierwszym meczem sezonu drużyna Piasta bardzo się zmieni? Sytuacja 
jest rozwojowa. do Gliwic trafił już Patryk Sokołowski, a swój kontrakt z klubem 
przedłużył Marcin Pietrowski.

Nowym zawodnikiem Piasta 
Gliwice został Patryk Sokołow-
ski. 23-latek podpisał kontrakt, 
który zwiąże go z Niebiesko-
-Czerwonymi do 30 czerwca 
2020 roku. W umowie zapisano 
opcję przedłużenia jej o kolejne 
12 miesięcy. – Całe życie gra 
się po to, aby występować na 
najwyższym szczeblu i mam na-
dzieję, że przekonam do siebie 
trenerów. Zrobię wszystko, żeby 
grać. Konkurencja na mojej po-
zycji jest duża, ale będę dawał 
z siebie 100%. Wszystko zwe-
ryfikuje boisko – powiedział 
po podpisaniu kontraktu nowy 
środkowy pomocnik Piasta. 
Jest wychowankiem warszaw-
skiej Legii. Może pochwalić się 
dobrymi statystykami w grze 
defensywnej. W ubiegłym 
sezonie miał najwyższą sku-
teczność odbiorów piłki wśród 
środkowych pomocników oraz 
drugą skuteczność spośród 
wszystkich zawodników Nice 
1. ligi. – Od dłuższego czasu 
obserwowaliśmy Patryka. To 
zawodnik, który świetnie czyta 
grę oraz potrafi zagrać otwie-
rającą piłkę. Patryk jest młody, 
ma duży potencjał i jeszcze 

wszystko przed nim – zauważa 
Bogdan Wilk, dyrektor sporto-
wy Piasta.

Marcin Pietrowski przedłużył 
swój kontrakt z Piastem Gliwi-
ce. 30-letni obrońca związał 
się z Niebiesko-Czerwonymi 
do końca czerwca 2019 roku. 
W umowie zapisano opcję 
przedłużenia jej o kolejne 12 
miesięcy. – Bardzo się cieszę, 
że zostaję w Piaście na dłu-

żej. Jestem w Gliwicach 
od trzech lat i muszę po-
wiedzieć, że razem z żoną 

zbudowaliśmy tu nasz drugi 
dom. Jesteśmy tutaj szczęśliwi 
i wierzymy w ten klub, stąd 
też decyzja o przedłużeniu 
kontraktu – powiedział Mar-
cin Pietrowski. Zawodnik trafił 
do Piasta w 2015 roku z Lechii 
Gdańsk. Od tego czasu w bar-
wach Niebiesko-Czerwonych 
rozegrał łącznie 103 spotkania, 
w których zdobył jednego gola 
oraz zanotował dziewięć asyst.

 GKS Piast SA

Marta Leśniak i Maciej rajski zostali w sobotę Mistrzami 
Polski w tenisie ziemnym. 92. czempionat kraju po raz 
czwarty z rzędu został rozegrany na kortach w Gliwicach.

Od 16 do 23 czerwca na terenie 
kortów tenisowych MZUK przy 
ul. Kosynierów odbywały się 92. 
Mistrzostwa Polski w Tenisie – 
FUNDACJA RADAN GLIWICE OPEN 
2018, współorganizowane przez 
Miasto Gliwice. W czasie całego 
tygodnia rozgrywano zawody w 5 
kategoriach kobiet i mężczyzn – 
w grze pojedynczej, podwójnej 
oraz mieszanej. Pula nagród po 
raz pierwszy osiągnęła 100 tys. zł. 
Mistrzowie dostali po 11 tysięcy zł.

W sobotnich finałach singla 
niespodzianek nie było. Najwy-
żej rozstawiona Marta Leśniak 
pewnie pokonała Paulinę Czarnik 
6:0, 6:3, dzięki czemu cieszyła się 
z tytułu w turnieju kobiet. Z kolei 
u mężczyzn oznaczony „dwójką” 

Maciej Rajski zmierzył się z nie-
spodziewanym finalistą, Piotrem 
Gryńkowskim, zwyciężając 6:3, 6:1.

– Finał był zaskakująco szybki. 
Szczególnie na początku dyktowa-
łam warunki tak, że przeciwniczka 
niewiele mogła zrobić. Mecz za-
czął się dopiero wtedy, gdy nieco 
zwolniłam, wiedziałam jednak, że 
muszę się skoncentrować i dalej 
grać swoje – opowiadała po meczu 
mistrzyni Polski Marta Leśniak. 

Po tytuł w deblu pań sięgnęły 
Weronika Falkowska i Anastazja 
Szoszyna, natomiast u panów naj-
lepsi byli Marcin Gawron i Mate-
usz Kowalczyk. W grze mieszanej 
triumfowała para Marta Leśniak 
i Błażej Koniusz.  (kik)

„rakiety” triumfowały 
w Gliwicach

Mierzący 206 cm Dawid Słupiń-
ski był w barwach GKS-u Tychy 
czołową postacią na parkietach 
I ligi minionych rozgrywek.  
– Chcę się sprawdzić na jeszcze 
wyższym poziomie. Zamierzam 
walczyć o każdą minutę na par-
kiecie. Od pierwszego treningu 
będę mocno pracował nad tym, 
by zdobyć zaufanie trenerów 
i pozostałych kolegów – za-
znacza nowy podkoszowy GTK 
Gliwice. 

Tanel Kurbas, 30-letni Estończyk, 
ma za sobą dwa tytuły mistrza 
Estonii i cztery zdobyte puchary 
tego kraju, niezłe występy w Eu-
roBaskecie oraz tytuł mistrza 
Słowacji. – W Gliwicach będę 
starał się dawać z siebie wszystko 
w każdym meczu. Zobaczymy, jaki 
wynik będziemy wspólnie w sta-
nie osiągnąć. Lubię wyzwania. 
Kiedy podpisywałem kontrakt na 
Słowacji, przed zespołem został 
postawiony cel awansu do półfi-
nału. Nikt nie mówił o medalach, 

a tym bardziej o mistrzostwie. 
Dokonaliśmy jednak wielkiej rze-
czy – podkreśla Kurbas. 

Słupiński, Kurbas i La-
Chance to nowe nabytki 
GTK Gliwice. Klub wiele 
obiecuje sobie po czo-
łowym zawodniku I ligi, 
mistrzu Słowacji i repre-
zentancie estonii oraz 
uzdolnionym ameryka-
ninie.

Dla Kacpra Radwańskiego bę-
dzie to już czwarty z rzędu sezon 
w barwach GTK-u. Wcześniej 
występował w Polpharmie Sta-
rogard Gdański i Polskim Cukrze 
Toruń. W tym ostatnim klubie 
grał jednak rzadko i po sezonie 
2014/2015 zdecydował się na 
przenosiny do Gliwic, gdzie jesz-
cze na poziomie I ligi z roku na rok 
czynił postępy. To ostatecznie po-

zwoliło mu też pozostać w zespo-
le i zaliczyć pierwszy historyczny 
występ GTK na poziomie Energa 
Basket Ligi. W nim rzucający 
obrońca średnio notował na swo-
im koncie: 5.2 punktu, 1.3 zbiórki, 
1.2 asysty i 0.7 przechwytu na 
mecz. Ze swojej roli Radwański 
wywiązywał się tak dobrze, że 
sztab klubu nie miał wątpliwości 
co do dalszych losów zawodnika. 

Riley LaChance jest pierwszym 
zawodnikiem ze Stanów Zjed-
noczonych, który zasili w na-
stępnym sezonie szeregi GTK. 
22-letni zawodnik ukończył jed-
ną z najbardziej prestiżowych 
uczelni, Uniwersytet Vanderbilt. 
– Zachęcony przez kolegów wy-
brałem Europę, Polskę i Gliwice. 
Słyszałem o drużynie wiele bardzo 
dobrych opinii. Klub jest prowa-
dzony w profesjonalny sposób. To 
doskonałe miejsce, by rozpocząć 
zawodową karierę – stwierdza 
LaChance.
  (kik)

tanel Kurbas

Kacper radwański

riley LaChance

Marta Leśniak
 i Paulina Czarnik

dawid Słupiński
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• pomoc kuchenna  
wykształcenie: zawodowe, pomoc na 
kuchni, przygotowywanie, wydawanie, 
pakowanie dań, prace organizacyjne, 
umowa zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• pomocnik ogrodnika  
wykształcenie: brak wymagań, 4 miesiące 
doświadczenia zawodowego, sadzenie 
roślin, przycinka krzewów, strzyżenia 
trawników, zakładanie trawników, miej-
sce pracy: teren Śląska; 

• mechanik kierowca  
wykształcenie: podstawowe, naprawa 
maszyn i urządzeń budowlanych, trans-
port, miejsce pracy: teren kraju;

• elektronik 
wykształcenie: min średnie kierunkowe, 
przygotowanie, obsługa techniczna i in-
formatyczna turniejów golfowych i in-
nych imprez sportowych w kraju i zagra-
nicą, praca z wykorzystaniem autorskich 
rozwiązań IT firmy, podczas zawodów 
golfowych, dedykowanych gromadzeniu 
danych w trakcie zawodów, montaż i de-
montaż urządzeń technicznych, niezbęd-
nych do rozegrania turniejów, wsparcie 
techniczne turniejów golfowych, współ-
praca z pozostałymi realizatorami tur-
nieju w celu prawidłowego przebiegu 
wydarzenia, komunikacja w języku an-
gielskim z innymi osobami i podmiotami 

obecnymi na terenie zawodów, praca 
wyjazdowa na terenie całego świata;

• serwisant nagrzewnic  
   indukcyjnych i maszyn   
   hartowniczych 

wykształcenie: wyższe inżynierskie (bu-
dowa maszyn), średniozaawansowana 
znajomość języka angielskiego, zakres 
obowiązków: stacjonarna część w Gliwi-
cach: pomoc przy naprawie montowania 
generatorów indukcyjnych, wyjazdowa 
część: delegacje gł. w Europie, dot. ser-
wisu nagrzewnic indukcyjnych, wcześniej 
odpowiednie szkolenie w Niemczech, 
Francji i Norwegii;

• kierownik budowy   
   z uprawnieniami   
   torowymi 

wykształcenie: wyższe inżynierskie, do-
świadczenie zawodowe: przynajmniej 3 
lata, uprawnienia do pracy przeznaczonej 
na torach, uprawnienia: drogi, mosty, wę-
zły i stacje kolejowe, zakres obowiązków: 
sprawowanie nadzoru nad zespołem, 
kierowanie robotami torowymi (budowa 
podtorza, odwodnienia, wymiana szyn 
i rozjazdów) w pełnym zakresie w oparciu 
o wymagania kontraktu, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Polski.

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

nych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 21 czerwca 2018 r.

Wyciąg z uchwały nr XXXVII/821/2018 rady Miasta Gliwice z 14 czerwca 2018 r. stanowiący załącznik, zawierający  
opis i warunki zbycia w drodze bezprzetargowej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki nieruchomości gruntowych  

niezabudowanych położonych w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy.

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej urzędu – 
www.gliwice.eu, od 22 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. 
Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o ich nabycie, tj. do 2 sierpnia 2018 r.
Po bezskutecznym upływie tego terminu nieruchomości zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.

OfERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo  
remontów  

Ulic i Mostów SA  
w Gliwicach,  

                    ul. Nad bytomką 1,  
                zatrudni:

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

• kierowcę kat. C (karta + przewóz rzeczy),
• 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.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży  
i marketingu

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Marketing/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie nowych klientów, budowanie relacji 

z kontrahentami,
• aktywna sprzedaż usług, realizacja planów sprzeda-

żowych,
• prowadzenie akcji e-mailingowych, spotkania z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych i projektów 

umów, negocjacje warunków współpracy, finalizo-
wanie sprzedaży,

• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach konkurencji,

twój profil:
• minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie sprze-

daży (mile widziane w branży logistyki),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie 

i piśmie,
• wykształcenie wyższe,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• zdolności interpersonalne,
• umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, nasta-

wienie na współpracę.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 29 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• stałe godziny pracy (8.00–16.00),
• trakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system pre-

miowania,
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych,

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

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawo-

dowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV 
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu 
rekrutacji prowadzonego przez Śląskie Centrum Logistyki SA.  
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych 
osobowych jest Śląskie Centrum Logistyki SA i mam prawo 
do ich przeglądania, poprawiania, uzupełniania oraz żądania 
usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, że moje CV zostanie 
usunięte w sposób trwały w momencie zakończenia celu 
przetwarzania, tj. zakończenia rekrutacji.”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu 
rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowa-
dzonych przez Śląskie Centrum Logistyki SA. Przyjmuję do 
wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest 
Śląskie Centrum Logistyki SA i mam prawo do ich przeglądania, 
poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia. Przyjmuję do 
wiadomości, że moje CV zostanie usunięte w sposób trwały na 
koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 
CV zostało udostępnione.
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu europejskiego 
i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..”

poszukuje kandydatów na stanowisko:
magazynier

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Magazynier/MSI/2018

Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie z obowiązującymi 

procedurami,
• rozładunek dostarczonych towarów do magazynu oraz odpowiednie ich roz-

mieszczenie,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu 0 i/lub uprawnienia do 

obsługi wózków widłowych,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku od 29 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premiowania,
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover lub karta MultiSport Plus po roku pracy,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: rekruta-
cja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Śląskie Centrum Logistyki SA. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych 
osobowych jest Śląskie Centrum Logistyki SA i mam prawo do ich przeglądania, poprawiania, 
uzupełniania oraz żądania usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, że moje CV zostanie usunięte 
w sposób trwały w momencie zakończenia celu przetwarzania, tj. zakończenia rekrutacji.”
lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla 
potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych 
przez Śląskie Centrum Logistyki SA. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich 
danych osobowych jest Śląskie Centrum Logistyki SA i mam prawo do ich przeglądania, popra-
wiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, że moje CV zostanie 
usunięte w sposób trwały na koniec roku kalendarzowego następującego po roku w którym 
CV zostało udostępnione
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.”

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena netto  
nieruchomości w zł

Informacja 
o zbyciu

1. Działka nr 505, obr. Kolej,
KW GL1G/00035544/6, użytek Bz

0,9492 Działki niezabudowane o łącznej 
pow. 2,9309 ha, położone przy 
ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach, 
teren niezagospodarowany, poro-
śnięty trawą i drzewami, stanowi 
teren zielony. Działki wyposażone są 
w sieć energetyczną, wodociągową, 
gazową, kanalizacyjną.

Zgodnie z ustaleniami MPZP (uchwała  
nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.) 
działki zlokalizowane są na terenach 
oznaczonych symbolem: 4Un – tereny 
usług różnych – nowe od 1Un do 6 Un.

1 372 638,00 Nieruchomości 
zbywane w dro-
dze bezprzetar-
gowej  mają 
stanowić wkład 
n i e p i e n i ęż ny 
(aport) do spółki

2. Działka nr 506, obr. Kolej,  
KW GL1G/00035544/6, użytek Bz

0,0735 106 288,00

3. Działka nr 511, obr. Kolej, KW 
GL1G/00035544/6, użytek Bz

1,9082 2 759 448,00 

Łączna wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego 4 238 374,00

4. Działka nr 519/2, obr. Kolej, 
KW GL1G/00019635/3, użytek Bz

0,6288 Działka niezabudowana położona 
przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwi-
cach, teren niezagospodarowany, 
porośnięty trawą i drzewami, sta-
nowi teren zielony. Działka wyposa-
żona jest w sieć energetyczną, wo-
dociągową, gazową, kanalizacyjną.

Zgodnie z ustaleniami MPZP (uchwała  
nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.) 
działka zlokalizowana jest na tere-
nach oznaczonych symbolem: 4Un 
– tereny usług różnych – nowe od 
1Un do 6 Un.

1 010 356,00 

5. Działka nr 520, obr. Kolej,  
KW GL1G/00035693/5, użytek Bz

0,2985 Działka niezabudowana położona 
przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwi-
cach, teren niezagospodarowany, 
porośnięty trawą i drzewami, sta-
nowi teren zielony. Działka wyposa-
żona jest w sieć energetyczną, wo-
dociągową, gazową, kanalizacyjną.

Zgodnie z ustaleniami MPZP (uchwała  
nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.) 
działka zlokalizowana jest na tere-
nach oznaczonych symbolem: 4Un 
– tereny usług różnych – nowe od 
1Un do 6 Un.

479 630,00 

6. razem 3,8582 5 728 360,00

Łączna wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego po zaokrągleniu 5 730 000,00

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 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na 
sesji Rady Miasta Gliwice 14 czerwca 2018 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”, uchwałą numer XXXVIII/832/2018.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach bip.gliwice.eu w zakładce: 
Prawo lokalne/Uchwały Rady Miasta – akty prawa miejscowego. Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 
ust. 3, są dostępne w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 209.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://www.pup.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta_-_akty_prawa_miejscowego
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OGŁOSzeNIA
OfERTY PRACY

oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającym ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

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

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

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

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150 w godz.  
od 7.00 do 15.00.

Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Numer naboru 2/2018

Dyrektor  
zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOLNe STANOWISKO UrzĘdNICze W dzIALe 

WSPÓLNOT MIeSzKANIOWyCH
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych zadań pracownika  
będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z zarządzaniem terenami nieza-
budowanymi, będącymi własno-
ścią Miasta Gliwice, w tym m.in. 
zawieraniem umów dzierżawy.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów: ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy 
o własności lokali (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 716), Kodeksu cywilnego (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1025),

• znajomość problematyki zarzą-
dzania nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, 
znajomość topografii miasta, 
obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, 

dobra organizacja pracy, odpor-
ność na stres.

Informacje o warunkach pracy na 
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, 

praca na I, II lub III piętrze Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej, 
pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, 
Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna ob-

sługa klienta.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej – www.zgm-gliwice.pl w za-
kładce praca),

• dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje (kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo, 

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z peł-
ni praw publicznych oraz posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych,

• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, nieobję-
tych przepisami ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (art. 22 § 1)  
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(art. 6, art. 11, art. 13, art. 14,  
art. 15), zawartych w mojej ofercie 
pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt, 
że informacje zawarte w mojej 
ofercie pracy stanowią informację 
publiczną w zakresie objętym wy-
maganiami związanymi ze stano-
wiskiem określonym w ogłoszeniu 
o naborze.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-

nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania, w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu 
w wyniku przeprowadzonego na-
boru, zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych.”

Oświadczenia muszą być własnoręcz-
nie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim, w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. dokumenty 
wydane w języku obcym mogą zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych ko-
pertach oznaczonych numerem na-
boru 2/2018, w sekretariacie zakładu  
Gospodarki Mieszkaniowej (I pię-
tro), plac Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekra-
czalnym terminie do 2 lipca 2018 r. 
do godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne 
dokumenty, w tym opinie lub referen-
cje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.

planowany termin przeprowadzenia te-
stów merytorycznych: 12 lipca 2018 r.,  
godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stano-

wiska urzędnicze w Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach jest 
dostępny na stronie internetowej  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce „praca”;

• zastrzega się informowanie o zakwa-
lifikowaniu do testów merytorycz-
nych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wy-
mogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. Wykaz kandydatów speł-
niających wymagania formalne zostanie 
zamieszczony na BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. 
Osoby zainteresowane zwrotem do-
kumentów mogą je odebrać w ZGM, 
zgłaszając się osobiście, nieodebrane 
dokumenty, po trzech miesiącach 
od dnia naboru, podlegają zniszczeniu;

• w przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM;

• administratorem danych osobowych 
zawartych w złożonej przez Państwa 
ofercie jest dyrektor Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej;

• podanie danych w zakresie: imię 
(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, 
data urodzenia miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji), wykształ-
cenie, przebieg dotychczasowego za-
trudnienia jest obowiązkowe i wynika 
z Kodeksu pracy. Podanie pozostałych 
danych jest dobrowolne;

• informujemy, że osobie biorącej udział 
w naborze przysługuje prawo do do-
stępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania;

• dane osobowe są zbierane w celu 
przeprowadzenia postępowania re-
krutacyjnego i nie będą udostępniane,  
z wyjątkiem podmiotów upoważnio-
nych na podstawie przepisów prawa; 

• dane osoby zatrudnionej będą podle-
gały przetwarzaniu i przechowywaniu 
na podstawie przepisów prawa pracy, 

• osobie biorącej udział w naborze przy-
sługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych; 

• Inspektorem Ochrony Danych w pla-
cówce jest Magdalena Glet, e-mail:  
iod@zgm.gliwice.eu, tel. 32/338-39-65;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru; 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejsze-
go ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandydat, 
chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu, składa, wraz 
z wymaganymi dokumentami, kopię 
dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność.

Numer naboru 3/2018

Dyrektor  
zakładu Gospodarki  

Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
3 WOLNe STANOWISKA UrzĘdNICze  

(1 eTAT W dzIALe WSPÓLNOT MIeSzKANIOWyCH,  
2 eTATy W dzIALe LOKALI KOMUNALNyCH)

w pełnym wymiarze czasu pracy
do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw polegających 

na nadzorowaniu oraz koordynacji 
prac związanych z modernizacją 
systemów ogrzewania lokali ko-
munalnych na systemy spełniające 
wymagania wynikające z uchwały 
antysmogowej,

• bieżące przygotowywanie dokumen-
tów PT dla zakończonych inwestycji 
oraz wprowadzanie ich do ewidencji 
środków trwałych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów ustaw: 

o gospodarce nieruchomościami 
(DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 
o własności lokali (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 716), Kodeksu cywilnego (t.j. 
DzU z 2018 r., poz. 1025), o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1610 
z późn. zm.), o rachunkowości (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),

• znajomość problematyki zarządzania 
nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, 
znajomość topografii miasta, ob-
sługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym.

Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, 

dobra organizacja pracy, odporność 
na stres.

Informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca 

na I, II lub III piętrze Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów 
Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
„praca”),

• dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje (kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, nieobję-
tych przepisami ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (art. 22¹ §1) 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(art. 6, art. 11, art. 13, art. 14,  
art. 15), zawartych w mojej ofercie 
pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt, że 
informacje zawarte w mojej ofercie 
pracy stanowią informację publiczną 

w zakresie objętym wymaganiami 
związanymi ze stanowiskiem określo-
nym w ogłoszeniu o naborze.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt obo-
wiązku publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej mojego imienia, 
nazwiska oraz miejsca zamieszkania, 
w przypadku podjęcia decyzji o za-
trudnieniu w wyniku przeprowadzo-
nego naboru, zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych.”

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim, w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych numerem naboru 3/2018, 
w sekretariacie zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (I piętro), plac Inwali-
dów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 2 lipca 2018 r. do godz. 
15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
planowany termin przeprowadze-
nia testów merytorycznych: 10 lipca  
2018 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce „praca”;

• zastrzega się informowanie o zakwalifiko-
waniu do testów merytorycznych wyłącznie 
kandydatów, których dokumenty aplika-
cyjne spełniały wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze. Wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne zostanie 
zamieszczony na BIP oraz na stronie inter-
netowej ZGM;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby za-
interesowane zwrotem dokumentów mogą 
je odebrać w ZGM, zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty, po trzech miesią-
cach od dnia naboru, podlegają zniszczeniu,

• w przypadku zmiany terminu przeprowa-
dzenia testów merytorycznych odpowiednia 
informacja zostanie umieszczona w BIP oraz 
na stronie internetowej ZGM; 

• administratorem danych osobowych za-
wartych w złożonej przez Państwa ofercie 
jest dyrektor Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej;

• podanie danych w zakresie: imię (imiona) 
i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia 
miejsce zamieszkania (adres do korespon-
dencji), wykształcenie, przebieg dotych-
czasowego zatrudnienia jest obowiązkowe 
i wynika z Kodeksu pracy. Podanie pozosta-
łych danych jest dobrowolne;

• informujemy, że osobie biorącej udział 
w naborze przysługuje prawo do do-
stępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania;

• dane osobowe są zbierane w celu prze-
prowadzenia postępowania rekrutacyjne-
go i nie będą udostępniane, z wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa; 

• dane osoby zatrudnionej będą podlegały 
przetwarzaniu i przechowywaniu na pod-
stawie przepisów prawa pracy; 

• osobie biorącej udział w naborze przy-
sługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych; 

• Inspektorem Ochrony Danych w placówce 
jest Magdalena Glet, e-mail: iod@zgm.
gliwice.eu, tel. 32/338-39-65;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych ( t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod-
legają dane osobowe kandydata zatrud-
nionego w wyniku przeprowadzonego 
naboru; 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6%, kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa, wraz z wymaga-
nymi dokumentami, kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1” 

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

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

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw  
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.

Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

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

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

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kie-

runkowe, specjalistyczne szko-
lenia z zakresu napraw i obsługi 
taboru posiadanego przez PKM,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2018 (906), 28 czerwca 201814

OGŁOSzeNIA
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 SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
ul. rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości, organizowanego wg 
procedur określonych „Regulaminem sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, pn. 

Sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego, 
obręb Niepaszyce Południe, działka gruntu nr 49. 

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 2 lipca 2018 r. o godz. 11.15

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie nieograniczonym na 

zaprojektowanie i doprowadzenie  
instalacji tryskaczowej do dodatkowych regałów wysokiego składowania 

w magazynie „K” na terenie Śląskiego  
Centrum Logistyki SA w Gliwicach przy ulicy Portowej 28.

Termin składania ofert: 9 lipca 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 9 lipca 2018 r. o godz. 10.30

Dokumentację przetargową oraz wszelkie informacje można uzyskać  
w siedzibie ŚCL SA pod nr tel. 32/301-84-69.

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

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

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

usuwanie awarii technologicznych na sieciach  
ciepłowniczych zC-4 na terenie Gliwic.

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 2 lipca 2018 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  
wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Modernizacja pompowni ścieków wraz z układem zatrzymania i przerobu 
skratek w pompowni przy ul. Nad Kanałem.

Termin składania ofert: 3 lipca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 3 lipca 2018 r. o godz. 10.10

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

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 sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice  
– 7 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 2 lipca 2018 r. o godz. 11.30

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

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

remont podajników ślimakowych.
Termin składania ofert: 9 lipca 2018 r. do godz. 9.30 
termin otwarcia ofert: 9 lipca 2018 r. o godz. 10.00

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 

• dz. nr 920/5, obręb Żerniki,  
o pow. 0,0752 ha, z księgi wieczy-
stej nr GL1G/00033143/1, wraz  
z udziałem wynoszącym ¼ w pra-
wie własności działki nr 920/8, 
obręb Żerniki, poł. przy ul. Łuka-
siewicza w Gliwicach.

termin przetargu: 4 września 2018 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
260 000,00 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 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 26 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 sierpnia 2018 r.

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

http://www.technopark.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl/przetargi/
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSzeNIA

 

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

• UL. dASzyŃSKIeGO 44, lokal  
nr I, parter, pow. 53,10 m2, 6 po-
mieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
122 500,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 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: 6 lipca 2018 r.

• UL. dASzyŃSKIeGO 23, lokal nr I, 
piwnica (wejście od podwórka), 
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, 
WC, korytarz, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 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: 6 lipca 2018 r.

• UL. bŁ. CzeSŁAWA 4, lokal nr I, 
parter, pow. 51,07 m2 + 5 po-
mieszczeń w piwnicy: 15,44 m2, 

2 pomieszczenia, magazyn, WC, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
71 000,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. KONArSKIeGO 4 i zIMNeJ 
WOdy 2, lokal nr II, parter, 
I piętro (oficyna), pow. 82,27 m2  
+ 4 pomieszczenia piwniczne 
o łącznej powierzchni 21,58 m2, 
3 pomieszczenia na parterze oraz 
2 pomieszczenia na I piętrze, sko-
munikowane z klatką schodową 
(parter/I piętro), lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
98 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. KOrCzOKA 45-47, garaż 
nr 4, parter, pow. 13,63 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 19 lipca 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
13 300,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.10 
(dodatkowy termin oględzin: 17 lipca 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.10, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedur-
nego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2018 r.

• UL. KOrCzOKA 47, lokal nr II, 
parter, pow. 234,91 m2 + 4 piw-
nice i 2 korytarze: 67,14 m2,  
7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sa-
nitariaty, WC, klatka schodowa, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 19 lipca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
409 400,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.20 
(dodatkowy termin oględzin: 17 lipca 2018 
r. od godz. 10.00 do 10.20, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy  
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-88)
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2018 r.

• UL. MŁyŃSKA 2, lokal nr 15, 
parter (oficyna), pow. 39,10 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
67 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 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: 6 lipca 2018 r.

• UL. bŁ. CzeSŁAWA 4A, lokal  
nr 6, parter, I piętro, pow.  
72,09 m2 + 2 pomieszczenia go-
spodarcze (I piętro): 29,3 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój (I piętro), klatka scho-
dowa z komórką (parter/I pię-

tro), lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
74 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. zAbrSKA 28, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 100,35 m2 + piw-
nica: 8,48 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 26 lipca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
207 400,00 zł
Wadium: 10 400,00 zł
Termin oględzin: 11 lipca 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 24 lipca 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2018 r.

• UL. bŁ. CzeSŁAWA 48, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 76,91 m2 + piwni-
ca: 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 26 lipca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
171 700,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 11 lipca 2018 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 lipca  
2018 r. od godz. 9.45 do 10.00, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339- 
-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2018 r.

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

oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NIERUCHOMOŚCI

kOMUNIkAT

kOMUNIkAT

OfERTY PRACY

zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo  
budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 14b/II, pow. 68,18 m2

      termin przetargu: 6 lipca 2018 r., godz. 10.00
      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 14C/II, pow. 57,43 m2

      termin przetargu: 6 lipca 2018 r., godz. 11.00
      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku  
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomo-
ści wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 130/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 131/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 133/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 134/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 135/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 136/2018 do 5 lipca 2018 r.

•	 nr 137/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 138/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 139/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 140/2018 do 5 lipca 2018 r.
•	 nr 141/2018 do 5 lipca 2018 r.

przeznaczone do oddania w użyczenie, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 132/2018 do 5 lipca 2018 r. •	 nr 142/2018 do 9 lipca 2018 r.

 przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 128/2018 do 4 lipca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INfORMUJE,

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomo-
ści wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność Skarbu Państwa:

•	 nr 23/SP/2018 do 4 lipca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INfORMUJE,

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki  
nr 712, obr. Stare Miasto, o pow. 0,0237 ha, z KW nr GL1G/00032766/7, 
położonej na rogu ul. Wodnej i ul. Basztowej w Gliwicach, zaplanowany na  
2 lipca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 34.

Uzasadnienie
22 czerwca 2018 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pozyskał 
informację, na podstawie której nie występują przesłanki do ustanowienia słu-
żebności na rzecz Gminy Gliwice, obciążającej działkę nr 712, obr. Stare Miasto, 
z tyt. zlokalizowania w granicach działki punktu oświetleniowego wraz z kablem 
elektroenergetycznym. 
W związku z powyższym zmienia się sytuacja prawna nieruchomości. Odwołanie 
przetargu jest uzasadnione. 

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 343-345 do 29 czerwca 2018 r.
•	 nr 346-347 do 4 lipca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INfORMUJE,

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.)

ODWOŁUJE

nabór nr Kd.210.25.2018.Or-2 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale organizacyjnym  
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).

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

ności.

Dokumenty należy składać do 13 lipca 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. 

nabór nr Kd.210.24.2018.zd-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale zdrowia i Spraw Społecznych  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej 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 pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnospraw-

ności.

Dokumenty należy składać do 11 lipca 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. 

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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