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park Chrobrego jest gotowy i śmiało można już korzystać ze wszystkich 
atrakcji: placu zabaw, siłowni, podniebnej deskorolki, pola do gry w bule  
i disc golfa, a także wypocząć na wygodnych meblach miejskich wśród buj-
nej zieleni. Z całą pewnością każdy znajdzie w parku coś dla siebie i nikt 
nie będzie się nudził.

Taki piękny
Chrobry!
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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

Po najbardziej słowotwórczym weekendzie w regionie, dwóch dniach w świecie 
alfabetu, 12 intensywnych i kreatywnych rundach słownych poznaliśmy zwycięzców 
XXIII Mistrzostw Górnego Śląska i Zagłębia w Scrabble. Na podium uplasowali się 
Jakub Zaryński, Bartosz Morawski i Mariusz Skrobosz. W turnieju uczestniczyło  
83 zawodniczek i zawodników – w tym roku była to największa tego typu impreza 
w Polsce. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Najlepsi przyjechali do Gliwic

Piąta edycja Skupu Kultury była rekordowa! Podczas finału lubianej przez gliwiczan 
imprezy na Rynku udało się zebrać 16 295,60 zł. Hojność niewątpliwie się opłaci – 
wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży dóbr kultury podczas największego w regionie 
kiermaszu kulturalnego trafią do Szymona Motala, niepełnosprawnego podopiecznego 
Stowarzyszenia Cała Naprzód. (fot. materiały organizatora)

III miejsce na Mistrzostwach Świata Dance World Cup 2018 w Hiszpani zdobyła 
w miniony weekend gliwicka formacja taneczna Salake. Lepsze od gliwiczan były 
jedynie zespoły z Hiszpanii i Niemiec, a do srebra zabrakło naszym tancerzom 
tylko 0,3 punkta. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! (fot. archiwum 
zespołu Salake)

Rekordowy SKUP Nasze mistrzowskie Salake

W weekend 30 czerwca–1 lipca rozpoczął się najbardziej łobuzerski festiwal w Gliwi-
cach – 12. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”. Muzikanty premie-
rowo pokazali swój spektakl muzyczno-pirotechniczny „Petronauci”. Był ogień, było 
też coś dla dzieci (A3Teatr) i show muzyczne w ruinach teatru Victoria (Jashgawronsky 
Brothers przyjechali prosto z Włoch). Co przed nami? Cztery niesamowite weekendy! 
Więcej na str. 16. (fot. T. Ujma)

Ulicznicy. Czas start!

Wszystko wskazuje na to, że wróciły upały. Przypominamy, że na gliwickim Rynku, 
na skwerku nad DTŚ, na placu Krakowskim, w Bojkowie przy ul. Parkowej oraz 
w Sośnicy przy ul. Beskidzkiej stoją kurtyny wodne. Urządzenia są uruchamiane 
podczas upałów. (fot. M. Foltyn / UM Gliwice)

Dla ochłody

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w ramach Wakacji z MZUK-iem zaprasza 
na kolejne bezpłatne zajęcia. Znane i lubiane warsztaty jazdy na hulajnogach, 
rolkach oraz deskach – w każdy wakacyjny poniedziałek od godziny 16.00 na 
terenie placu Krakowskiego. (fot. Pixabay)

Hulajnogi, rolki i deski na Krakowskim

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Z MIASTA

Szkoły zmieniają się w wakacje

Nasze obiekty w finale!
Arena gliwice, jedna z najnowocześniejszych i największych hal widowiskowo-sportowych w polsce oraz arena lekkoatletyczna przy  
ul. Syriusza 30 walczą o tytuł Najlepszej przestrzeni publicznej Województwa Śląskiego 2018 oraz Nagrodę Internautów w tym konkursie. 

Głosowanie online potrwa do 
końca miesiąca. Polega na przy-
znaniu punktów (3, 2 i 1) łącznie 
trzem wybranym inwestycjom.

Na gliwickie obiekty 
można oddać głos na 
stronie internetowej 
npp.slaskie.pl. 

Najpopularniejsza realizacja 
wśród biorących udział w gło-

sowaniu zostanie uhonorowana 
Nagrodą Internautów, a wśród 
osób głosujących rozlosowane 
zostaną nagrody rzeczowe.

Do tegorocznej, 19. edycji konkur-
su Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Śląskiego zgłoszo-
no 26 realizacji, które znajdują się 
na terenie 18 gmin województwa. 
17 realizacji zostało zgłoszonych 
przez gminy, natomiast 9 zgłoszeń 
dokonały inne podmioty (inwesto-
rzy i projektanci).

Większość realizacji ma cha-
rakter rekreacyjno-sportowy 
z elementami edukacyjnymi, 
sprzyja wypoczynkowi, ak-
tywności rodzinnej i integracji 
społecznej. W konkursie o tytuł 
„najlepszych” stanęły zarówno 
nowe inwestycje, jak i obiekty 
zmodernizowane.

We wrześniu planowana jest oce-
na zgłoszonych realizacji przez jury 

konkursowe złożone z członków 
Wojewódzkiej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej. Zajmie 
się ono nominacjami, a następnie 
wybierze laureatów tegorocznej 
edycji konkursu. Wyniki plebiscytu 
publiczności nie mają wpływu na 
werdykt jury. Ogłoszenie zwycięz-
ców konkursu odbędzie się pod-
czas konferencji organizowanej 
w ramach Forum Przestrzeni, 17 
października br.  (kik)

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

A.
 O

ks
zt

ul

W okresie wakacyjnym w szkołach zamiast uczniów można spotkać ekipy remontowe. Większość modernizacji prowadzona jest w lipcu 
i sierpniu, ze względu na bezpieczeństwo i wygodę uczęszczających do szkół dzieci. prace budowlano-remontowe przeprowadzone zostaną 
w prawie 50 gliwickich placówkach. Szacowany koszt letnich robót to ok. 16 mln zł.

Okres wakacyjny, kiedy w szkołach 
nie ma lekcji, to idealny moment 
do przeprowadzania większych 
remontów. Wśród zaplanowanych 
przedsięwzięć najwięcej – bo po-
nad połowa – dotyczy modernizacji 
instalacji elektrycznych czy wodno
-kanalizacyjnych wraz z remontami 
sanitariatów, sal i pomieszczeń. 
Wszystkie prace powinny zakoń-
czyć się przed rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego.

Jedna z większych zmian cze-
ka Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 przy ul. Asnyka 36. Znaczący 
lifting dotknie teren wokół szko-
ły, na którym zmodernizowane 
zostaną obiekty sportowe (bo-
isko, bieżnia, strefa rekreacyjno
-wypoczynkowa).

Remont elewacji przewidziano 
w Szkole Podstawowej nr 28. 
W Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących nr 8 przy ul. Syriusza 30  
obecnie remontowany jest 
dach, schody wejściowe do bu-
dynku i wykonywana jest po-
chylnia dla osób niepełno-
sprawnych. Koszt wszystkich 
realizowanych prac przy szkole 
przekroczy 500 tys. zł.

W Ostropie, w Szkole Podsta-
wowej nr 3, przebudowana zo-
stanie przepompownia ścieków. 
Koszt tej inwestycji to 77 tys. zł.  
Prace prowadzone są także 
w Łabędach. W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 przy  
ul. Partyzantów 25 trwa adaptacja 
pomieszczeń dla przedszkolaków, 
a w sąsiednim Centrum Sporto-
wo-Kulturalnym „Łabędź” hala 
sportowa zostanie doposażona 
w klimatyzację, co pochłonie  
260 tys. zł. To jeszcze nie wszystko. 

W 5 szkołach zrealizowa-
ne zostaną również zada-
nia wybrane w ramach 
ubiegłorocznej edycji 
gliwickiego budżetu 
Obywatelskiego. 

Dzięki głosom mieszkańców zmo-
dernizowane zostaną place zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 13 
(Żerniki) i Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 10 (PM nr 36, Szobi-
szowice). Na Sikorniku, w Szkole 
Podstawowej nr 41, powstanie 
strefa gier podwórkowych, gdzie 
na stałe na szkolnym dziedzińcu 
zagoszczą plansze do gier i zabaw 
edukacyjnych dla dzieci. 

W Szkole Podstawowej nr 8 zo-
stanie zakończony remont szatni, 
a w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 4 na osiedlu Obrońców 
Pokoju wyremontowane zosta-
nie zaplecze sportowe (m.in. 
szatnie, sanitariaty). W sumie 
na te zadania przeznaczone zo-
stanie 400 tys. zł. 

 (kr)
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25 
trwa adaptacja oddziału przedszkolnego

Przy ZSO nr 8 montowana jest pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych, remontowane są schody wejściowe do budynku oraz 
wymieniane jest pokrycie całego dachu

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c 
/ U

M
 G

liw
ic

e

http://npp.slaskie.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 27/2018 (907), 5 lipca 20184

Jesteś osobą starszą lub przewlekle chorujesz? Nie zwlekaj! Odbierz 
bezpłatnie w urzędzie i systematycznie prowadź czerwony „Segregator 
Życia” zawierający najważniejsze informacje o stanie Twojego zdrowia 
– ostatnie wyniki badań, wypisy ze szpitala, listę przyjmowanych leków.

Pudełko życia, koperta życia czy 
segregator życia – to różne formy 
tej samej inicjatywy, związane 
z ułatwieniem dostępu służb 
medycznych do dokumentacji 
medycznej. – Nasze miasto przy-
jęło „Segregator Życia” i tę formę 
propaguje i realizuje do dziś. Idea 
narodziła się dzięki ratownikom 
medycznym, którzy wielokrot-
nie informowali o problemach 
ze znalezieniem podstawowych 
danych dotyczących stanu zdro-
wia pacjenta, niezbędnych przy 
udzielaniu pierwszej pomocy 
w trakcie interwencji domowych 

– mówi Beata Jeżyk z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Czerwony „Segregator Życia” 
może i powinien założyć każdy, 
do czego gorąco zachęcamy. To 
nic innego jak zbiór najważniej-
szych informacji dotyczących 
stanu zdrowia osoby starszej lub 
przewlekle chorującej. Powinien 
zawierać wyniki ostatnich ba-
dań, wypisy ze szpitala czy listę 
przyjmowanych leków. Taki 
zestaw informacji pozwoli na 
szybką weryfikację stanu zdro-

wia osoby, do której przyjadą 
służby medyczne. 

Czerwony „Segregator Życia” 
z kompleksową dokumentacją 
medyczną powinien być umiesz-
czony w widocznym, łatwo 
dostępnym dla ratowników 
medycznych miejscu.

Gotowy „Segregator Życia” moż-
na bezpłatnie odebrać na stano-
wisku Konsultanta Osób Niepeł-
nosprawnych, działającym w holu 
głównym Urzędu Miejskiego przy 
ul. Zwycięstwa 21.  (kik)

NIe prZegAp

Są niewielkie, ale wyposażone niemal we wszystko, co może przydać się rowerzy-
ście, któremu w trasie przydarzy się jakaś usterka. Nic dziwnego, że wciąż przybywa 
w gliwicach samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Ostatnio miasto zamon-
towało 4 kolejne.

Parkingi rowerowe ze stacjami 
powstały przy skrzyżowaniu 
ul. Jesiennej i Wiślanej (sta-
cja napraw rowerów oraz 2 
stojaki rowerowe), w rejonie 
ronda Fryzego przy ul. Sowiń-
skiego (stacja oraz 2 stojaki 
rowerowe), przy skrzyżowaniu 
ul. Kujawskiej i Dolnej (stacja 
oraz 2 stojaki rowerowe) oraz 
– w ramach Gliwickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego – przy 
ul. Szafirowej, w pobliżu sklepu 
Biedronka. 

Każda stacja wyposażona jest 
w niezbędne narzędzia umoż-

liwiające samodzielny serwis 
i usunięcie drobnych usterek, jak 
dokręcenie nakrętek, napompo-
wanie koła czy zmianę łańcucha. 
Inwestycje zostały zrealizowane 
przez firmę IBOMBO Janusz Ku-
basik z Leszna. Budowa stacji 
przy ul. Szafirowej kosztowała 
niemal 6,4 tys. zł, będzie nią 
administrowała Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Stare Gliwice”. 
Koszt wszystkich stacji zamon-
towanych przez miasto wynosi 
ponad 32 tys. zł.

Ogólnodostępne stacje na-
praw montowane są również 

na terenach prywatnych, np. 
przez wspólnoty mieszkanio-
we. Od niedawna z jednej 
z nich można korzystać przy 
ul Cichej. Stację ufundowała 
Wspólnota Mieszkaniowa 
Klonowa 1–11, Cicha 1–3, 
Ceglarska 42–52.

Lokalizacje gliwickich stacji 
naprawczych i stojaków moż-
na znaleźć w Miejskim Serwi-
sie Informacji Przestrzennej, 
na geoportalu rowerzysty 
(http://msip-mapa.um.gli-
wice.pl:9090/gpt4/?profi-
le=5524815).  (mf/mt)

Segregator
na wagę
życia

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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Trwa remont elewacji pawilonu roślin użyt-
kowych palmiarni Miejskiej. podczas przerwy 
technologicznej, do 31 lipca, palmiarnia będzie 
niedostępna dla zwiedzających!
Zdemontowane zostaną szklane 
panele z „Vitrolitu” w pawilonie 
roślin użytkowych, a ich miej-
sce zajmą ściany z poliwęglanu 
komorowego. Od strony parku 
Chopina zamontowana zostanie 
szklana fasada. Zaplanowano 
też modernizację 4 łączników 
pawilonu, montaż nowych 
drzwi aluminiowych, okien 
i elementów infrastruktury 
technicznej. Roboty potrwają 
do 31 lipca. Prowadzi je firma 
PPUH DOM-GAZ Krzysztof Piasz-
czyk z Częstochowy.

Inwestycja będzie kosztować 
ponad 996 tys. zł i zostanie 

sfinansowana z miejskiego 
budżetu. Uwaga! podczas re-
montu palmiarnia będzie nie-
dostępna dla odwiedzających.

 – Termin przerwy technologicznej 
przypada na miesiące letnie ze 
względu na warunki atmosferycz-
ne panujące na zewnątrz. Część 
roślin poddawana jest zabiegom 
pielęgnacyjnym, inne zmieniają 
miejsce pobytu. Ważna jest tutaj 
odpowiednia temperatura, aby 
rośliny nie ucierpiały podczas wy-
noszenia ich na zewnątrz – mówi 
Iwona Janik, rzecznik Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. (mf)
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Napraw sobie rower

http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/gpt4/%3Fprofile%3D5524815
http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/gpt4/%3Fprofile%3D5524815
http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/gpt4/%3Fprofile%3D5524815
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AKTUALNOŚCI

Uwaga na 
utrudnienia!

Trwają remonty dróg i chodników. Kierowcy powinni liczyć 
się z utrudnieniami m.in. na DK 88, ul. Drozdów i ul. Małej.

Od poniedziałku, 9 lipca, kierow-
cy jadący DK 88 z Gliwic w kierun-
ku Bytomia powinni zachować 
szczególną ostrożność i zwracać 
baczną uwagę na znaki. W rejonie 
węzła z ul. Tarnogórską o godz. 
7.00 rozpoczną się roboty siecio-
we, które będą prowadzone przy 
częściowym zawężeniu jezdni. 

O tej samej godzinie rozpocznie 
się też remont nawierzchni jezdni 
na całej długości ul. Drozdów. Uli-
ca zostanie zamknięta dla ruchu 
kołowego, ale będzie możliwy 

dojazd do zlokalizowanych przy 
niej posesji. 

Dzień później (10 lipca) podobny 
remont rozpocznie się na ul. Ma-
łej. Tam również roboty związane 
z remontem nawierzchni i chod-
ników będą prowadzone na całej 
szerokości jezdni, przy całkowitym 
zamknięciu drogi dla ruchu, jedynie 
z możliwością dojazdu do posesji. 

ZDM apeluje o ostrożność i zwra-
canie uwagi na oznakowanie 
tymczasowe.  (mt)

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników dwóch kółek! Fragment trasy  
rowerowej w rejonie ul. Kozielskiej już wkrótce zyska nową nawierzchnię.

9 lipca upływa termin składania 
ofert w przetargu ogłoszonym 
przez Miasto. Wykonawca, który 
go wygra, będzie zobowiązany 
do odtworzenia nawierzchni ok. 
1,15 km trasy rowerowej znaj-
dującej się poza pasem dróg pu-
blicznych, łączącej ul. Kozielską 
ze skrzyżowaniem pozostałych 
tras rowerowych.

Odtworzenie nawierzchni pole-
gać będzie na wyrównaniu tej 
istniejącej, wbudowaniu war-
stwy kruszywa łamanego oraz 
destruktu, dostosowując wyso-
kościowo ścieżkę rowerową do 
przyległego terenu, tak aby nie 
wynosić jej powyżej istniejących 
poboczy.

Zadanie zostanie sfinansowane 
z budżetu Miasta Gliwice. (mt)

będzie wygodniej
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bo fajnie jest być gliwiczaninem 
gliwicki kubek, koszulka i mini folder o mieście – taki zestaw otrzymają w Urzędzie Miejskim wszy-
scy, którzy zdecydują się zameldować w gliwicach na pobyt stały.
– Chcemy przywitać tych, którzy 
wybrali Gliwice na swoje miejsce 
do życia i chcą się tutaj zadomo-
wić. Mam nadzieję, że dzięki tym 
drobnym, ale bardzo gliwickim 
upominkom szybko poczują się 
tutaj jak u siebie – mówi Paweł 
Staszel, naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Na zestaw powitalny składają 
się: gliwicka koszulka i kubek 
z symbolami Rynku, Radiostacji 
i Areny Gliwice, a także mini 
folder o mieście. 

Kto może dostać taki 
upominek? Każdy, kto 
zamelduje się w gliwi-
cach na pobyt stały, a po-
przednie zameldowanie 
na pobyt stały posiadał 
na terenie innej gminy. 

Gadżety można odebrać w Wy-
dziale Kultury i Promocji Miasta 
Urzędu Miejskiego (II piętro, pok. 
247), na podstawie zaświadczenia 
o zameldowaniu. 

Zamelduj się  
w gliwicach, to proste!
Wszystkie formalności związane 
z meldunkiem można w gliwickim 
urzędzie zrealizować od ręki i bez 
opłat. Obywatele Polski mogą 
składać wnioski na stanowiskach 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
w Biurze Obsługi Interesanta – na 
parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21. Obcokrajowcy powinni 

udać się w tym celu na II piętro 
tego budynku, do pok. 218, 
w którym mieści się sekretariat 
Wydziału Spraw Obywatelskich.

Jakie dokumenty należy przygo-
tować? Szczegółowy opis zała-
twienia sprawy można znaleźć 
na stronie www.bip.gliwice.
eu, w zakładce Wirtualne Biuro 
Obsługi Interesanta → Sprawy 

meldunkowe (bezpośredni 
link: https://bip.gliwice.eu/
strona=50,0,18). 

Informacje na ten temat można 
uzyskać również pod nr tel.: 
32/239-11-65 lub 32/239-12-54, 
32/239-12-25, 32/239-12-03, 
32/239-13-40, 32/239-13-44 lub 
32/239-13-45 oraz pod adresem 
e-mail: so@um.gliwice.pl. (kr)
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remont na ul. Małej
rozpocznie się 10 lipca

https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C0%2C18
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C0%2C18
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AKTUALNOŚCI

 uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, 
jesteś ofiarą gwałtu, była lub jest nadal sto-
sowana wobec ciebie przemoc fizyczna lub 
psychiczna,

 doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 przeżywasz poważną chorobę lub choruje 

ktoś z twoich bliskich,
 w twoim małżeństwie, związku pojawił się 

kryzys,
 stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 pojawił się kryzys związany z przejściem na 

nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywil-
nego, narodzenie dziecka, odejście z domu 
dorosłych dzieci itp.,

 pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, 
rodzicami, przełożonymi,

 czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym 
życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,

 masz problemy ze snem, dręczą cię koszmary,
 tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem 

myśli, ogarnia cię chaos,
 pojawiły się myśli samobójcze, próbowałaś 

/eś odebrać sobie życie...
...nie musisz pozostawać z trudnościami sam! 
Jesteśmy i chcemy pomóc ci odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możli-
wości.  (OIK)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

tel. 32/335-53-40 lub 510-230-115

Jeżeli na twojej drodze życiowej 
pojawiło się coś, co zaburzyło  
dotychczasową harmonię....

Lato, słońce, piękne miejsca i wolny czas sprzyjają rozluźnieniu i rozproszeniu 
uwagi. gliwiccy strażnicy miejscy dbają, by wypoczywający mieszkańcy nie 
zapominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Szczególną uwagę Straż Miejska 
kieruje na dzieci. W czasie odby-
wających się w mieście półkolonii 
organizowane są prelekcje doty-
czące bezpieczeństwa podczas 
wakacji oraz podstawowych za-
sad udzielania pierwszej pomocy. 
Najmłodsi dostaną odblaski – to 
drobiazg, o którym powinni pa-
miętać podczas wieczornego 
spaceru czy rowerowej prze-
jażdżki po zmroku.

Strażników miejskich można 
także spotkać na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Czechowice”, 
który w wakacje przyciąga miło-
śników kąpieli wodnych, pikników 
i zabaw na wolnym powietrzu. 
W lipcu, w godzinach od 10.00 
do 13.00, prowadzić będą oni 
prelekcje dotyczące bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą. 

Straż Miejska regularnie kontrolu-
je również dzikie zbiorniki wodne. 
– Kąpiel w tego typu miejscach 
jest naprawdę niebezpieczna, 
stanowi także wykroczenie za-
grożone karą grzywny do 250 
złotych. Apelujemy, aby świad-
kowie podobnych zachowań, 

zgłaszali je odpowiednim służbom 
pod numer 112 lub 986. Być może 
odpowiednio szybka reakcja po-
zwoli obniżyć szokujące statystyki 
utonięć! – apelują strażnicy.

Jak co roku, w okresie podwyż-
szonych temperatur w Gliwicach 
jest realizowana akcja „gorąca 
pułapka”. Zamknięcie podczas 
upału samochodu na kilka mi-
nut zamienia go w piekarnik, 
a wysoka temperatura wewnątrz 
może być śmiertelna. Dlatego też 
parkingi przy marketach oraz ką-
pieliskach są patrolowane przez 

strażników miejskich. Sprawdzają, 
czy w pojazdach nie pozostawio-
no zwierząt lub ludzi. Pamiętajmy, 
aby zawiadomić odpowiednie 
służby, gdy jesteśmy świadkami 
takiej sytuacji.  (kr)

Studenci politechniki Śląskiej startują w kolejnym 
wyścigu Shell eco-marathon. 5 lipca zameldują 
się na torze w Londynie. 

Stworzone przez koło naukowe 
SmartPower team bolidy starto-
wały już na torach w Holandii czy 
Francji. Teraz – ponownie – przy-
szedł czas na Anglię i Londyn. 

34. edycja Shell Eco-marathon 
będzie głównym punktem fe-
stiwalu pomysłów i innowacji 
Make the Future Live, który od-
będzie się w dniach 5 – 8 lipca 
w Parku Olimpijskim Królowej 
Elżbiety w Londynie.

Gliwicki zespół wystartuje 
w kategorii Urban Concept 
Hydrogen i wystawi Hydro-
Genius’a. To elektryczny bolid 

napędzany ogniwem wodoro-
wym, w którym zastosowano 
technikę umożliwiającą odzy-
skiwanie energii. Zdecydowa-
nie przyda się to w wyścigu, 
gdzie trzeba przejechać jak naj-
więcej kilometrów, a w „baku” 
jest tylko 1 kWh.

Podczas tegorocznego Shell 
Eco-marathonu umiejętno-
ściami w zakresie projekto-
wania i konstrukcji pojazdów 
pochwali się łącznie 175 ze-
społów z 24 krajów z Europy 
i spoza kontynentu. Polskę 
reprezentować będzie aż 7 
drużyn. (kr)

bezpieczne wakacje  
z miejską strażą
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ApAULy grOUp oraz eMT-Systems zostały po raz kolejny wyróżnione Medalem 
europejskim. przyznawany jest on przez europejski Komitet ekonomiczno-Spo-
łeczny oraz business Center Club, najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję 
działającą przy Komisji europejskiej.

Spółka APAULY GROUP zaj-
muje się dostarczaniem usług 
szkoleniowych, informacyjnych 
i doradczych w zakresie zarzą-
dzania projektami, rozwoju 
organizacji oraz zewnętrznego 
finansowania przedsięwzięć. 
Medalem Europejskim została 
nagrodzona za kurs zarządzania 
projektami „Project, program-
me, portfolio – Akademia 
PM”, realizowany we 
współpracy z CKU Uni-
wersytetu Śląskiego 
i Szkołą Project Ma-
nagerów – Szkoła.
PM®.

– Wyróżnienie bardzo 
nas cieszy. Nasza marka 
szkoleniowa, Szkoła Project 
Managerów, to młoda, pręż-
nie rozwijająca się działalność. 
Wszystkie nagrody i pozytywne 
opinie naszych klientów dają 
nam motywację do ciągłego 
podnoszenia jakości naszej 
oferty – mówi Joanna Pauly, 
prezes zarządu APAULY GROUP.

EMT-Systems Sp. z o. o. specja-
lizuje się w organizacji kursów 
i szkoleń z zakresu mechatro-
niki i szeroko pojmowanych 

technik inżynierskich. Została 
wyróżniona przez Business Cen-
tre Club za Roboty Przemysłowe 
– dział szkoleń obejmujący m.in. 
nowatorskie szkolenia oparte 
o dwa zintegrowane stanowiska 
– pierwsze zbudowane w oparciu 
o robota oraz maszynę obrób-
czą CNC, a drugie – związane ze 
współpracą robota z programo-
walnymi sterownikami logiczny-
mi. – Dzięki ich wprowadzeniu 
przyczyniliśmy się do zmniej-

szenia luki kompeten-
cyjnej pracowników 

produkcji i utrzymania 
ruchu – mówi dr hab. inż. 

Grzegorz Wszołek, prezes 
zarządu EMT-Systems.

Medal Europejski przyznawany 
jest przez Business Centre Club 
przy Honorowym Patronacie 
Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego oraz 
Ministra Spraw Zagranicznych 
RP. Celem projektu jest wy-
różnienie oraz promocja firm 
działających na terenie Polski, 
których wyroby i usługi odpo-
wiadają standardom europej-
skim. (mf)

gliwickie firmy 
z medalami

Z gliwic do paryża i Amsterdamu

politechnika
kształci liderów

elektryczne autobusy turystyczne zasilane bateriami 
z gliwic jeżdżą po ulicach paryża. Wkrótce baterie gli-
wickiej firmy bMZ poland będą stosowane również 
w pojazdach widokowych w Londynie i Amsterdamie. 

Zlokalizowana w gliwickiej pod-
strefie ekonomicznej firma BMZ 
Poland specjalizuje się w produk-
cji inteligentnych systemów zasi-
lania i magazynowania energii, 
opartych o technologię litowo-
-jonową. Na swoim koncie ma 
kilka innowacyjnych projektów, 
m.in. pierwszy w Europie projekt 
widokowego, dwupiętrowego 
autobusu elektrycznego, który 
powstał we współpracy z hisz-
pańską firmą UNVI. 

Baterie z Gliwic mają duży za-
sięg, dlatego świetnie sprawdza-
ją się w pokonujących większe 
odległości autobusach turystycz-
nych. Baterie umieszczane są 
w komorze silnika lub na dachu 
pojazdu i nadzorowane są przez 
system zarządzania oraz monito-
rowania baterii. 

– Nasze baterie spełniają najnow-
sze europejskie normy dotyczące 
autobusów elektrycznych. Po-
jazdy elektryczne to przyszłość. 
Polska znajduje się na wysokim, 
trzecim miejscu w Europie pod 
względem liczby elektrycznej 
floty miejskiej. Przed nami są 
Niemcy i Włosi, za nami zaś 
Wielka Brytania i Holandia – 
mówi Łukasz Chrobak, dyrektor 
inwestycji w BMZ Poland. 

BMZ Poland działa w Gliwicach od 
2010 r. Zatrudnia ponad 800 osób 
i stale się rozbudowuje. W 2017 
r. firma wybudowała własną 
siedzibę z nowoczesnymi halami 
produkcyjnymi, magazynami, la-
boratoriami badawczymi i biurami. 
Jesienią rozpocznie się budowa 
kolejnego magazynu i powierzch-
ni biurowo-socjalnej. Specjaliści 

z Gliwic opracowali już system ma-
gazynowania energii na potrzeby 
gospodarstw domowych, małych 
i średnich firm oraz niewielkich 
zakładów produkcyjnych, a także 
rozwiązanie typowo przemysło-
we o pojemności od 62 kWh do 
nawet 5 MWh. Firma pracuje też 
nad rozwiązaniami, dzięki którym 

będzie można nie tylko wytwarzać 
i magazynować energię, ale i zara-
biać na jej udostępnianiu. Chodzi 
o magazyny energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł – np. wia-
trowych czy fotowoltaicznych. 

Obecnie grupa BMZ jest liderem 
wśród europejskich producen-

tów zestawów akumulatorowych 
dla przemysłu ogrodniczego, ro-
werowego, medycznego i rynku 
szeroko pojętych elektronarzę-
dzi. Specjalizuje się w projekto-
waniu i produkcji inteligentnych 
systemów podtrzymywania 
energii, bazując na ogniwach 
litowo-jonowych.  (mf)

politechnika Śląska uzyskała certyfikat „Uczelnia Li-
derów” oraz wyróżnienie „primus”, przyznane przez 
Fundację rozwoju edukacji Szkolnictwa Wyższego. 

Wyróżnienia dla gliwickiej 
uczelni odebrał 28 czerwca 
w Warszawie prof. Janusz Koto-
wicz, prorektor ds. współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym. Na gali finałowej VIII 
edycji Ogólnopolskiego Progra-
mu Certyfikacji Szkół Wyższych 
„Uczelnia Liderów” obecni byli 
rektorzy, prorektorzy i dziekani 
ponad 40 uczelni. 

Program „Uczelnia Liderów” 
wyróżnia szkoły wyższe, które 
kształcą absolwentów przedsię-
biorczych, kreatywnych, wypo-
sażonych w umiejętności i kom-
petencje przywódcze, zdolnych 
do osiągania sukcesów na rynku 

pracy. Takie właśnie, zdaniem 
fundacji, są osoby, które kończą 
Politechnikę Śląską.  

Certyfikat potwierdza 
również, że uczelnia 
kształci absolwentów 
zgodnie z potrzebami 
i wymogami rynku pracy. 

Wyróżnienie specjalne „Pri-
mus” otrzymują uczelnie i ich 
jednostki organizacyjne, które 
w procedurze certyfikacji uzy-
skały najwyższą liczbę punktów 
rankingowych.  (kr)
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Modernizacja parku Chrobrego 
dobiegła końca. Efekt cieszy 
zarówno starszych, jak i młodszych 
mieszkańców Gliwic. Gości witają 
„witacze” z napisem Park Chrobre-
go, a do atrakcji prowadzą zmoder- 
nizowane alejki o nawierzchni 
z kruszywa naturalnego, oświet-
lone nowoczesnymi lampami. 

Mnóstwo 
atrakcji

W centralnej części parku powstał 
plac zabaw wyposażony w atrak-
cyjne urządzenia – bujaki, różnego 
rodzaju huśtawki, cieszące się 
ogromnym zainteresowaniem 
karuzele i główną atrakcję – wielkie 
linarium. W pobliżu znajduje się też 
„głuchy telefon”, który przyciąga nie 
tylko najmłodszych. 

Nieco starsi gliwiczanie mogą ko-
rzystać z bulodromu, czyli boiska 
do gry w bule oraz 9 koszy do gry 
w disc golfa. Jest też siłownia plene-
rowa, podniebna deskorolka, rodeo 
i karuzela. Troszczących się o dobrą 
kondycję zapraszamy na ścieżkę 

zdrowia wyposażoną w ławeczkę, 
sztangę, liny, stepy, poręcze, drążki, 
obręcze i drabinki. 

Osoby preferujące spokojniejszy 
wypoczynek mogą przechadzać 

się wyremontowanymi alej-
kami wśród pięknej zieleni lub 
przysiąść czy nawet poleżeć na 
wygodnych leżakach i podestach, 
rozmieszczonych w całym par-
ku. Aby zapewnić wygodę użyt-

kownikom parku, zamontowano 
stoły, kosze na śmieci i stojaki na 
rowery. 

Rowerzyści mogą przejechać 
przez park specjalnie wyznaczoną 

trasą, biegnącą od Kłodnicy do ul. 
Akademickiej. Poza wyznaczo-
nym traktem, ze względu na 
bezpieczeństwo spacerowiczów 
i bawiących się dzieci, lepiej zsiąść 
z roweru.

Zielono naM
Ważnym elementem projektu 
jest ciekawe zagospodarowanie 
zieleni. Nowe trawniki, drzewa, 
krzewy, rośliny cebulowe, byliny 
uzupełniają nasadzenia i cieszą oko.

Posadzono w sumie 
37 drzew, ponad 7 tys. 
krzewów, 17 tys. bylin 
i ponad 22,5 tys. roślin 
cebulowych. 

W parku dosadzono m.in. pla-
tan klonolistny, ambrowiec 
amerykański, grujecznik japoński. 
Przy placach zabaw, podestach 
wypoczynkowych i na pola-
nie w północnej części parku 
wprowadzono warstwę roślin 
bylinowych w postaci wielko-
powierzchniowych nasadzeń, 
m.in. jeżówek, liatr, krwawnic, 
przetaczników, rozchodników, 
rudbekii, nachyłków, liliowców 
i traw ozdobnych. 

Na polanie byliny połączono 
z łąką kwietną, na której usta- 
wiono leżaki. Roślinność wita 
gości już w strefach wejścio-
wych, gdzie posadzono hor- 
tensje bukietowe połączone 

z trawami ozdobnymi i lilaki 
Palibin z roślinami okrywowy-
mi. W głębszych częściach 
parku można podziwiać grupy 
różaneczników oraz azalii, a od 
strony lodowiska krzewy cenne 
dla zwierząt – kaliny koralowe, 
bez czarny i czerwony oraz 
głogi. Krzewy te są schronie- 
niem dla ptaków i małych gryzo-
ni, a także dostarczają im poży-
wienia. W parku zamontowano 
także domki dla ptaków i hotele 
dla owadów niegryzących. 

Inwestycja kosztowała 
około 7,8 mln zł. Z miej-
skiego budżetu na ten cel 
wydano ok. 6,5 mln zł, 
a ponad 1,3 mln zł pocho-
dzi ze środków unijnych. 

Autorami projektu są gliwickie 
biuro Visio Architects and Con-
sultants oraz gliwicka Pracownia 
44STO specjalizująca się w pro-
jektowaniu m.in. zieleni.

rowerowy 
Zawrót głowy

To nie koniec zmian – jeszcze 
w tym roku w sąsiedztwie parku 
Chrobrego i lodowiska Tafla pow-
stanie wyjątkowe miejsce dla ama- 
torów jazdy na rowerze. Przy  
ul. Akademickiej wykonany zostanie 
tor rowerowy typu „pumptrack” 
– asfaltowa, kręta trasa o długości 
minimum 100 metrów. 

Na torze znajdować się będą 
specjalnie profilowane zakręty 

i muldy, wszystko po to, aby móc 
się rozpędzić i utrzymać prędkość 
na całej trasie bez konieczności 
pedałowania. 

Z obiektu będą mogli korzys-
tać zarówno młodsi, jak i starsi 
rowerzyści. Poza dobrą zabawą, 
tego typu tory rowerowe uczą 
utrzymania równowagi, reflek-
su i dynamiki jazdy na rowerze. 
Zadanie, wyłonione w ramach 
ubiegłorocznej edycji Gliwic- 
kiego Budżetu Obywatelskiego, 
realizuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. (mf)

rekreacja rekreacja
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taki piękny Chrobry! 
Park Chrobrego jest gotowy i śmiało można już korzystać ze wszystkich atrakcji: placu zabaw, siłowni,  
podniebnej deskorolki, pola do gry w bule i disc golfa, a także wypocząć na wygodnych meblach miejskich 
wśród bujnej zieleni. Z całą pewnością każdy znajdzie w parku coś dla siebie i nikt nie będzie się nudził.

Podniebna deskorolka...

Siłownia plenerowa przyciąga i małych, i dużych
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...głuchy telefon... ...i drabinki cieszą się wielkim powodzeniem Pumptrack powstanie jeszcze w tym roku
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OgłOSZeNIA / SpOrT

przedsiębiorstwo remontów Ulic i Mostów SA 
sprzeda wycofane z eksploatacji  

nw. jednostki sprzętowe:
,

Wszelkich informacji udziela: Główny Inżynier ds. Logistyki pod nr. telefonu: 32/270-40-03 wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie budżetu Miasta Gliwice 
na 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia i przekazania pro-
jektu „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
na terenie miasta Gliwice” orga-
nowi regulacyjnemu do zaopi-
niowania.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych 
na terenie miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie ustale-
nia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie miasta Gliwice.

6. Projekty uchwał w sprawie zaliczenia 
ulic do kategorii dróg publicznych 
gminnych.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian 
w uchwale nr XXIII/574/2017 Rady 
Miasta Gliwice z 9 lutego 2017 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji 
Gliwickiego Programu Rewitalizacji 
do roku 2023.

8. Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały numer XIX/482/2016 
Rady Miasta Gliwice z 8 września 
2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część 
Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla 
Baildona.

9. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały nr IX/206/2015 
Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 
2015 r. w sprawie nadania statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gli-
wicach.

10. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
miasta Gliwice.

11. Projekt uchwały w sprawie szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w domu dla matek z ma-
łoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

12. Projekt uchwały w sprawie szczegól-
nych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych.

13. Projekt uchwały w sprawie szcze-
gółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych.

14. Projekt uchwały w sprawie uzgod-
nienia zakresu prac wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody przy 
pomniku przyrody – dąb szypułkowy 
Quercus robur znajdującym się na 
terenie Parku Chopina w Gliwicach.

15. Projekty uchwał w sprawie nadania 
statutów Osiedlom.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice 
porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej  
5 lipca br. oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym 
numerze, który ukaże się 12 lipca br.

Informacja o transmisji obrad sesji rady Miasta gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje 
są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu 
obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które 
chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu 
przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.

pLANOWANy pOrZĄDeK  
SeSJI rADy MIASTA

Do porządku sesji rady Miasta gliwice, zaplanowanej 
na dzień 12 lipca 2018 r., planuje się wprowadzić  

niżej przedstawione projekty uchwał:

Lp. nazwa nr 
ewid.

rok  
prod.

masa 
własna 

maszyny 
[kg]

Uwagi

1. Ubijak Dynapac LT-700 5-0203 2002 74 sprzęt uszkodzony

2. Zagęszczarka gruntu  
Wacker DPU 100-70

5-0251 2007 700 sprzęt uszkodzony

3. Ubijak stopowy Ammann 
ACR 60

5-0280 2011 62 sprzęt uszkodzony

4. Ubijak stopowy Ammann 
ACR 60

5-0299 2011 62 sprzęt uszkodzony

5. Zagęszczarka gruntu  
Ammann AVP2920

5-0191 2000 195 sprzęt uszkodzony

6. Zagęszczarka gruntu LH 300 5-0206 2002 300 sprzęt uszkodzony

7. Stabilizator gruntu GUTZWIL-
LER GM 250

5-0275 2010 7000 sprzęt uszkodzony

8. Walec DV-2 Vielhaben 5-0128 1991 2500 sprzęt uszkodzony

9. Asfalciarka KAP 2500 5-0120 1986 1200 sprzęt uszkodzony

10. Zagęszczarka Ammann  
AVP 1850

5-0278 2011 117 sprzęt uszkodzony

11. Agregat prądotwórczo-spawal-
niczy S 6000 P EISEMANN

4-0090 2001 – sprzęt uszkodzony

12. Pompa wody WT-30 4-0118 2006 – sprzęt uszkodzony

piast dobiera skład 

Idzie młodość, idą zmiany

piłkarzem Niebiesko-Czerwonych został właśnie Hiszpan Jorge Félix. Umowy 
z klubem przedłużyli Kirkeskov, Czerwiński, Korun, Mak i papadopulos. Z dru-
żyną pożegnali się natomiast bukata, Mójta, rugasević, Szczepaniak oraz Živec.

Jorge Félix jest wychowankiem Atletico Ma-
dryt. 26-letni napastnik grał ostatnio w trze-
ciej lidze hiszpańskiej w Lleida Esportiu. To 
wszechstronny zawodnik, który może grać 
jako napastnik, ofensywny pomocnik lub 
skrzydłowy. W zeszłym sezonie w 37 meczach 
III ligi hiszpańskiej zdobył 10 bramek.

Na przedłużenie umowy z Piastem zdecydo-
wali się niedawno obrońcy Mikkel Kirkeskov 
(Dania), Uroš Korun (Słowenia) i Jakub Czer-
wiński, pomocnik Mateusz Mak oraz czeski 
napastnik Michal papadopulos. Z Gliwicami 
pożegnali się natomiast obrońcy Adam Mójta 
i Chorwat Dario rugašević, pomocnicy Sło-
wak Martin bukata i Słoweniec Saša Živec, a 
także napastnicy Mateusz Szczepaniak i Karol 
Angielski, który przeniósł się do Wisły Płock. 

Adam Mójta oraz Dario Rugašević dołączyli do 
Piasta w 2017 roku. Pierwszy z nich wystąpił 
w gliwickim klubie w 11 meczach, z kolei Chorwat 
w dziesięciu. – Ich kontrakty wygasły z końcem 
czerwca i nie zostały przedłużone. Dobiegło rów-
nież końca wypożyczenie Mateusza Szczepaniaka, 
który tym samym wróci do Cracovii – informuje 
Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta. 

Jak poinformował klub, Martinowi Bukacie 
została zaproponowana podwyżka, ale za-
wodnik odrzucił propozycję nowej umowy. 
Bukata trafił do Piasta w 2016 roku z FV VSS 
Košice. Od tego czasu w barwach Niebiesko-
-Czerwonych rozegrał łącznie 65 spotkań, 
w których zdobył sześć bramek oraz zano-
tował trzy asysty. Živec zamienił Gliwice na 
cypryjski klub Omonia Nikozja. (kik)

Choć do rozpoczęcia nowego sezonu w I lidze siatkówki kobiet pozostało 
jeszcze sporo czasu, trenerzy AZS-u politechniki Śląskiej już kompletują 
drużynę, która ma zawalczyć o mistrzostwo. Nowo zakontraktowaną za-
wodniczką AZS-u jest Joanna Ciesielczyk.
Występująca na pozycji przyjmującej 19-latka 
to wychowanka KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 
Zdecydowała się na grę w gliwickim AZS-ie, bo je-
sienią rozpocznie studia na Politechnice Śląskiej.

– Od kilku lat moje życie wiąże się z siatków-
ką i mam nadzieję, że zdrowie i dyspozycja 
pozwolą mi na jak najdłuższe granie. Cieszę 
się, że będę miała możliwość grania oraz 
studiowania w Gliwicach. Już nie mogę się 
doczekać! – zaznacza Asia Ciesielczyk. 

Jej mocne strony? – Myślę, że bycie upartą. Za-
wsze staram się wykonywać wszystko jak najlepiej, 
a jeżeli coś mi nie wychodzi, to robię wszystko, aby 
to poprawić. Zawsze też dążę do wyznaczonych 
sobie celów – przekonuje zawodniczka. 

Jedną z zawodniczek, której nie zobaczymy 
w przyszłym sezonie w gliwickim zespole jest 
ekaterina Shapowal. Występująca na pozycji 
środkowej Białorusinka otrzymała propozycję 

z czeskiej ekstraklasy. Nowym klubem popular-
nej „Shapi” został Volejbal Přerov. Szkoleniow-
cem tego zespołu jest drugi trener reprezentacji 
Czech. Białorusinka barw AZS-u broniła przez 
dwa sezony i ten okres uważa za bardzo udany.

– To był mój pierwszy zagraniczny klub i nie 
wykluczam, że jeszcze kiedyś tu wrócę! Od 
nowego sezonu będę grać w czeskiej ekstra-
klasie. Inny kraj, inna liga i myślę, że też inna 
siatkówka. Dla mnie to nowe doświadczenie, 
ale nie ukrywam, że też szansa na zrobienie 
kolejnego kroku do przodu – mówi Kasia.

Nie tylko Białorusinka może grać u naszych 
południowych sąsiadów. Anna grzechnik 
i Kamila Dyduła zostały zaproszone na testy 
do trzeciego zespołu czeskiej ekstraklasy – TJ 
Ostrava. Szkoleniowcem tej drużyny jest Zenon 
Pommer, trener czeskiej reprezentacji. Jak widać 
pierwszoligowy AZS Gliwice to dobre miejsce, 
by się wypromować! (kik / azs.gliwice.pl)

ekaterina ShapowalJoanna Ciesielczyk
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kultura

Do 5 sierpnia w Czytelni Sztuki można oglądać wystawę fotografii Anny Lorenc, Michała łuczaka 
i Krzysztofa Szewczyka. Artyści wzięli na warsztat górny Śląsk, swoje miejsce zamieszkania.

Prace są prezentowane w seriach, 
które odnoszą się do konkretnych 
miejsc na mapie Śląska. Anna Lo-
renc koncentruje się na architek-
turze poprzemysłowej w najwięk-
szych ośrodkach miejskich, Michał 
Łuczak fotografuje hałdy na tere-
nach pokopalnianych – w Pszowie, 
Zabrzu, Czerwionce-Leszczynach. 
Krzysztof Szewczyk na swoich zdję-
ciach dokumentuje sposób, w jaki 
przyroda ponownie obejmuje we 
władanie zdewastowane przez 
przemysł tereny w Żabich Dołach, 

na pograniczu Bytomia, Chorzowa 
i Piekar Śląskich.

Te fotografie zebrane razem two-
rzą sieć punktów na mapie, stąd 
tytuł wystawy – „Doświadczenie 
punktów. Nowy krajobraz śląski”. 
Dodatkowo Ewelina Lasota, kurator-
ka ekspozycji, zestawiła współczesne 
zdjęcia Lorenc, Łuczaka i Szewczyka 
z pojedynczymi fotografiami Mi-
chała Cały, Jerzego Lewczyńskiego 
i Michała Sowińskiego. Jaki obraz 
Śląska wyłoni się z zetknięcia wizji 

starych mistrzów i współczesnych 
fotografów? Czy śląski pejzaż nadal 
jest zdominowany przez huty i ko-
palnie? Czy przyroda dochodzi tu do 
głosu? Niezwykłą wystawę można 
oglądać w godzinach pracy Czytelni 
Sztuki (wtorek: godz. 9.00–15.00, 
środa: godz. 09.00–16.00, czwar-
tek–piątek: godz. 10.00–16.00, so-
bota: godz. 11.00–17.00, niedziela: 
godz. 11.00–16.00). Czytelnia Sztuki 
mieści się w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) i jest częścią Muzeum 
w Gliwicach. (mm)

pIĄTeK 6 LIpCA
 ■ godz. 19.00: koncert Natalii Przybysz w ramach Fil-

harmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
 ■ godz. 20.00: „Capitol”, „Pancernik Potiomkin” – pro-

jekcje z muzyką na żywo w wykonaniu Zbigniewa 
Chojnackiego w ramach festiwalu elektrONarracje, 
ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

SObOTA 7 LIpCA
 ■ godz. 9.00–11.30: „Zielone miasto według dzieci”  

– warsztaty w ramach Targu na Zielonym, BLCRK  
(ul. Dubois 22)

 ■ godz. 11.00 i 14.00: warsztaty pozłotnicze, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

 ■ godz. 12.00–15.00: warsztaty kreatywne dla dzieci 
z Teatrem Barnaby w ramach 12. Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 16.00: „Rycerz bez konia” – spektakl Teatru 
Barnaby dla dzieci w ramach 12. Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 16.00–20.00: „The Brooklyn Healer” – hap-
pening w wykonaniu The Miraculous Theatre Com-
pany w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu  
Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Rynek

 ■ godz. 18.00: koncert Orchestre International Du 
Vetex w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu 
Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Rynek

NIeDZIeLA 8 LIpCA
 ■ godz. 9.30–15.00: „Wehikuł czasu” – gra miejska, Rynek
 ■ godz. 16.00–20.00: „The Brooklyn Healer” – hap-

pening w wykonaniu The Miraculous Theatre Com-
pany w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu  
Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Rynek

 ■ godz. 17.00: „The Happy Hour Show” – widowiskowo 
cyrkowe w wykonaniu Duo Looky w ramach 12. Między-
narodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Rynek

 ■ godz. 18.00: widowisko cyrkowe w wykonaniu Ping-
Pong Circusu w ramach 12. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Rynek

pONIeDZIAłeK 9 LIpCA
 ■ godz. 19.00: koncert The Elmhurst College Jazz Bandu  

w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia  
(Rynek 10)

CO? GDZIE? KIEDY?Śląsk po nowemu

Trąbka, klawisze i perkusja – to instrumenty, na których grają muzycy Sundial Trio.  
19 lipca wystąpią w gliwicach w ramach Czwartku Jazzowego z gwiazdą.

Grupę tworzą doświadczony trębacz 
Wojciech Jachna oraz dwóch mło-
dych muzyków – pianista Grzegorz 
Tarwid i perkusista Albert Karch. Ich 
wspólny projekt to jazz w odmianie 
minimalistycznej i zdyscyplinowanej, 
w którym wyraźnie słychać każdy 
z trzech instrumentów. Mocną stro-
ną Sundial Trio są ciekawe aranżacje.

Zespół wystąpi w klubie muzycz-
nym 4art (ul. Siemińskiego 22)  
19 lipca. Koncert rozpocznie się 
o godz. 20.00. Projekt jest do-
finansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

W słonecznym rytmie

plac Grunwaldzki
godz.
18.00
godz.
20.00

8 lipca
„balerina”
„Szef”

Sundial Trio
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Co miesiąc (od marca do grudnia 2018 r.), 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca na 
stronie MBP  (www.biblioteka.gliwice.pl)  
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – GLIWICE” ukazuje się zagadka. 
To fragment jednej z książek napisanych 
przez pisarzy związanych z Gliwicami, 
zawierający opis charakterystycznego 
miejsca, zdarzenia lub postaci.

ZASADy KONKUrSU
Zadaniem uczestników zabawy jest 
odgadnięcie tytułu książki, z której 
pochodzi cytowany fragment.

Na odpowiedzi czekamy do 22. dnia 
każdego miesiąca. Należy je przesłać 
elektronicznie na adres: instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl. W tytule wiadomo-
ści prosimy o wpisanie hasła: LITerACKA 
MApA MIASTA.

Autorom prawidłowych odpowiedzi co mie-
siąc są przyznawane 3 nagrody książkowe. 
Rozwiązanie zagadki oraz imiona zwycięz-
ców zostaną opublikowane razem z kolejną 
zagadką. Organizatorzy przewidują także  
3 nagrody specjalne dla uczestników, którzy 
rozwiążą wszystkie zagadki.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wize-
runku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na stronie 
www biblioteki w celach informacyjnych i promocyjnych.

rOZWIĄZANIe pOprZeDNIeJ 
ZAgADKI
W poprzedniej zagadce przedstawiliśmy 
wiersz „Tyle” Krzysztofa Siwczyka po-
chodzący z tomiku „Dane dni”. Nagrodę 
książkową otrzymuje pani Aleksandra. 

gratulujemy i zapraszamy do rozwiąza-
nia kolejnej zagadki. powodzenia!

Miejska biblioteka publiczna 
w gliwicach zaprasza 
do udziału w konkursie
czytelniczym

Wielu pisarzy, poetów związanych jest  
z naszym miastem. Czy ich znamy?  
Czy znamy ich utwory? 

– Ja też jeszcze nigdy nie byłem w tych stronach – 

powiedział Andreas – ale się cieszę. Ciotka mieszka 

w Gliwicach, wyjdzie po mnie na dworzec, ciotka Vale-

ska. – Andreas czuł jakiś nieokreślony lęk, dlatego mówił 

dalej o ciotce: – Ciotka Valeska przyjdzie na dworzec, 

w zielonej sukience, żebyśmy się nie minęli, napisała 

tak do ojca, oni tam mają duży dom, tylko dla siebie, 

dużo pokoi i fortepian, ciotka jest nauczycielką muzyki 

i mój ojciec opowiadał, że ona uczy nawet w rodzinach 

hrabiów i książąt.
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OgłOSZeNIA

• robotnik placowy  
wykształcenie: brak wymagań, porządko-
wanie placu, sprzątanie, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• cieśla szalunkowy  
wykształcenie: brak wymagań, budo-
wanie szalunków żelbetowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• pomoc dołowa  
wykształcenie: brak wymagań, wyma-
gany kurs na operatora przenośników 
taśmowych i zgrzebłowych, pomoc 
w pracach dołowych w kopalni węgla 
kamiennego, umowa zlecenie, miejsce 
pracy: Knurów;

• robotnik gospodarczy 
wykształcenie: brak wymagań, konser-
wacje i naprawy maszyn piekarniczych 
i samochodów, różne drobne prace prace 
budowlane, murarskie, dekarskie, elek-
tryczne, malarskie, wodno-kanalizacyjne, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• menadżer do spraw    
 kluczowych klientów 

wykształcenie: wyższe, doświadczenie 
w sprzedaży i usługach finansowych, dys-
trybucji hurtowej i utrzymania ruchu, 
umiejętność współpracy z administra-
cją publiczną, prawo jazdy kat. B, nasta-
wienie na cel, umiejętność komunikacji 
z klientem, zakres obowiązków: pozy-
skiwanie i obsługa partnerów handlo-
wych, obsługa klientów korporacyjnych, 
obsługa dystrybutorów i hurtowni, mile 
widziana wiedza techniczna w zakresie 
oświetlenia lub pokrewne, jedna zmia-

na, miejsce pracy: Gliwice + wyjazdy 
służbowe;

• malarz–lakiernik  
wykształcenie: zawodowe/średnie, 
min. roczne doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, znajomość 
rysunku technicznego, znajomość tech-
nologii malowania, umiejętność obsługi 
urządzeń i narzędzi lakierniczych, zakres 
obowiązków: przygotowywanie i zabez-
pieczenie powierzchni detali do malo-
wania, gruntowanie i malowanie detali 
i podzespołów zgodnie z wymogami tech-
nologicznymi, wypełnianie dokumenta-
cji w procesie produkcyjnym, usuwanie 
usterek powstałych w czasie gruntowania 
i malowania, dbanie o stan powierzonych 
narzędzi, maszyn i urządzeń; posługiwa-
nie się sprzętem ochrony osobistej, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• administrator   
   nieruchomości  

wykształcenie średnie techniczne lub 
wyższe, mile widziane doświadczenie 
zawodowe z zakresu administrowania 
nieruchościami, doświadczenie w spół-
dzielni mieszkaniowej lub techniczna 
obsługa budynków mieszkaniowych, 
sumienność, dokładność, umiejętność 
obsługi klienta, mile widziana licencja 
zarządzania nieruchomościami, upraw-
nienia budowlane; zakres obowiązków: 
współpraca z księgowością, przekazy-
wanie danych do rozliczania czynszu, 
zaliczek na opłaty i opłat za realizowa-
ne usługi: stany wodomierzy, liczników 
energii elektrycznej, ciepłomierzy, pro-
wadzenie dokumentacji, dokonywanie 
rozliczeń, nadzorowanie usuwania awarii 
i usterek, nadzór nad czystością zasobów, 
miejsce pracy: Gliwice.

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

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

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

Oferty z 28 czerwca 2018 r.

oferty pracy

nieruchomości

KomuniKaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży  
i marketingu
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Marketing/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie nowych klientów, budo-

wanie relacji z kontrahentami,
• aktywna sprzedaż usług, realizacja 

planów sprzedażowych,
• prowadzenie akcji e-mailingowych, 

spotkania z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych 

i projektów umów, negocjacje wa-
runków współpracy, finalizowanie 
sprzedaży,

• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach 

konkurencji.
Twój profil:
• minimum dwuletnie doświadczenie 

w zakresie sprzedaży (mile widziane 
w branży logistyki),

• bardzo dobra znajomość języka angiel-
skiego w mowie i piśmie,

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

cjacyjne, nastawienie na współpracę.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 29 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umo-

wę o pracę,
• stałe godziny pracy (8.00–16.00),
• trakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + 

system premiowania,
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

– świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

– prywatna opieka medyczna Medi-
cover lub karta MultiSport Plus po 
roku pracy,

– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• ciekawa praca w przyjaznej atmos-

ferze,
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie swojego CV na adres e-mail: re-
krutacja@scl.com.pl.
prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym CV dla potrzeb obecne-
go procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Śląskie Centrum Logistyki SA.  
przyjmuję do wiadomości, że administrato-
rem moich danych osobowych jest Śląskie 
Centrum Logistyki SA i mam prawo do ich 
przeglądania, poprawiania, uzupełniania 
oraz żądania usunięcia. przyjmuję do wia-
domości, że moje CV zostanie usunięte 
w sposób trwały w momencie zakończe-
nia celu przetwarzania, tj. zakończenia 
rekrutacji.”
lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w niniej-
szym CV dla potrzeb obecnego procesu 
rekrutacji oraz przyszłych procesów re-
krutacyjnych prowadzonych przez Ślą-
skie Centrum Logistyki SA. przyjmuję do 
wiadomości, że administratorem moich 
danych osobowych jest Śląskie Centrum 
Logistyki SA i mam prawo do ich przeglą-
dania, poprawiania, uzupełniania oraz 
żądania usunięcia. przyjmuję do wia-
domości, że moje CV zostanie usunięte 
w sposób trwały na koniec roku kalenda-
rzowego następującego po roku, w któ-
rym CV zostało udostępnione.
podstawa prawna: rozporządzenie parla-
mentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Podaje się do publicznej wiadomości, że miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta gliwice dla obszaru obejmującego „dziel-
nicę Stare gliwice” (uchwała Rady Miasta Gliwice 
nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r.) został 
opublikowany 21 czerwca 2018 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 3935 
i wejdzie w życie 22 lipca 2018 r.

Z tekstem 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. 

informacJa
WyDZiaŁu pLanoWania  

prZeStrZenneGo

Ośrodek pomocy Spo-
łecznej w gliwicach,  

ul. górnych Wałów 9, 
informuje,

że od 1 lipca 2018 r.  
zmienia organizację czasu pracy.

W piątki klienci przyjmowani będą  
od godz. 8.00 do 13.30,

kasa Ośrodka czynna będzie  
w godzinach  

od godz. 9.00 do 13.00. 

W związku z wprowadzeniem 
rządowego programu „Dobry 
start” („300+”), w ramach 
którego rodziny otrzymają raz 

w roku 300 zł na każde dziecko uczące 
się w szkole – bez względu na dochody,

Ośrodek pomocy Społecznej  
w gliwicach informuje,

że wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do tego świadczenia są przyjmowane od 
1 sierpnia danego roku do 30 listopada 
danego roku, a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od  
1 lipca danego roku do 30 listopada danego 
roku. Wnioski złożone po upływie ww. 
terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powyższy termin pokrywa się z terminem 
składania wniosków na świadczenie 
wychowawcze „500+”.

W celu sprawnego załatwienia sprawy 
i uniknięcia oczekiwania w kolejce, biorąc pod 
uwagę bardzo dużą liczbę osób uprawnionych 
do świadczeń „300+” i świadczenia 
wychowawczego „500+”, tutejszy OpS bardzo 
gorąco zachęca do składania wniosków 
w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy e-pUAp oraz banków, w możliwie 
najwcześniejszym terminie.

ZaWiaDomienia

ZAWIADOMIeNIe 

Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy:
• art. 8 i 136 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nie-

ruchomościami (DzU z 2018 r., poz. 121 z późń. zm.) 
oraz
• art. 49 ustawy Kodeks postępowania administra-

cyjnego (DzU z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm.),

w związku z zamiarem zbycia działki o nr 71 położonej 
w Gliwicach w obrębie przedmieście – w zakresie 
obejmującym działkę o nr arch. 19/3, stanowiącą 
poprzednio własność Jakuba Lebek, wywłaszczo-
ną na rzecz Skarbu Państwa decyzją Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gliwicach sygn. 
SW.IV/31/856/66/974 z 21 listopada 1966 r.

– zawiadamiam spadkobierców – spadkobiercy wy-
właszczonego tj. Gertrudy Ciupka rod. Lebek o możli-
wości wystąpienia do Prezydenta Miasta Gliwice wy-
konującego zadania z zakresu administracji rządowej z 
wnioskiem o zwrot udziałów w nieruchomości działki o 
nr 71, obręb Przedmieście, w terminie trzech miesięcy 
od skutecznego doręczenia zawiadomienia poprzez 
ogłoszenie publiczne, tj. do 22 października 2018 r.  

Możliwym jest bowiem, iż na ww. nieruchomości nie 
został zrealizowany cel wywłaszczenia.

Jednocześnie informuję, iż zwrot udziałów w nieru-
chomości będzie skutkował koniecznością zwrotu 
Miastu Gliwice zwaloryzowanej kwoty otrzymanego 
odszkodowania za udział w ww. nieruchomości.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 152, obręb bojkowskie po-
la, o pow. gruntu 1,6141 ha, KW nr 
gL1g/00021447/5, położonej w gliwi-
cach na wschód od ul. rybnickiej, przy 
autostradzie A4, stanowiącej własność 
Miasta gliwice.

Termin przetargu: 21 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 908 600,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 291 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 sierpnia 2018 r.
--------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• położonej w gliwicach przy ul. płażyń-
skiego, stanowiącej własność Skarbu 
państwa, dla której prowadzona jest 
w Sądzie rejonowym w gliwicach 
księga wieczysta nr gL1g/00033327/5, 
oznaczonej jako działki nr 51 o pow. 
1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 
60 o pow. 0,1693 ha, obr. Nowe gliwi-
ce, oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako tereny przemysłowe 
(ba), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Termin przetargu: 8 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 235 358 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2017 r., 1221 z późn. zm.) przedmiotowa 
transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, 
który został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Wadium: 323 535 zł
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2018 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, poło-
żona w gliwicach przy Drogowej Trasie 
Średnicowej i ul. Henryka Sienkiewicza, 
użytek: „bi” – inne tereny zabudowa-
ne, o pow. gruntu 0,6663 ha, KW nr 
gL1g/00032996/8 prowadzona w Są-
dzie rejonowym w gliwicach.

Termin przetargu: 27 sierpnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
951 000,00 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: 95 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 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.

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 Miesz-
kaniowej w gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

w wykazach.

preZyDent miaSta 
GLiWice

informuJe,

przeznaczone
do sprzedaży:

•	nr 348–355 do 10 lipca 2018 r.

przeznaczone  
do wydzierżawienia:

•	nr 321, 323, 357 do 11 lipca 2018 r.
•	nr 363–365 do 16 lipca 2018 r.

 przeznaczone  
do użyczenia:

•	nr 358 do 13 lipca 2018 r.
•	nr 359, 362 do 16 lipca 2018 r.

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

z poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wiadomości 
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 zbycia,  
stanowiące własność miasta gliwice::

•	 nr 120/2018 do 12 lipca 2018 r.
•	 nr 143/2018 do 13 lipca 2018 r.

preZyDent miaSta 
GLiWice

informuJe,

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

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 ma-
gazynu oraz odpowiednie ich rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentary-

zacji powierzonego towaru,
Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowa-

nych 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 doświadcze-

nia zawodowego.

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 obecne-
go 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 żą-
dania usunięcia. przyjmuję do wiadomości, że moje 
CV zostanie usunięte w sposób trwały w momen-
cie 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 proce-
sów 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, poprawiania, uzupełniania oraz żąda-
nia 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.”

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.

nabór nr SM-OF.1101.7.2018 

Komendant Straży Miejskiej  
w gliwicach, ul. bolesława Śmiałego 2A,  

44-121 gliwice,
 ogłasza nabór do pracy na wolne  

kierownicze stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu 
w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gli-
wicach.

W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 103B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w termi-
nie do 20 lipca 2018 r. do godz. 
12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na kierownicze 

stanowisko urzędnicze 
w Straży Miejskiej w gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostar-
czone w terminie, jeżeli zostaną 
dostarczone na ww. adres w ter-
minie do 20 lipca 2018 r. do go-
dziny 12.00.

Planowany termin testu meryto-
rycznego, rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-84.

nabór nr SM-OF.1101.5.2018 

Komendant Straży Miejskiej  
w gliwicach, ul. bolesława Śmiałego 2A,  

44-121 gliwice,
 ogłasza nabór do pracy  

na wolne stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu 
w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gli-
wicach.

W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej koper-
cie do pokoju 103B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie do 20 lipca 2018 r. do 
godz. 12.00:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko 

urzędnicze w Straży Miejskiej  
w gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostar-
czone w terminie, jeżeli zostaną 
dostarczone na ww. adres w ter-
minie do 20 lipca 2018 r. do go-
dziny 12.00.

Planowany termin testu meryto-
rycznego, rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-84.

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza:
prZeTArg pISeMNy NIeOgrANICZONy

1. przedmiot przetargu: lokal użytkowy 
nr b przy ul. Asnyka 11-15.

2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz 
z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste. 

3. powierzchnia lokalu: 123 m2. 
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biuro-

wych, 1 pomieszczenie magazynowe, 
2 WC, 5 korytarzy.

5. Kondygnacja: I.
6. Obciążenia nieruchomości: wolna od 

obciążeń i praw osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział 

wynoszący 959/10000 części w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu i czę-
ściach wspólnych nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa jest objęta 
KW nr GL1G/00070825/7.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytko-
wy położony na działce nr 886 o po-
wierzchni 0,0907 ha, obręb Trynek 
– KW nr GL1G/00034115/3.

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

11. Cena wywoławcza: 257 550,00 zł 
12. Wadium: 12 877,50 zł;
Wpłacone wadium podlega :

• zaliczeniu na poczet ceny lokalu za-
oferowanej przez oferenta, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która 

wygra przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

13. Nieruchomość zostanie udostępniona 
w celu oględzin 12 lipca 2018 r. w go-
dzinach od 10.00 do 11.00.

14. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wniesienie do 30 lipca 2018 r.  
wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

15. Termin i miejsce otwarcia ofert:  
3 sierpnia 2018 r., godz. 10.00 (część 
jawna i niejawna), sala konferencyjna 
– pokój 121 na I piętrze w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11.

16. Oferty winny zawierać następujące 
informacje:

• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa 

firmy) oraz adres zamieszkania 
(prowadzenia działalności),

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

• w przypadku spółek prawa handlo-
wego – poświadczony za zgodność 
z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilne-
go – poświadczonych za zgodność 
z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólników 
o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania 
umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu 
innych osób fizycznych dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialnie lub z no-
tarialnie poświadczonym podpisem,

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany 
jest stan techniczny nieruchomości,

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

17. Oferty należy składać w Biurze Obsługi 
Klienta Zarządu Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o. przy ul .Dolnych Wa-
łów 11 w zaklejonych kopertach do 30 
lipca 2018 r. do godz. 15.00. 

18. Koperta z ofertą winna być opisana 
w następujący sposób:

• zaadresowana na Dział Administra-
cyjny ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winna posiadać następujący opis:
 „OFerTA NA ZAKUp LOKALU UŻyTKOWe-
gO Nr b prZy UL. ASNyKA 11-15 – NIe 
OTWIerAĆ prZeD 3 SIerpNIA 2018 r.”. 
19. Osoba, która wygra przetarg , zobo-

wiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprze-

daży lokalu w terminie 30 dni od 
daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem 
lokalu użytkowego. 

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

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

nabór nr SM-OF.1101.6.2018 

Komendant Straży Miejskiej  
w gliwicach, ul. bolesława Śmiałego 2A,  

44-121 gliwice,
 ogłasza nabór do pracy na wolne 

kierownicze stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu 
w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gli-
wicach.

W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 103B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w termi-
nie do 20 lipca 2018 r. do godz. 
12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na kierownicze 

stanowisko urzędnicze 
w Straży Miejskiej w gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostar-
czone w terminie, jeżeli zostaną 
dostarczone na ww. adres w ter-
minie do 20 lipca 2018 r. do go-
dziny 12.00.

Planowany termin testu meryto-
rycznego, rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-84.
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OgłOSZeNIA

II ustny przetarg nieograniczony  
na sprzedaż prawa własności nieruchomości miasta gliwice

20 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A, w sali nr 34 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 529, obręb Bojków, o powierzchni 0,1381 
ha, położonej w Gliwicach przy ul. Miodowej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00037452/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 000,00 zł
Wadium: 21 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 150,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
I przetarg nieograniczony odbył się 24 kwietnia 2018 r. i za-
kończony został wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• Działka oznaczona numerem 529, obręb bojków zapisana 

jest w księdze wieczystej nr gL1g/00037452/8, użytek: 
rIIIb – grunty orne.

2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 529, obręb Bojków. 
Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Miodowej, 
w południowej części miasta Gliwice. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudo-
wane tereny przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę 
mieszkaniową.
Działka nr 529, obręb Bojków, jest niezabudowana, porośnięta 
roślinnością trawiastą oraz drzewami. Prawa i obowiązki właści-
ciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 142 z późn. zm.). 
Teren nieruchomości jest nieogrodzony. 
Kształt działki zbliżony do wąskiego prostokąta. Z uwagi na niewielką 
szerokość działki (ok. 12–13,5 m) jej zagospodarowanie na cele 
zgodne z ustaleniami planu może być utrudnione.
W pobliżu nieruchomości przebiega następujące uzbrojenie: sieć 
elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i tele-
techniczna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić 
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Dojazd do działki z ul. Miodowej może być utrudniony z uwagi na za-
wężenie działki nr 1661, obręb Bojków, do ok. 4 m. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
3. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym od 10 marca 2006 r. miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokali-
zowanego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego 
dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r.), działka nr 529, 
obręb bojków, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem
•  C3.1/MN3 – co oznacza:

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej,
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem 
uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności 
gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

Ww. działka w obowiązującym planie znajduje się na obszarze 
górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest zasięgiem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej, 
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr 
XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy 
ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowe 
działki znajdują się w granicach opracowania projektu planu, spo-
rządzanego na podstawie ww. uchwały.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe tereny sklasyfi-
kowane są jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb). W związku z powyższym 
informujemy, iż w przypadku inwestycji budowlanych będą wymagane 
wyłączenia z produkcji rolnej – zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej informację można uzyskać w tut. Wydziale 
Środowiska tut. Urzędu Miejskiego, tel. 32/238-54-45.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu, w granicach którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 21 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 529, obręb Bojków, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub NIP oraz 
nazwa firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 sierpnia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo-
ści nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

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 nie-
ruchomość,

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

10. Dodatkowe informacje:
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-5488/17 z 11 grudnia 2017 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności niezabudowanej działki nr 529, obręb Bojków, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien 
być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
19 września 2018 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za doko-
nanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnie-
niem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-5488/17 z 11 grudnia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami UM w sie-
dzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11, 32/338-64-10, 32/338-64-12 lub 32/338-64-41.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń UM w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgod-
nie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:

• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim  
w Gliwicach (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 osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie 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 nieru-
chomości 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 
odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie, prowadzonego przez 
Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapo-
znania 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

że 4 września 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 
rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta gliwice, obejmującej niezabu-
dowaną działkę nr 67, obręb Stare łabędy, zapisaną w księdze wieczystej nr 
gL1g/00064379/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 271 000,00 zł
Wadium: 27 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 710,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 
67 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
zgodnie z Zarządzeniem prezydenta Miasta nr pM-
4247/17 z 21 marca 2017 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 5 września 
2017 r. i został zakończony wynikiem negatyw-
nym.
II przetarg nieograniczony odbył się 5 marca 2018 r.  
i został zakończony wynikiem negatywnym.
III przetarg nieograniczony odbył się 5 czerwca 
2018 r. i został zakończony wynikiem negatyw-
nym.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Zamkowej w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieco 
dalej znajdują się tereny Portu Gliwickiego i Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teren niezabudowany, 
porośnięty drzewami i krzewami. Kształt działek niere-
gularny, lecz korzystny pod zabudowę. Powierzchnia 
działki wynosi 0,1923 ha , użytek „B”.  
Dostęp do drogi publicznej bezpośrednio do ul. Zam-
kowej. Włączenie działki do sieci dróg publicznych 
powinno być wcześniej uzgodnione z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach.
Sieci uzbrojenia terenu znajdują się w ulicy Zamko-
wej, są to następujące sieci: elektryczna, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, gazowa. Możliwość i warunki 
podłączenia poszczególnych sieci należy uzgadniać 
bezpośrednio z właścicielami sieci.  
Przez działkę nr 67 przebiega sieć wodociągowa – 
brak ustanowionej służebności przesyłu.
Ewentualna wycinka drzew powinna być prowadzona 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody (t.j. DzU z 2018 
r., poz. 142 z późn. zm.). Szczegółowych informacji 
z tym zakresie udziela Wydział Środowiska UM.

przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu tere-
nu obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała nr 
XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 
grudnia 2007 r.) teren położony przy ul. Zam-
kowej, obejmujący działkę nr 67, obręb Stare 
Łabędy, oznaczony jest symbolem 2MU i 3MU 
– co oznacza: Tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej.
Przeznaczenie podstawowe podstawowe dla 2–3MU:
– tereny zabudowy mieszkaniowej
– tereny zabudowy usługowej,
– tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług 

nieuciążliwych o charakterze centrotwórczym 
– komercyjnych i publicznych.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki użyteczności publicznej,
b) budynki zamieszkania zbiorowego,
c) pasaże handlowo-usługowe,
d) mała architektura,
e) zieleń urządzona, place, skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
g) niezbędne dojazdy,
h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
i) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury tech-

nicznej.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie obser-
wacji archeologicznej i ochrony konserwatorskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania 
się ze stanem nieruchomości w terenie i planem 
zagospodarowania przestrzennego.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą wadium w wysokości 27 100,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z za-
znaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 

67, obr. Stare Łabędy, imię i nazwisko osoby oraz PESEL 
lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 30 sierpnia 2018 r.

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

rowanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy prze-

targu nie wygrają – bez możliwości przeksię-
gowania na inny przetarg, 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia 
wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-
stego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonywania czynności przetargowych ko-
nieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do  
4 października 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie 
do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz 
jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4247/17 z 21 
marca 2017 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 nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 
32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogło-
szenie zamieszczone jest na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

www.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
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OgłOSZeNIA

 

mieSZKaLne

uŻytKoWe

LoKaLe na SprZeDaŻ

przetargi ogłoszone przez prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest Zakład gospodarki Mieszkaniowej

• 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: 17 lipca 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.10, po wcześniejszym 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. 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. 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

KomuniKaty

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 telewi-
zją 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

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

przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 gliwice, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego zgodnie z „Regulami-
nem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach” w sprawie:

„Dostawy płynu i koncentratu płynu do chłodnic samochodów 
dla pKM Sp. z o.o. w gliwicach, ul. Chorzowska 150” –  

pN/TM/2/2018.
Termin składania ofert: 6 lipca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 6 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,  

       woj. śląskie, pow. m. gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

ekspertyza stanu ścian w głównej przepompowni Ścieków  
wraz z ich remontem.

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2018 r. o godz. 10.00

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

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

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

Zarząd budynków Miejskich I TbS Sp. z o.o., 
ogłasza otwarty nabór na nowo wybudowane dwa mieszkania  

na wynajem przy ul. Witkiewicza 8–8a w gliwicach, 2-pokojowe  
o metrażu 60,10 m2 i 60,90 m2.

Nabór trwa od 25 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) 

przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie Spółki.

NAbÓr NA NOWO WybUDOWANe MIeSZKANIA
gOTOWe DO ZAMIeSZKANIA

Mieszkania na Wynajem z opcją dojścia do własności

Lp. Adres Czynsz bez 
mediów Rodzaj mieszkania Partycypacja Kaucja Oglądalność

1. Witkiewicza 8/1 
parter

706,78 zł 
bez mediów

2 pokoje 
60,10 m2 63 105,00 zł 4 241,00 zł

12.07.2018 r.
15.40–16.00

i
19.07.2018 r.
15.40–16.00

2. Witkiewicza 8A/4 
parter

716,18 zł 
bez mediów

2 pokoje 
60,90 m2 63 945,00 zł 4 297,00 zł

12.07.2018 r.
16.00–16.20

i
19.07.2018 r.
16.00–16.20

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo 
budownictwa Społecznego,  

44-100 gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o pisemnym składaniu ofert 
na wysokość stawki czynszu za najem: 

1. parkingu wielopoziomowego przy ul. Dunikowskiego 4  
o powierzchni 3 169,14 m2 (84 miejsca)

oraz lokali użytkowych przy ulicy :
1. Dunikowskiego 4/I o powierzchni 162,09 m2

2. Dunikowskiego 4/II o powierzchni 152,31 m2

3. Dunikowskiego 4/III o powierzchni 191,72 m2

4. Dunikowskiego 4/IV o powierzchni 126,06 m2

Termin składania ofert: do 20 lipca 2018 r. do godziny 12.00.
Miejsce składania ofert: siedziba ZbM II TbS Sp. z o.o., pok. 108.

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

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

                         ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokal użytkowy położony przy ul. Andersena 2–4/3.
Lokal użytkowy ul. Andersena 2–4/3 parter, 
o pow. użytkowej 116,40 m2, składający 
się z 8 pomieszczeń (2 x sala sprzedaży, 
4 x zaplecze, 2 x WC). Wyposażony jest 
w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną. 
Lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność: ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 po-
wierzchni: 20,00 zł
Wadium: 6 984,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł

Oględziny lokalu 27 czerwca 2018 r. 
w godz. 14.30–15.00.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przetargu odbędzie się 9 lipca 2018 r. 
w godz.: 9.00–10.00 w pokoju 101–103, 
I piętro ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11 Gliwice. przetarg odbędzie się  
9 lipca 2018 r. o godz. 10.30 w pokoju 101-
-103 przy ul. Dolnych Wałów 11, gliwice.
Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie pra-
wo do odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
https://zbmgliwice.pl/
http://www.zbm2.pl/
https://zbmgliwice.pl/
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