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AKTUALNOŚCI

Gliwickie szpitale przez wiele lat były traktowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia po macoszemu. To przekładało się na złą sytuację finansową szpitali  
i tym samym wymuszało konieczność ratowania sytuacji przez miasto. 

Jak NFZ finansował 
gliwickie szpitale
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Wysoka popular-
ność roweru  
miejskiego >> 5

AKTUALNOŚCI

Dlatego Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wystąpił do Śląskiego Od-
działu NFZ z prośbą o szczegóły dotyczące finansowania opieki zdrowotnej. 
Z przesłanych odpowiedzi wynika, że finansowanie szpitali w wojewódz-

twie śląskim było o kilkadziesiąt procent wyższe niż w Gliwicach. Gliwickie 
szpitale przez wiele lat były finansowane przez państwo na skandalicznie 
niskim poziomie. 

Miasto wydało 5,5 mln zł na nowy oddział kardiologii, 
który został otwarty w maju w Szpitalu Miejskim nr 4

https://gliwice.eu
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DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

Prawie 110 tys. zł zebrano na rozbudowę hospicjum podczas Tygodnia dla Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego. To nie koniec, będą kolejne zbiórki, m.in. kwesta 1-listopadowa. 
Cały czas w hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 można kupować cegiełki o wartości 
5 zł. (fot. piast-gliwice.eu)

Dla gliwickiego hospicjum! 

Piłkarze, którzy będą bronili barw Piasta w przyszłym sezonie Ekstraklasy, zostali zaprezentowani w sobotę przed sparingiem z Sigmą Ołomuniec. Niebiesko-Czerwoni wystąpili w 
nowych dedykowanych koszulkach przygotowanych specjalnie dla Piasta przez firmę Joma. W kadrze zespołu prowadzonego przez Dariusza Wdowczyka znalazło się 24 zawod-
ników: bramkarze: 1. Jakub Szmatuła, 31. Dobrivoj Rusov, 98. Krzysztof Kurek; obrońcy: 5. Marcin Pietrowski, 15. Adam Mójta, 20. Martin Konczkowski, 25. Aleksandar Sedlar, 
88. Uroš Korun, 91. Hebert Silva Santos; pomocnicy: 3. Denis Gojko, 9. Radosław Murawski, 11. Aleksander Jagiełło, 12. Saša Živec, 14. Konstantin Vassiljev, 16. Patryk Dziczek, 
19. Mateusz Mak, 21. Gerard Badía, 23. Stojan Vranješ, 82. Martin Bukata; napastnicy: 7. Maciej Jankowski, 10. Karol Angielski, 18. Łukasz Krakowczyk, 27. Michal Papadopulos, 
90. Josip Barišić. W ostatnim meczu sparingowym przed startem rozgrywek Ekstraklasy Piast uległ Sigmie Ołomuniec 1:2. Gliwiczanie w pierwszej połowie prowadzili 1:0, ale w 
drugiej odsłonie trener dokonał dziewięciu zmian i w eksperymentalnym ustawieniu stracili dwa gole. Po sparingu kibice spotkali się z zawodnikami, z którymi mogli zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. (fot. I. Dorożański/piast-gliwice.eu)

Pięknych zakątków w Gliwicach nie brakuje. Tym razem prezentujemy malowniczą 
Ostropę. (fot. J. Szymik)

Pod okiem trenerów z Jatomi Fitness, w każdą sobotę o godz. 11.00, gliwiczanie 
mogą dowiedzieć się, jak odpowiednio korzystać z siłowni plenerowych. Kolej-
ne zajęcia odbędą się już 15 lipca, tym razem na siłowni przy ul. Horsta Bienka.  
(fot. materiały MZUK)

Jak w baśni

Miasto nie śpi. Ciepłe światło sprawia, że uliczki nabierają szczególnego klimatu.
(fot. Ł. Oparczyk)

Magiczne Gliwice

Aktywność pod chmurką

Dziękujemy za emocje!

Kadra Piasta  
na sezon 2017/18 

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Dziękujemy za emocje!

 dokończenie ze str. 1

W całym województwie 
nakłady na służbę zdrowia 
z roku na rok znacząco 
wzrastały, tylko w Gliwi-
cach sytuacja pozostawała 
bez zmian. Różnice w fi-
nansowaniu gliwickich 
szpitali w porównaniu do 
innych podobnych pod 
względem wielkości placó-
wek w województwie były 
ogromne i sięgały nawet 
kilkudziesięciu procent. 

Z odpowiedzi na pismo pre-
zydenta Gliwic przysłanej przez 
Jerzego Szafranowicza, dyrektora 
Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Katowicach wynika, 
że w ostatnim dziesięcioleciu po-
mimo niemal stuprocentowego 
wzrostu wydatków na szpitale, 
NFZ nie zwiększył znacząco fi-
nansowania naszych dwóch miej-
skich szpitali. Najbardziej traci na 
tym obecny Szpital Miejski nr 4  
(w maju 2017 r. połączony z Gli-
wickim Centrum Medycznym). 
Poziom finansowania oddziałów 
szpitalnych de facto nie pokrywa 
nawet wzrostu kosztów bieżącej 
działalności szpitala. Tymczasem 
w latach 2007–2016  środki prze-
znaczane przez NFZ na szpital-
nictwo w województwie śląskim 
wzrosły o 96,63%.

Dlaczego tak się działo?
Ograniczenia polegały na 

niższych limitach punktów 
jakie mógł wykorzystać szpital 
w ramach procedur. Limit ten 
nie zmieniał się przez wiele lat. 

Obecnie NFZ deklaruje 
zrozumienie tej sytuacji, 
dlatego Miasto ma na-
dzieję, że zacznie się ona 
zmieniać w nowym syste-
mie finansowania. 

Szpital Miejski nr 4 i Szpital 
Wielospecjalistyczny znalazły 
się bowiem w tzw. sieci, na któ-
rej działalność, zgodnie z dekla-
racją ministra zdrowia, zostanie 
przeznaczone ok. 91% środków 
na opiekę szpitalną. Sieć szpi-
tali zacznie funkcjonować od  
1 października 2017 r. 

Miasto cały czas dopłaca do 
szpitali. Finansuje remonty, zakup 
sprzętu, lada moment rozpocznie 
rozbudowę Szpitala Miejskiego nr 
4 (koszt inwestycji to około 150 
mln zł). Spłaca też zobowiązania 
przejęte po zlikwidowanych sa-
modzielnych publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej. Od 2007 
do 2016 r. środki przeznaczane 
na ten cel z miejskiego budżetu 
wzrosły o 115 proc., natomiast 
w sumie miasto na przestrzeni 
lat 2007-2016 przeznaczyło na 
wsparcie okołoszpitalne prawie 
54 mln zł.  (mf)

Poziom finansowania z NFZ świadczeń dla gliwickich szpitali  
(kwoty w MILIONACh zł) na przestrzeni ostatnich 10 lat

Finansowanie świadczeń „leczenie szpitalne” 
(hospitalizacje, świadczenia wysokospecjali-
styczne, chemioterapie i programy lekowe) na 
terenie woj. śląskiego przez Śląski Oddział Woje-
wódzki NFZ (kwoty w MILIARDACh zł)

wzrost o ok. 42%

wzrost o ok. 18%

wzrost o ok. 38%

wzrost o ok. 82%

wzrost o 96,63%
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Jak NFZ finansował gliwickie
     szpitale



6 czerwca w gliwickim Ratuszu odbyły się kolejne uro-
czystości Złotych i Diamentowych Godów. 

Małżonków świętujących Złote Gody odznaczono me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi 
przez prezydenta RP, a parom świętującym Diamentowe 
Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. W gronie 
świętujących Złote Gody znaleźli się (w kolejności alfa-
betycznej): Józefa i Norbert Cholewa, henryka i edward 
Kaczmarczyk, barbara i Jerzy Kolenda, Rozalia i Franci-
szek Kołtowscy, Józefa i edward Kusiak, Krystyna  i Józef 
Mróz, Jolanta i Kazimierz Szelejewscy, Urszula i Andrzej 
Śmieciuch. Odznaczenia przyznano również nieobecnym: 
elżbiecie i Adamowi biskup, eunice i Wiesławowi Pią-
tek, Danucie i Kazimierzowi Sadłowskim oraz Danucie 
i Jerzemu Skrzypczak. 

W gronie małżeństw świętujących Diamentowe Gody 
znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Czesława i Ta-
deusz Duda, Franciszka i Jan Gil oraz Jadwiga i Antoni 
Jędo. Podczas uroczystości nieobecni byli Zinaida i Wła-
dysław Tadla.fo

t. 
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2017 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia jednostek budże-
towych, które gromadzą na wydzie-
lonym rachunku dochody, źródeł tych 
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu 
i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz 
ich zatwierdzania.

4. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie umarzania, od-
raczania terminów płatności, rozkładania 
na raty należności pieniężnych o charak-
terze cywilnoprawnym przypadających 
Miastu Gliwice oraz jego jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga będzie stanowić pomoc 
publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg.

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian 
w uchwale nr XXIII/574/2017 Rady 
Miasta w Gliwicach z 9 lutego 2017 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwic-
kiego Programu Rewitalizacji do roku 
2023.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zastosowanie stopy procento-
wej w wysokości 5% w odniesieniu do 
rozłożonej na raty, nieuiszczonej części 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
zgody na przyznanie bonifikaty od usta-
lonych Miejskiemu Zarządowi Usług Ko-
munalnych w Gliwicach opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
części udzielonej bonifikaty.

10. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie na czas nie-
oznaczony umów dzierżawy z dotych-
czasowymi dzierżawcą.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i przedłużenie umowy 
dzierżawy nieruchomości przy ul. Aka-

demickiej, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy.

12. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały nr XLIII/907/2014 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego rejon 
Osiedla Kopernika.

13. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu ustala-
nia wysokości dodatków motywacyjnych, 
funkcyjnych, za wysługę lat i za warunki 
pracy oraz szczegółowych zasad ich 
przyznawania, sposobu obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw, 
wysokości i warunków wypłacania nagród 
dla nauczycieli.

14. Projekt uchwały w sprawie skargi na 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta porządek 
sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie In-
formacji Publicznej 13 lipca br. oraz w Miej-
skim Serwisie Informacyjnym w kolejnym 
numerze, który ukaże się 20 lipca br.

PLANOWANy PORZĄDeK SeSJI RADy MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 20 lipca 2017 r.,  

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

SeSJA RADy MIASTA GLIWICe
13 lipca 2017 r. w sali obrad  
w Ratuszu Miejskim, o godz. 

15.00 rozpocznie się sesja Rady 
Miasta Gliwice –  

z następującym porządkiem 
dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska  

w sprawie sytuacji w Szpitalu Miejskim nr 4  
Sp. z o.o. (druk nr 669).

4. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

5. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Kopała

ObRADy NA żyWO
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Trwa wymiana dowodów osobistych. W tym roku o wydanie nowych dokumentów tożsamości powinno 
wystąpić ponad 25 tys. gliwiczan. Powód? Upływa termin ważności. W 2017 roku mija dokładnie dziesięć 
lat od zakończenia wymiany książeczkowych dowodów osobistych na plastikowe karty. W tym czasie 
mieszkańcy złożyli już ponad 10 tysięcy wniosków! 

W tym roku tracą ważność doku-
menty wydane w 2007 r. Data ważno-
ści umieszczona jest w prawym dolnym 
rogu, na stronie ze zdjęciem. Sprawdź 
koniecznie czy nie dotyczy to twojego 
dowodu osobistego. Jeśli tak, nie zwle-
kaj ze złożeniem wniosku.  – Złożenie 
wniosku trwa zaledwie kilka minut, nie 
warto zostawiać formalności na ostat-
nią chwilę – mówi Mariusz Magierski 
z Wydziału Spraw Obywatelskich UM 
w Gliwicach. 

Osobiście lub przez internet
O wymianę dowodu osobistego moż-

na starać się w Urzędzie Miejskim lub 
przez internet. W pierwszym przypadku 
dokumenty składa się osobiście w sali 
obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich 
na parterze budynku UM (wejście od 
strony ul. Prymasa Wyszyńskiego). Do 
wypełnionego formularza należy dołączyć 
jedną kolorową fotografię o wymiarach 
35 x 45 mm, wykonaną na 
jednolitym, jasnym tle. Ma 
przedstawiać osobę w po-
zycji frontalnej tak, aby 
twarz zajmowała 70% – 80% 
zdjęcia. Ponadto fotografia 
musi być aktualna – wy-
konana nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. 

Formularze i szczegóło-
we informacje można zna-
leźć na stronie www.gliwi-
ce.eu (zakładka „Wirtualne 
Biuro Obsługi – Karty Usług 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Sprawy 
obywatelskie – Dowody osobiste”). 

Jesteś chory lub niepełno-
sprawny? Urzędnik może 
przyjść do Ciebie

Jeśli ktoś, ze względu na niepełno-
sprawność lub zły stan zdrowia, nie może 
złożyć wniosku osobiście w magistracie, 
urzędnik przyjedzie do domu po wniosek, 
a potem przywiezie gotowy dokument. 
Taką wizytę należy zamówić telefonicznie 
(pod numerami tel.: 32/239-11-28 lub 
32/238-54-36) w Wydziale Spraw Oby-
watelskich. 

Skorzystaj z ePUAP
Wniosek można także złożyć przez 

internet – w formie dokumentu elektro-
nicznego – za pośrednictwem Elektronicz-
nej Platformy Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP). Aby to zrobić, należy wejść 
na stronę www.epuap.gov.pl. Tam, na sa-

mej górze widocz-

ny jest baner, który po kliknięciu przekie-
ruje w odpowiednie miejsce. Ostatnio 
Ministerstwo Cyfryzacji – wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom obywateli – 
opracowało nową usługę ułatwiającą zło-
żenie wniosku. Po zalogowaniu przy po-
mocy Profilu Zaufanego (eGO), formularz 
o wydanie dowodu osobistego zostaje 
automatycznie wypełniony danymi z re-
jestru PESEL oraz danymi z konta ePUAP.  
Nie trzeba ich już samodzielnie wpisywać. 
Wystarczy sprawdzić dane, dołączyć 
fotografię, uzupełnić informacje kontak-
towe, wskazać przyczynę ubiegania się 
o nowy dokument oraz urząd, w którym 
chcemy go odebrać i wysłać drogą elek-
troniczną pod właściwy adres. Jeśli nie 
mamy jeszcze Profilu Zaufanego (eGO), 
możemy go w prosty i szybki sposób 
założyć, a następnie potwierdzić (w Gli-
wicach punkt potwierdzający znajduje 
się w Biurze Obsługi Interesantów UM 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 
21) albo – bez konieczności odwiedzania 

magistratu – zrobić to 
za pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej. 
Taką możliwość oferują 
swoim klientom m.in. 
banki PKO BP, Pekao, 
ING oraz Millennium.

Przypominamy, że 
wyrobienie dowodu oso-
bistego jest darmowe, 
a wniosek trzeba złożyć 
najpóźniej 30 dni przed 
upływem terminu jego 
ważności.  (so)
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W czerwcu 11 449 razy korzysta-
liście z Gliwickiego Roweru Miej-
skiego. W tym czasie do systemu 
dołączyło 816 nowych użytkow-
ników. Jest nas coraz więcej!

Najczęściej rowery są wypożyczane 
na pierwszy darmowy kwadrans. Z tej 
możliwości w czerwcu skorzystano po-
nad 8 tys. razy. Ponad 2 tys. razy rowery 
zostały wypożyczone na godzinę. 

Przypominamy, że stacje, w których 
można wypożyczyć i oddać rower, znaj-
dują się przy dworcu PKP (przy wejściu 
głównym na dworzec), pl. Piłsudskiego 
(nieopodal pomnika), pl. Inwalidów 
Wojennych (blisko kiosku), przy ul. Ko-
zielskiej (u zbiegu z ul. Góry Chełmskiej), 
na skwerze Dessau (przy fontannie), przy 
ul. Akademickiej (przy skrzyżowaniu  
z ul. B. Krzywoustego, blisko fontanny), 
przy ul. Żwirki i Wigury (przy pawilonach 
handlowych), na Sikorniku (przy ul. Sikor-
nik, obok siłowni pod chmurką i Domu 
Pomocy Społecznej), na os. Kopernika 
(ul. Gwiazdy Polarnej) oraz przy ul. Po-
niatowskiego (nieopodal Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich).  (mf)

Kultowe lokale znalazły najemców

Sprawdź ważność dowodu!

Należące do miasta lokale przy ul. Wyszyńskiego i Matejki znalazły najemców. W dawnym klubie Promil powstanie szkoła tańca, a w budyn-
ku po bagateli – obiekt gastronomiczny. 

Wydzierżawione powierzchnie są 
bardzo atrakcyjne, m.in. ze względu 
na lokalizację. Ul. Matejki i Wyszyń-
skiego to ścisłe centrum miasta, blisko 
stamtąd do ul. Zwycięstwa, Rynku 
i starówki czy Urzędu Miejskiego.  

Nic dziwnego, że znaleźli się chętni, 
by je wynająć. Przetarg na lokal o po-
wierzchni 1 147,79 m2 przy ul. Wyszyń-
skiego wygrała firma Lerski Piotr Strefa 
Tańca 3arte. Po remoncie powstanie 
tam centrum tańca i ruchu.

Pomieszczenia po dawnej restaura-
cji Bagatela przy ul. Matejki wydzierża- 
wiła firma INSTEL Szymon Bulanda, 
która na 622 m2 jest zobligowana do 
otwarcia działalności gastronomicznej. 

Umowa dzierżawy została zawarta na 
15 lat. 

Obie inwestycje uzupełnią rekreacyj-
no-gastronomiczną ofertę w centrum 
miasta.  (mf)

Czerwiec  
na dwóch 
kółkach
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Lokal przy ul. Matejki
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Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic: 
– Jerzy Łoik to postać niezwykła. Sprawny menedżer, 

który jest bez wątpienia jednym z ojców bezprecedensowego 
sukcesu strefy ekonomicznej w Gliwicach. Wyjątkowej rangi 
profesjonalista, który przez ponad 20 lat zakończył sukcesem 
wiele trudnych projektów. Człowiek o ogromnej wiedzy i do-
świadczeniu. Jego błyskotliwa inteligencja oraz dorównujące 
jej nietuzinkowe poczucie humoru zawsze sprawiało, że bez 
problemu zjednywał sobie ludzi. Dla mnie Jerzy Łoik jest jednak 

przede wszystkim wzorem kultury osobistej. Ludzi tego pokroju spotyka się niezwy-
kle rzadko i czuję się zaszczycony, że przed wiele lat mogłem z nim współpracować.

STReFA w liczbach: 
Obszar podstrefy: 1 133,4 ha, w tym w Gliwicach: 389,4 ha
Tereny udostępnione inwestorom: 656,1 ha, w tym  
w Gliwicach 381,1 ha

Tereny pozostałe do udostępnienia: 477,3 ha, w tym w Gliwicach: 8,3 ha
119 inwestorów w podstrefie, w tym w samych Gliwicach: 78
Nakłady inwestycyjne: 12,9 mld zł, w tym tylko w Gliwicach: 10,3 mld zł.
Zatrudnienie: 26 760 osób, w tym w Gliwicach: 23 070

Przez ponad dwie dekady zarządzał gliwicką podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej. Pod jego nadzorem wyrosła ona na największą 
i najprężniej działającą podstrefę KSSe. Jerzy łoik, wiceprezes KSSe odchodzi na zasłużoną emeryturę. Jak wspomina lata spędzone w strefie?

Przez 21 lat zarządzał Pan 
gliwicką podstrefą ekono-
miczną. Jak wspomina Pan 
początki swojej pracy?

Jerzy łoik: We wrześniu 1996 r.  
zostałem powołany na sta-
nowisko wiceprezesa KSSE 
SA. Byłem odpowiedzialny za 
podstrefę Gliwice. Pierwszym 
inwestorem, którego władzom 
miasta efekcie długich nego-
cjacji udało się pozyskać dla 
podstrefy był Opel. Bardzo za-
leżało nam na tym inwestorze, 
który okazał się strategicznym 
i największym dotychczas 
w podstrefie. Starania o po-
zyskanie tego inwestora były 
impulsem do utworzenia stre-
fy. I tak do strefy włączono nie 
tylko teren fabryki Opla, ale 
też przyległy 300 hektarowy 
nieuzbrojony obszar.

Jak rozwijała się strefa przez 
lata Pana zarządzania?

Jerzy łoik: Pierwszy etap to bu-
dowa infrastruktury. Potrzebne 
były drogi, wodociągi, kanaliza-
cja, energia elektryczna i gaz. 
Podstrefa została utworzona 
w szczerym polu, trzeba było 
wszystko zbudować od podstaw. 
Było to przedsięwzięcie kosztow-
ne i nie pozbawione ryzyka, nie 
byliśmy pewni czy uda się pozy-
skać kolejnych inwestorów. Oka-
zało się jednak, że decyzja władz 
miasta była odważna i trafna. 

Pierwsi inwestorzy zdecydowali 
się na ulokowanie swoich firm 
na terenie gliwickiej podstrefy 
w 1998 r. W roku 2001 mieliśmy 
w podstrefie już kilkanaście firm. 
Zachęcone przykładem Gliwic 
sąsiednie miasta rozpoczęły 
starania o włączenie ich tere-
nów do strefy. Ekspansja teryto-
rialna rozpoczęła się w 2003 r.,  

od włączenia terenów w Zabrzu. 
Stopniowo w kolejnych latach 
włączano tereny w innych miej-
scowościach. Obecnie podstre-
fę tworzą tereny zlokalizowane 
w 14 miejscowościach, w tym 
6 w województwie śląskim i 8 
w województwie opolskim. 
W podstrefie ulokowało się do 
tej pory 112 przedsiębiorców, 

którzy zainwestowali 12,9 mld 
zł i zatrudniają 26 760 pracow-
ników. To nie wszystko. Przed-
siębiorstwa Strefowe, poprzez 
zlecanie usług i dostaw, wywarły 
znaczący wpływ na funkcjono-
wanie przedsiębiorstw poza 
terenem strefy, przyczyniły się 
też do ich rozwoju i wzrostu za-
trudnienia.

Co było najtrudniejsze pod-
czas 21 lat pracy na rzecz 
gliwickiej podstrefy? 

Jerzy łoik: Przekonanie do-
stawców energii elektrycznej, 
że warto inwestować w sytu-
acji, gdy nie ma jeszcze odbior-
ców. Wiedzieliśmy, że gdy po-
jawi się potencjalny inwestor, 
a nie będzie doprowadzonej do 
danego terenu energii, szan-
sa na jego pozytywną decyzję 
o ulokowaniu firmy na tym te-
renie będzie znikoma.

Przekazuje Pan pałeczkę 
swojemu następcy. Czego 
życzyłby Pan Jackowi bialiko-
wi, nowemu wiceprezesowi 
KSSe oddając w zarząd tak 
dobrze prosperującą i rozwi-
jającą się podstrefę?

Jako odpowiedzialny za rozwój 
podstrefy byłem skuteczny, po-
nieważ miałem wsparcie wło-
darzy miejscowości, w których 
mamy tereny strefy. Udało nam 
się wspólnie pozyskiwać środki 
i pokonywać bariery biurokra-
tyczne. Spotkałem się też z życz-
liwością szeroko rozumianego 
otoczenia biznesowego. Uwa-
żam, że bez dobrych relacji nie 
da się skutecznie działać, dla-
tego życzę memu następcy do-
brych kontaktów i współpracy.

Dziękuję za rozmowę.   
 (mf)

Dwie dekady rozwoju strefy

W 2016 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (KSSE SA) po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times za najlepszą 
specjalną strefę ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej”, w kategorii Najlepsze SSE dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. jest również liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – ponad 220 firm 
polskich i zagranicznych realizuje tu swoje inwestycje, które na dzień dzisiejszy warte są ponad 24 miliardy złotych i dają zatrudnienie ponad 
60 tysiącom osób.

Piotr Wojaczek, były prezes KSSe:
– Współpracowaliśmy przez 21 lat. Ja byłem liderem 

naszego zarządu, Jerzy Łoik wiceprezesem odpowiedzial-
nym za podstrefę gliwicką. Zawsze powtarzałem, że nie 
zamieniłbym jednego Łoika na 4 młodych menedżerów.  
To wyjątkowo rzetelny i skuteczny menedżer. Wszystkie 
nasze gliwickie projekty udało się zrealizować dzięki jego 
konsekwencji i umiejętności odpowiedniego motywowa-
nia zespołu. Jednocześnie to człowiek z dużym poczuciem 

humoru, dżentelmen, ciekawy świata podróżnik. 21 lat pracy z Jerzym Łoikiem  
to był dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność.

Andrzej Korpak, dyrektor generalny zakładu General Motors 
Manufacturing Poland, GM Powertrain Szentgotthard i Aspern:

– Prezes Jerzy Łoik ma swoje miejsce w historii każdej firmy 
w Podstrefie Gliwickiej. Dokonania może mierzyć w tysiącach 
miejsc pracy, w hektarach doskonale rozwiniętych terenów 
przemysłowych czy ogromnym szacunku, jaki mają do niego 
inwestorzy. Zakład Opla jest pierwszym przedsiębiorstwem, 
które zainwestowało w gliwickiej podstrefie, m.in. dzięki 
zaangażowaniu prezesa Łoika. W gliwickim Oplu pracuje  

4 tys. osób. W imieniu wszystkich pracowników i swoim bardzo dziękuję prezesowi 
Łoikowi za doskonałą współpracę.
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Piotr Wojaczek nie pełni już funkcji prezesa Katowickiej Specjalnej 
Strefy ekonomicznej. Zastąpił go Janusz Michałek, dotychczasowy 
wiceprezes i zastępca prezesa KSSe SA.

Wiceprezesa Jerzego Łoika, który 
odchodzi na emeryturę, zastąpił Jacek 
Bialik, absolwent Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego 
kariera zawodowa od dwudziestu jeden 
lat jest związana z największą spośród 
podstref KSSE SA (zarządzającą gruntami 
o powierzchni ponad 1000 ha, na któ-
rych inwestycje o wartości 12,9 mld zł 
realizuje ponad 110 przedsiębiorców). 

W tym czasie pracował na stanowisku 
specjalisty do spraw infrastruktury, ko-
ordynował i nadzorował prace zespołów 
realizujących projekty infrastrukturalne 
i budowlane. Odpowiadał też za obsługę 
inwestorów. W nowym zarządzie, który 
będzie kierował strefą do 2021 r. zasiedli 
jeszcze: Barbara Piontek, Mateusz Rykała, 
Ewa Stachura-Pordzik oraz Andrzej Zabie-
gliński.  (mf)

Strefa ma się dobrze. Wielomilionowe 
inwestycje, nowe miejsca pracy!

24 zezwolenia na prowadzenie działalności, 1,66 mld zł deklarowanych nakładów inwestycyjnych, 1037 nowych miejsc pracy – naj-
większa polska specjalna strefa ekonomiczna podsumowała pierwsze półrocze. Na przestrzeni 6 miesięcy Katowicka SSe zrealizo-
wała całoroczny plan inwestycyjny, który zakładał pozyskanie 25 nowych projektów o wartości przekraczającej miliard złotych. 
Dzięki nim powstanie ponad tysiąc nowych miejsc pracy.

– Szczególnie cieszy nas obecność 
wśród podmiotów, które otrzymały 
zezwolenia, reprezentantów małego 
i średniego biznesu, w tym firm z polskim 
kapitałem, które zadeklarowały realizację 
inwestycji o wartości niemal 130 mln zł.  
Już dobrze rozpoczęty drugi kwartał pozwolił 
nam realnie myśleć o zamknięciu 2017 roku 
z jednym z najlepszych wyników w historii 
KSSE. Także w minionych tygodniach utrzy-
mała się wysoka aktywność przedsiębior-
ców, związana z kolejnymi, planowanymi 

projektami inwestycyjnymi – mówi Janusz 
Michałek, prezes KSSE SA.

W ostatnich tygodniach czerwca 
katowicka strefa przyznała  
kolejnych dwanaście zezwoleń. 
Nowi inwestorzy zadeklarowali 
wydatki w wysokości 590 mln zł 
i utworzenie co najmniej 386  
nowych miejsc pracy.

 Trzy inwestycje, o łącznej warto-
ści 469 mln zł i przy organizacji ponad 
300 nowych miejsc pracy, będą reali-
zowane w Gliwicach. Johnson Mattey 
Poland uruchomi zakład produkujący 
katalizatory oraz ich półprodukty. 
Projekt, o wartości ponad 428 mln zł 
to pierwsza inwestycja podmiotu 
należącego do działającego w branży 
motoryzacyjnej brytyjskiego koncernu 
Johnson Mattey. Zatrudnienie znajdzie 
tam co najmniej 250 osób. Holender-

ska firma Kalpol zainwestuje ponad 
20 mln zł w budowę zakładu obróbki 
mechanicznej przewodów rurowych 
ze stali i zatrudni co najmniej 25 pra-
cowników. W Gliwicach zainwestuje 
też portugalska firma Microplasticos, 
która będzie produkować elementy 
z tworzyw sztucznych dla branży mo-
toryzacyjnej. Inwestycja pochłonie 
21 mln zł, a zatrudnienie znajdzie co 
najmniej 39 osób.

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

zawiadamia 
o sprzedaży używanego samochodu FIAT DUCATO

Termin składania ofert: 14 lipca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2017 r. do godz. 10.30

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
informuje, iż w okresie letnim, tj. lipiec–wrzesień  

przyjmuje praktykantów na 
bezpłatne praktyki studenckie

Osoby, które chcą podjąć praktyki w tut. jednostce, winny złożyć następujące dokumenty:
1. CV,
2. program praktyk studenckich,
3. informację, w jakim terminie praktyki miałyby zostać przeprowadzone.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, podejmie decyzję, 
czy jest w stanie zapewnić studentowi realizację programu praktyk.
Jednocześnie informuję, że studenci, którzy odbywają praktyki w tut. jednostce, są zobowiązani do 
posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Anna Gilner
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

KOMUNIKATy

Urząd Miejski, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
zaprasza lekarzy specjalistów do złożenia ofert  

na realizację zadania dla mieszkańców  
w ramach projektu „Zdrowe Gliwice” 

Realizacja każdego tematu obejmuje  
nw. formy:
• wygłoszenie prelekcji,
• udział w audycji radiowej,
• udział w krótkim materiale filmowym,
• przygotowanie artykułu (strona A4).

Zakres tematyczny dotyczy nw. obsza-
rów tematycznych:
1. okulistyka – profilaktyka jaskry,
2. reumatologia – reumatologiczne zapalenie 

stawów,
3. choroby zakaźne – borelioza,
4. gastrologia – choroby układu pokarmowego,
5. onkologia – profilaktyka raka prostaty.

Oferty na realizację poszczególnych tematów można składać w terminie do 17 lipca 2017 r. 
w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl. Z przesłanych ofert do realizacji zostanie 
wybrana jedna oferta na każdy zakres tematyczny.
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33.

ZAPISy NA KURS SAMOObRONy  
DLA KObIeT W łAbĘDACh

Centrum Ratownictwa Gliwice wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gliwicach  
oraz Strażą Miejską w Gliwicach organizuje XXVI bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. Przedsięwzięcie 
prowadzone jest w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” i finansowane ze środków Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Obecna edycja dedykowana jest mieszkankom Łabęd.
Celem kursu jest nauka prostych i skutecznych technik samoobrony, podniesienie sprawności fizycznej, 
poczucia bezpieczeństwa, a także opanowanie stresu i przełamanie własnych słabości.
Kurs prowadzony będzie od 5 września do 24 października 2017 r. w hali sportowej Centrum Sporto-
wo-Kulturalnego „łabędź” przy ul. Partyzantów 25. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki 
w godzinach 17.00–19.00.
Zapisy na kurs rozpoczęły się 26 czerwca 2017 r.
W kursie mogą uczestniczyć panie, które ukończyły 15. rok życia i mieszkają w Gliwicach. 
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  
Na zainteresowane panie czeka 150 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.crg.gliwice.pl lub dzwoniąc pod numer 32/301-97-44.

OŚRODeK POMOCy SPOłeCZNeJ W GLIWICACh  
informuje, że wnioski na świadczenia wychowawcze „500+” należne  

do wypłaty w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.  
będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w formie 
elektronicznej (m.in. za pośrednictwem banków). Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku dostępna 
jest na stronie internetowej Ośrodka www.opsgliwice.pl w zakładce świadczenie wychowawcze (500+). 

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Społecznego  

Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  
na lokale użytkowe położone przy ulicy:

I PRZeTARG
1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 9/U-4, parter 
(wejście od strony podwórza przez bramę przejazdową) 
lokal użytkowy o powierzchni 30,45 m2 składający 
się z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do 
wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak,  
ze względu na położenie lokalu w centrum miasta 
w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszka-
niowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lo-
kalu: 9,00 zł
Wadium: 822,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
2. ul. Zabrska 18/U-1 front, parter, lokal użytkowy 
o powierzchni 98,60 m2 składający się z 4 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elek-
tryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanali-
zacyjną, WC, ogrzewanie – istniejąca instalacja grzewcza 
wraz z kotłem wyeksploatowana – do wymiany, w lokalu 
należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszka-
niowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni  
lokalu: 8,00 zł
Wadium: 2366,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
3. ul. Zwycięstwa 45/U-1 front, poddasze, lokal 
użytkowy o powierzchni 64,78 m2 składający się  
z 7 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektrycz-
ną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wy-
miany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak,  
ze względu na położenie lokalu w centrum miasta 
w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszka-
niowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lo-
kalu: 9,00 zł
Wadium: 1749,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
4. ul. Na Piasku 3/U-3, parter (wejście od strony  
ul. Okopowej) lokal użytkowy o powierzchni 243,05 m2 
składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony w insta-
lacje: elektryczną – instalacja elektryczna niesprawna 
do remontu, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, WC 
brak, ogrzewanie – brak, ze względu na położenie lokalu 
w centrum miasta w lokalu należy zastosować ekologicz-
ne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszka-
niowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni  
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 5469,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
5. ul. Daszyńskiego 171/U-2, front, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 49,11 m2 składający się  
z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
– instalacja elektryczna do naprawy, wodno-kanalizacyj-
ną, WC, ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować 
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Stan techniczny lokalu – dostateczny
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni  
lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1326,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie pod-
lega licytacji i wynosi:
powierzchnia piwnicy 12,60 m2 x 3,50 zł/m2 = 44,10 zł 
miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień 
zapłaty stawki czynszu.

II PRZeTARG
1. ul. Daszyńskiego 8/U-2, oficyna, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 48,21 m2 składający się  
z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektrycz-
ną – instalacja elektryczna do wymiany, brak zasilania 
lokalu, najemca winien wystąpić do firmy TAURON 
i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, wodno-kana-
lizacyjną, istniejące WC wykonane bez pozwolenia do 
legalizacji lub likwidacji, ewentualnie do przebudowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogrzewanie – 
brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło 
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gli-
wice.*
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lo-
kalu: 8,00 zł
Wadium: 1157,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
* Nieruchomość w której usytuowany jest lokal znaj-
duje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, 
co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową 
nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktu-
alnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przy-
stąpienia do przetargu odbędzie się 4 sierpnia 2017 r.  
(piątek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 
– sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 
10.15 według kolejności adresów lokali podanych 
w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala narad, I piętro 
w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – 

kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, 
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone 
po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, 
kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego 
przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do licytacji;

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

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

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pro-
wadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospo-
darki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu 
wadium na konto ZbM I TbS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 – ING bank Śląski SA I O/ Gliwice nr konta 
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu techniczne-
go, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można 
zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędo-
wania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium 
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestni-
ka przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniającej 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w prze-
targu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali,

– zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora 
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 
6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przy-
gotowaniem lokalu do użytkowania najemca wyko-
nuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 
21 lipca 2017 r. (piątek).
1. ul. P. St. Wyszyńskiego 9, parter, godz. 9.00 – 9.15
2. ul. Zabrska 18, parter, godz. 11.45 – 12.00
3. ul. Zwycięstwa 45, poddasze, godz. 9.30 – 9.45
4. ul. Daszyńskiego 8, of. parter, godz. 10.00 – 10.15
5. ul. Na Piasku 3, parter, godz. 11.15-11.30
6. ul. Daszyńskiego 171, parter, godz. 10.40 – 10.55

NIerUchOMOścI

Przedsiębiorstwo energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia organizowanego wg procedur okre-

ślonych regulaminem PEC – Gliwice  
Sp. z o.o. na:

wykonanie przyłączy  
sieci cieplnej na terenie  

Miasta Gliwice –  
12 zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert: 
20 lipca 2017 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 
20 lipca 2017 r. o godz. 9.30

Przedsiębiorstwo energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publika-
cją ogłoszenia organizowanego wg procedur 

określonych regulaminem PEC – Gliwice  
Sp. z o.o. na:

budowę kompaktowych  
stacji wymienników ciepła 
zlokalizowanych na terenie 

Miasta Gliwice – 23 szt.
Termin składania ofert: 

20 lipca 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 

20 lipca 2017 r. o godz. 10.00
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OGłOSZeNIA

MIeSZKALNe

UŻyTKOWe

LOKALe NA SPrZeDAŻ

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

 □ UL. KRÓLOWeJ JADWIGI 2,  
lokal nr 5, I piętro, pow. 
84,90 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC (do legaliza-
cji), przedpokój
Termin przetargu: 3 sierpnia 2017 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości:  
96 600,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od 
godz. 14.00 do 14.10 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 28 lipca 2017 r.

 □ UL. ChORZOWSKA 30, lokal 
nr II, parter, piwnica, pow. 
69,72 m2, 3 pomieszczenia 
na parterze (50,67 m2) oraz  
1 pomieszczenie na kondy-
gnacji piwnic (19,05 m2)
Termin przetargu: 3 sierpnia 2017 r.,  
godz. 9.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
114 300,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwi-
cach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 28 lipca 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe /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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności zabudowanej nieru-
chomości oznaczonej jako 
• działka nr 479, obręb Si-

kornik, zapisanej w KW nr 
GL1G/00134015/3 oraz nie-
zabudowanej działki nr 1185, 
obręb Sikornik, zapisanej 
w KW nr GL1G/00047084/0, 
o łącznej powierzchni 0,0208 
ha, położonych w Gliwicach przy  
ul. Skowrończej 11, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 2 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
133 100,00 zł
* Cena wywoławcza nieruchomości zawiera 
kwotę 109 350,00 zł zwolnioną z podatku 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)  
oraz kwotę 23 750,00 zł zawierającą 23% 
podatek VAT.
Wadium: 13 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2017 r.
_______________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości zloka-
lizowanych na płn. od ul. Cmentarnej/przy  
ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej w Gli-
wicach – oznaczonych jako: 
• działka nr 722, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00036926/5, 
• działka nr 738, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00036926/5, 
• działka nr 740, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00036926/5, 
• działka nr 721, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 911, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 909, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00032654/9,
• działka nr 910, obręb Kolej, 

z KW nr GL1G/00032654/9.
Termin przetargu: 7 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34

Cena wywoławcza nieruchomości*:  
1 311 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).
Wadium: 131 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2017 r.
_____________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nierucho-
mości obejmującej 
• działkę nr 1192, obręb boj-

ków, o powierzchni 0,0728 ha,  
położonej w Gliwicach na 
południe od ul. Spacerowej, 
stanowiącej własność mia-
sta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00036789/2.

Termin przetargu: 6 września 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
104 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 
podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 10 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2017 r.
_______________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowa-
nej zlokalizowanej przy ul. Toszeckiej 25B 
w Gliwicach oznaczonej jako
• działka nr 951, obr. Kłodnica, uży-

tek bi – inne tereny zabudowane, 
pow. gruntu 0,3655 ha z KW nr 
GL1G/00037824/7 prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwi-
cach. Powierzchnia użytkowa 
budynków 2163 m².

Termin przetargu: 4 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
2 720 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania po-
datkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.
Wadium: 272 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 sierpnia 2017 r.

NIerUchOMOścI NA SPrZeDAŻ

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

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

 Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia: 

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

firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

•  Oddział Celny,
•  terminal kontenerowy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

Kontakt:  Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel.: 32/301-84-57 lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

www.scl.com.pl

ZARZĄD bUDyNKÓW MIeJSKICh I TOWARZySTWO bUDOWNICTWA 
SPOłeCZNeGO SP. Z O.O.w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 

ogłasza
PISeMNy PRZeTARG NIeOGRANICZONy

1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwycięstwa 12  
w Gliwicach.

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

3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 WC, 2 – komunikacja,  

2 pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 149/1000 części 

w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych 
nieruchomości.

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

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

10. Cena wywoławcza – 900 000,00 zł
11. Wadium – 45 000,00 zł;
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 12 lipca 2017 r.  

w godzinach od 10.00 do 11.00.
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 7 sierpnia 

2017 r. wadium na konto  ZBM I TBS w ING Banku Śląskim SA nr 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium 
na konto).

14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 sierpnia 2017 r., godz. 10.00 
(część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze, 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

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

(prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność 

z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność 

z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia każdego ze 
wspólników i oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody 
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych – dodat-
kowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyj-

muje te warunki bez zastrzeżeń.
16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków 

Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach w zakle-
jonych kopertach do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. 

17. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
•  winny posiadać następujące opis.
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 12 – 
NIE OTWIERAĆ PRZED 11 SIERPNIA 2017 R.”. 
18. Osoba, która wygra przetarg , zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni od 

daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 

lokalu użytkowego.    
19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana 

inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania której-
kolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM I TBS Sp. z o.o. 
www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu 
można uzyskać pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego
                44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno-kanali-
zacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TbS, 

budynkach Gminnych (wg wykazu) oraz mieszkaniach TbS we Wspólnotach Mieszkaniowych  
(wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa  

Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Część nr 1: wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TbS (wg wykazu) oraz 
mieszkaniach TbS we Wspólnotach Mieszkaniowych (wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd budynków 
Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców 
nr 4, nr 6 i nr 10.

Część nr 2:  wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach Gminnych (wg wy-
kazu) zarządzanych przez Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

Termin składania ofert: 17 lipca 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:17 lipca 2017 r. o godz. 10.00

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego
                44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. I przetarg ustny na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu 
użytkowego przy ulicy:
Jasnej 5/II, 
pow. 58,03 m2

Termin przetargu: 
18 lipca 2017 r.,
godz. 13.00 

2. I przetarg ustny na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu 
użytkowego przy ulicy:
Jasnej 5/III, pow. 58,06 m2 
Termin przetargu: 
18 lipca 2017 r.,
godz. 13.30 

3. I przetarg ustny na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu 
użytkowego przy ulicy:
Jasnej 5/IV, pow. 58,10 m2

Termin przetargu:
18 lipca 2017 r.,
godz. 14.00

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach  
przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiado-

mości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 276-280, 282-284, 286 do 24 lipca 2017 r.

wynajęcia:
•	 275 do 20 lipca 2017 r.

PreZyDeNT MIASTA GLIWIce

INFOrMUJe,

http://www.zgm-gliwice.pl
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IV ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

17 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, odbędzie się IV ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha,  
zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 206 300,00 zł*
Wadium: 20 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2070,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1221 z późn. zm.)
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3012/16 z 30 czerwca 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 
1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.).
15 listopada 2016 r. został przeprowadzony I przetarg 
nieograniczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
21 lutego 2017 r. został przeprowadzony II przetarg 
nieograniczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
20 czerwca 2017 r. został przeprowadzony III przetarg 
nieograniczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności zabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej jako działki 224/1 i 234/1, 
obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, uży-
tek: „Bi” – inne tereny zabudowane, zapisanej w KW  
nr GL1G/00033240/1.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od 
ul. Marzanki, w centralnej części miasta, w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony, o dość regularnym 
kształcie, zabudowane budynkiem (budynek handlo-
wo-usługowy oraz pozostały budynek niemieszkalny 
tworzące funkcjonalną całość) o powierzchni użytkowej 
321,70 m2. Budynek wymaga generalnego remontu.
Działki są nieuzbrojone. Dostępność mediów w ul. Ma-
rzanki oraz ul. Rybnickiej:
 – sieć wodociągowa,
 – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 – sieć gazowa,
 – sieć energetyczna,
 – sieć teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Ma-
rzanki poprzez działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW nr 
GL1G/00033240/1, wpisane jest uprawnienie z od-
płatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia 
i przejazdu, w miejscu istniejącego przejazdu, na działce 
nr 255, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowni-
ków wieczystych działki nr 234 (obecnie działki 234/1 
i 234/2) – objętej niniejszą księgą wieczystą).
3. Obciążenia nieruchomości:
Po działce nr 234 (obecnie działki nr 234/1 i 234/2) 
ustanowiona została nieograniczona w czasie służebność 
drogi (przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego prze-
jazdu) na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników 
wieczystych działki nr 233.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:
Działki nr 234/1 i 224/1, obręb Sikornik, położone są 
na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części miasta, obejmu-
jącego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne te-
reny miasta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., DzU woj. śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., 
pod poz.481).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 234/1, obręb 
Sikornik, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
• 10 MW – opisanym jako:
tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensyw-
ności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a)  zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-
kreacyjne służące obsłudze mieszkańców,

b) dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Natomiast działka nr 224/1, obręb Sikornik, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem:
• 38 UM – opisanym jako:
tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensyw-
ności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a)  zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a)  zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który 
objęty jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu w granicach, którego 
położona jest przedmiotowa nieruchomość. Istnieje 
możliwość oględzin budynku, po uprzednim zgłoszeniu 
takiej chęci pod numer tel. 32/338-64-11 (32/338-64-10 
lub 32/338-64-12, na co najmniej dwa dni przed plano-
wanym terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 20 700,00 zł należy wnieść w for-
mie 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 224/1 i 234/1, obręb Sikornik”. Wadium winno 
być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej  
10 sierpnia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, 

uczestnikowi, który przetarg wygra;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 
konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dys-
pozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,  
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nierucho-
mości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fi-
zycznej;

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

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

dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3012/16  
z 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności zabudowanej części nieru-
chomości oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1, 
obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy 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 
18 września 2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Je-
żeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

• W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości usta-
lony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy  
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. 
zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieru-
chomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli 
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.

• Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.

• Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-
64-11, 32/338-64-10 lub 32/338-64-12.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).

OGłOSZeNIA
NIerUchOMOścI

PreZyDeNT MIASTA GLIWIce

OGłASZA

Numer naboru 2/2017

OGłOSZeNIe O NAbORZe  
NA WOLNe STANOWISKO URZĘDNICZe  

z 10 lipca 2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze;
W DZIALe KSIĘGOWOŚCI 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracowników będzie należało:
• wystawianie faktur VAT (w szczególności z tytułu 

sprzedaży lokali, dzierżawy terenów niezabudowa-
nych), not księgowych oraz not odsetkowych,

• księgowanie faktur sprzedażowych, not odsetkowych, 
rezerw międzyokresowych na podstawie wystawio-
nych faktur sprzedażowych,

• sprawdzanie prawidłowości wpłat dotyczących sprze-
daży na wyciągu bankowym,

• gromadzenie i archiwizacja dokumentacji źródłowej 
(w szczególności faktur VAT dotyczących sprzedaży 
realizowanych przez jednostkę),

• przygotowanie wewnętrznej informacji o przeksięgo-
waniu zaliczek z konta depozytowego na dochodowe 
(po zawarciu aktu notarialnego),

• windykacja należności z tytułu wystawionych faktur 
sprzedaży,

• bieżące wprowadzanie zmian księgowych dotyczą-
cych nieruchomości zasobu komunalnego na pod-
stawie zmian geodezyjnych,

• zlecanie aktualizacji mapy zasadniczej w celu prawi-
dłowego prowadzenia ewidencji bilansowej Miasta 
Gliwice,

• szczegółowa weryfikacja zasadności przekazywanych 
nieruchomości i następnie wprowadzanie ich na stan 
środków trwałych jednostki,

• naliczanie rekompensaty w wysokości równowartości 
40 Euro.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 1 rok stażu pracy,
• znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości  

(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1047), ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 1888), ustawy o finansach publicznych (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1870),

• umiejętność prowadzenia ewidencji środków trwa-
łych oraz wyposażenia,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta-

nie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo 

dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, zorganizowanie, sumienność, 

rzetelność, odporność na stres.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, 

II lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 

dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych,
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca)

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy 
(kserokopie),

• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestęp-

stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz 
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenia z klauzulą:
– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”,

– „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych oso-
bowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych – ( t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 902).

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym 
mogą zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
• wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 

w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 
2/2017, w sekretariacie Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej (I Piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 
44-100 Gliwice,

• oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do 24 lipca 2017 r. do godz. 13.00,

• dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą 
rozpatrywane,

• do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, 
w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc 
pracy,

• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19,

• planowany termin przeprowadzenia testów meryto-
rycznych 27 lipca 2017 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzęd-

nicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach jest dostępny na stronie internetowej  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca;

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do te-
stów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zaintere-
sowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać 
w Zakładzie zgłaszając się osobiście, nieodebrane 
dokumenty po trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu;

• dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyn;

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia 
testów merytorycznych odpowiednia informacja 
zostanie umieszczona w BIP oraz na stronie interne-
towej Zakładu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 902) pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru;

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
o którym mowa wyżej jest mniejszy niż 6% kandydat, 
chcący skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w za-
trudnieniu składa wraz z wymaganymi dokumentami ko-
pię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice; nr ref.: MOS/MSI/2017

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzo-

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem uszko-
dzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek.

Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprze-

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• preferowane doświadczenie w pracy na magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system pre-

miowania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych,
• liczne benefity:

– prywatna opieka medyczna Medicover,
– karta MultiSport Plus,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i podanym nr referencyjnym MOS/
MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na 
adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28, 
44-100 Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 
r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

OFerTy PrAcy

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane 

do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 129/2017 do 20 lipca 2017 r. •	 nr 130/2017 do 24 lipca 2017 r. •	 nr 132/2017 do 20 lipca 2017 r.

PreZyDeNT MIASTA GLIWIce

INFOrMUJe,
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OGłOSZeNIA
OFerTy PrAcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 
poszukuje kandydatów do pracy 

na stanowisku pracownika socjalnego 
przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w pełnym wymiarze etatu:

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. praca socjalna prowadzona w rodzinach objętych pro-

cedurą Niebieska Karta,
2. realizacja procedury Niebieska Karta – obsługa organi-

zacyjno-techniczna grup roboczych,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oso-

bom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
pokonywać  problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej,

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w reali-
zacji ww. zadań,

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych,

6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych 
skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym stano-
wisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 

ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),

2. doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika 
socjalnego,

3. ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej,

4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do 

korzystania w pełni z praw publicznych,
6. znajomość obowiązujących przepisów prawnych  

z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętno-
ści interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność, dyspozy-
cyjność,

5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowie-
dzialność.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o za-

trudnienie,
3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia  
o ukończonych kursach i szkoleniach,

5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych do-
kumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie,

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

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

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wyko-
nywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwier-
dzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem". 
CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)".

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 14 lipca 2017 r. 
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
pracownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-01-11, 32/335-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

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

Oferty z 6 lipca 2017 r.

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

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

•  kierowca zawodowy kat. D   
wykształcenie: średnie, prawo jazdy kat. D wraz 
ze świadectwem kwalifikacji oraz aktualnymi 
badaniami lekarskimi i psychologicznymi, pro-
wadzenie pojazdów w ruchu miejskim wraz  
z obsługą codzienną, dwie zmiany, miejsce pracy: 
teren Śląska; 

•  ślusarz 
wykształcenie: zawodowe, min. rok doświadcze-
nia, umiejętność samodzielnej pracy, wykonywa-
nie prac ślusarskich na konstrukcjach stalowych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;

•  krawcowa 
wykształcenie: średnie, doświadczenie zawodo-
we: 5 lat, zakres obowiązków: obsługa maszyn 
szwalniczych takich jak: Juki, PFFAF, BROTHER, 
szycie wyspecjalizowanej odzieży męskiej, umowa 
zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

•  magazynier wydania towaru  
wykształcenie: zawodowe lub średnie, doświad-
czenie zawodowe mile widziane, uprawnienia do 
obsługi wózków widłowych mile widziane, ksią-
żeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

zakres obowiązków: kompletowanie, uzupełnia-
nie i magazynowanie towaru z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi w procesach logistycz-
nych oraz utrzymywanie czystości miejsca pracy 
i dbałość o sprzęt, praca w ruchu ciągłym, miejsce 
pracy: Kleszczów;

•  lakiernik 
wykształcenie: zawodowe kierunkowe, mile 
widziana umiejętność lakierowania metodą 
hydrodynamiczną, lakierowanie elementów 
konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

•  serwisant (obszar TOTAL FLUID  
    MANAGeMeNT  

wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, do-
świadczenie w hydraulice siłowej i pneumatyce, 
uprawnienia SEP do 1 kV oraz do obsługi wózków 
widłowych będą dodatkowym atutem, podejmo-
wanie samodzielnych decyzji, zakres obowiązków: 
prowadzenie prac serwisowych (serwis, naprawa, 
regulacja maszyn i urządzeń, badanie usterek, pra-
ce smarownicze, ślusarskie), zapewnienie ciągłości 
utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń  
Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 31 lipca 2017 r.  
do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Numer naboru 1/2017

OGłOSZeNIe O NAbORZe  
NA WOLNe STANOWISKO URZĘDNICZe  

z 30 czerwca 2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
KIeROWNIK ReFeRATU eKSPLOATACJI I ReMONTÓW

W DZIALe LOKALI KOMUNALNyCh 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• kierowanie pracą zespołu i organizowanie pracy,
• prowadzenie spraw związanych z modernizacjami, remontami 

i eksploatacją zasobu lokalowego gminy,
• nadzór nad realizacją zadań powierzonych zarządcom w zakre-

sie remontów i eksploatacji komunalnego zasobu lokalowego.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, inżynieria 

środowiska, 
• 5 lat stażu pracy w tym co najmniej 6 miesięcy stażu w jed-

nostce samorządu terytorialnego,
• znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  
(tj. z 8 września 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1610), ustawy 
o własności lokali (tj. z 30 października 2015 r. (DzU z 2015 r.,  
poz. 1892),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność dobrej organizacji pracy zespołowej, analizy 

i syntezy informacji, logicznego myślenia.
Cechy charakteru:
• odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, komunika-

tywność.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II lub 

III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów 
Wojennych 12 Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
• zarządzanie i organizacja pracy zespołu ludzkiego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie inter-

netowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca)

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  
oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenia z klauzulą:
 – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”,

 – „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902).
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w za-

mkniętych kopertach oznaczonych nr. naboru 1/2017,  
w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I Piętro), 
plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  
17 lipca 2017 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych 
24 lipca 2017 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakła-

dzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca;

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogło-
szeniu o naborze;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane 
zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie zgła-
szając się osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów me-
rytorycznych odpowiednia informacja zostanie umieszczona 
w BIP oraz na stronie internetowej Zakładu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kan-
dydata zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru;

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa wyżej jest mniejszy niż 6% kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu 
składa wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

Numer naboru: GCOP.KD.210.2.2017
Dyrektor 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,
ogłasza konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko głównego księgowy 

w wymiarze pełnego etatu, tj. 1 etatu

DO GłÓWNyCh ObOWIĄZKÓW PRACOW-
NIKA bĘDZIe NALeżAłO:
• kierowanie działem finansowo–księ-

gowo–kadrowym zgodnie ze strukturą 
organizacyjną jednostki;

• nadzór nad prowadzeniem rachunkowości 
jednostki w sposób zapewniający prawidło-
wą i terminową realizację zadań w zakresie 
ewidencji i sprawozdawczości budżetowej 
oraz planowania gospodarki finansowej;

• wykonywanie dyspozycji środkami pie-
niężnymi;

• dokonywanie wstępnej kontroli zgodno-
ści operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym;

• dokonywanie wstępnej kontroli kom-
pletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych;

• zapewnienie pod względem finansowym 
prawidłowości umów zawieranych przez 
jednostkę;

• bieżąca kontrola finansów, w tym m.in. 
nadzorowanie płynności finansowej 
jednostki i terminowego regulowania 
zobowiązań.

ObOWIĄZKI UZUPełNIAJĄCe:
• opracowywanie projektów przepisów 

wewnętrznych dotyczących prowadze-
nia rachunkowości;

• klasyfikowanie i prowadzenie ewidencji 
wydatków strukturalnych oraz sporzą-
dzanie sprawozdań w tym zakresie;

• sporządzanie sprawozdań finansowych 
(w tym bilansów) oraz budżetowych;

• kontrola dokumentów płacowych;
• dokonywanie okresowych analiz wy-

datków;
• bieżąca kontrola finansów, w tym m. 

in. nadzorowanie płynności finansowej 
jednostki i terminowego regulowania 
zobowiązań i ściągania należności;

• nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji 
zarówno rocznych, jak i doraźnych;

• bieżąca współpraca z Urzędem Miejskim 
w Gliwicach, Urzędem Skarbowym, Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych, bankiem;

• szczegółowy zakres zadań określi przy-
dział czynności.

WyMAGANIA NIeZbĘDNe:
• znajomość przepisów ustawy o finan-

sach publicznych wraz z aktami wyko-
nawczymi do tej ustawy;

• znajomość regulacji prawnych z zakresu 
rachunkowości i sprawozdawczości bu-
dżetowej;

• znajomość przepisów z zakresu prawa 
pracy, ubezpieczeń społecznych oraz po-
datku dochodowego od osób fizycznych;

• umiejętności sporządzania sprawozdaw-
czości i analiz;

• doświadczenie w pracy w jednostkach 
samorządu terytorialnego;

• nieposzlakowana opinia, wysoka kultura 
osobista.

DODATKOWe WyMAGANIA:
• znajomość ustawy o pracownikach sa-

morządowych;
• znajomość ustawy o zamówieniach 

publicznych;
• doświadczenie w rozliczaniu środków 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
• umiejętność biegłego posługiwania się 

narzędziami informatycznymi (środowi-
sko Windows, Excel, Płatnik, programy 
finansowo–księgowe, płacowe).

CeChy ChARAKTeRU:
Wysokie poczucie odpowiedzialności, 
terminowość, dokładność w realizacji 
powierzonych zadań, komunikatywność, 
dobra organizacja pracy, samodzielność, 
zdolność logicznego i analitycznego my-
ślenia, odporność na stres, umiejętność 
rozwiązywania problemów.
INFORMACJA O WARUNKACh PRACy NA 
DANyM STANOWISKU:
1. Miejsce pracy: Gliwickie Centrum 

Organizacji Pozarządowych, 44–100 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 1, II p.

2. Warunki pracy: system pracy równo-
ważny, praca biurowa z urządzeniami 
biurowymi, w tym z monitorem ekrano-
wym powyżej dobowego wymiaru czasu 
pracy, praca na II piętrze, brak windy.

WyMAGANe DOKUMeNTy:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodo-
we i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Do-
kumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
INFORMACJe DODATKOWe:

• dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 20 lipca 2017 r. do godziny 
12.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. 
Zwycięstwa 1;

• dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej. 
Złożone po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. W przypadku prze-
syłania oferty za pośrednictwem poczty 
decyduje data jej wpływu;

• dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77;

• rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 
planowane są 27 lipca 2017 r. w siedzibie 
głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1;

• Dyrektor zastrzega sobie prawo do od-
wołania konkursu bez podania przyczyn;

• w miesiącu poprzedzającym datę publika-
cji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w Gliwic-
kim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%;

• zgodnie z regulaminem naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP, zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902):

– w oparciu o art. 15 – dane osobowe 
osoby zatrudnionej podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
– na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego naboru.

http://www.pup.gliwice.pl/
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Magia klawesynu
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CZWARTeK 13 LIPCA

 ■ godz. 20.00: koncert Adam Pierończyk Trio z cy-
klu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, klub muzyczny 
4art (ul. Wieczorka 22)

PIĄTeK 14 LIPCA
 ■ godz. 19.00: „Adama Mickiewicza liryczna próba 

odnalezienia się w branży rozrywkowej” – występ 
Adama Tremiszewskiego w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Artystów Ulicy Ulicznicy, Scena 
Forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

SObOTA 15 LIPCA
 ■ godz. 12.00‒16.00: „Fabryka Kultury” – warszta-

ty kreatywne dla dzieci w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Artystów Ulicy Ulicznicy, park 
Chopina

 ■ godz. 16.00: „Zaczarowany Kapturek” – spektakl 
dla dzieci Teatru Falkoshow w ramach Między-
narodowego Festiwalu Artystów Ulicy Ulicznicy, 
park Chopina 

 ■ godz. 19.00: koncert Cafe Del Mundo w ramach 
festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10)

 ■ godz. 21.30: „Sen Kustosza” – spektakl Teatru Akt 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Arty-
stów Ulicy Ulicznicy, park Chopina

NIeDZIeLA 16 LIPCA
 ■ godz. 9.30: „Niech się mury pną do góry” – gra 

miejska ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dziedzic-
twa Kulturowego Gliwic Gliwickie Metamorfozy, 
Rynek

 ■ godz. 18.00: „Komedianci” – spektakl Warszaw-
skiego Centrum Pantomimy w ramach Między-
narodowego Festiwalu Artystów Ulicy Ulicznicy, 
Rynek

 ■ godz. 18.00: „Fantastyczne zwierzęta i jak je zna-
leźć”, „Dzikie historie” – seanse Letniego Kina Ple-
nerowego, skwer Nacka

 ■ godz. 19.00: koncert Pol Belardi’s Force w ra-
mach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 20.30: „Telemannia” – koncert w ramach 
XVIII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, ko-
ściół pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4)

WTOReK 18 LIPCA
 ■ godz. 19.00: „Bogu najwyższemu chwała – Bach 

i Luter na dwa klawesyny” – koncert w ramach 
XVIII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, ko-
ściół pw. Wniebowzięcia NMP (ul. Kozielska 29)

ŚRODA 19 LIPCA
 ■ godz. 16.00‒18.00: „Spruj to!” - spotkanie grupy 

rękodzieła artystycznego, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 19.30: koncert „Między Niebem a Ziemią” 
w ramach XVIII Gliwickiego Festiwalu Bachow-
skiego, kościół pw. Wszystkich Świętych (ul. Ko-
ścielna 4)

Znowu rekord!

historia jest skarbnicą wiedzy

Tegoroczny Skup Kultury po raz kolejny 
zakończył się rekordowym wynikiem fi-
nansowym. Gliwiczanie wrzucili do puszek  
12 225,36 zł. Cały dochód trafi do niepełno-
sprawnych podopiecznych Całej Naprzód.

Impreza na gliwickim Rynku to z jednej strony 
okazja do wyszperania ciekawej książki albo płyty 
na wielkim kiermaszu kulturalnym, z drugiej powód 
do spotkania się ze znajomymi i świetnej zabawy na 
koncercie albo warsztatach plastycznych pod gołym 
niebem.

W trakcie Skupu Kultury wiele się dzieje, jednak 
głównym celem akcji jest zebranie pieniędzy na le-

czenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Gli-
wiczanie doskonale rozumieją ideę pomagania przez 
kupowanie – z roku na rok są coraz bardziej hojni. 
W tym roku udało się uzbierać aż 12 225,36 zł!

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
Cała Naprzód. Projekt wsparło finansowo Miasto 
Gliwice. (mm)

W Domu Pamięci żydów Górnośląskich, od-
dziale Muzeum w Gliwicach, powstaje in-
ternetowa baza danych o żydach z naszego 
regionu. W pracach badawczych, poza spe-
cjalistami i amatorami tej tematyki, uczest-
niczy także młodzież z gliwickich szkół.

Skarbnica Wiedzy to szeroko zakrojony projekt skła-
dający się z kilku modułów. W Internecie zostaną umiesz-
czone stare fotografie, archiwalne dokumenty, mapy i tłu-
maczenia obcojęzycznych tekstów. Ważnym elementem 
bazy będzie także część edukacyjna. ‒ Będziemy starali się 
zainspirować uczniów szkół, aby poznając historię skom-
plikowanej przeszłości regionu uwrażliwili się na różne 
tradycje, religie, kultury i ich koegzystencję – mówi Karo-
lina Jakoweńko, kierownik Domu Pamięci Żydów Górno-

śląskich. Pokłosiem pierwszych działań edukacyjnych jest 
wystawa fotografii wykonanych przez uczniów FILOMATY, 
którą można obecnie oglądać przy ul. Poniatowskiego 14. 
Cała Skarbnica Wiedzy będzie dostępna jesienią 2017 roku 
w języku polskim, angielskim i niemieckim. (mm)
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Otwarcie Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego 
zaplanowano w kościele pw. Wszystkich Świętych  
(ul. Kościelna 4) o godz. 19.00. „Telemannia” to koncert 
upamiętniający Georga Philippa Telemanna, niemieckie-
go kompozytora epoki baroku. Na flecie poprzecznym 
zagra Michael Schmidt-Casdorff, towarzyszył mu będzie 
Zespół Muzyki Dawnej Laboratoire de la Musique.

Tegoroczna edycja święta miłośników muzyki Jo-
hanna Sebastiana Bacha będzie obfitować w dźwięki 
klawesynu. 18 lipca w kościele pw. Wniebowzięcia NMP  
(ul. Kozielska 29) w duecie zagrają: Aleksandra i Alexan-
der Grychtolik. Poza muzyką Bacha usłyszymy improwi-
zacje na tematy pieśni Martina Lutra. 21 lipca z solowym 
recitalem wystąpi Jean Rondeau, jeden z najbardziej 

wziętych klawesynistów młodego pokolenia, które-
mu nieobce są także wariacje fortepianowe i muzyka 
jazzowa. Koncert w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (ul. Daszyńskiego 2) rozpocznie się o godz. 
20.00. Dwa klawesyny usłyszymy także dzień później 
(22 lipca), podczas koncertu „A due, a tre”. elżbieta Ste-
fańska i Mariko Kato wykonają utwory miedzy innymi 
Bacha i Mozarta. Towarzyszyć im będzie flet poprzeczny, 
skrzypce, altówka i wiolonczela barokowa.

Klawesyn będzie także obecny w koncercie z udzia-
łem Nicholasa Spanosa, znakomitego greckiego kon-
tratenora. 19 lipca w kościele pw. Wszystkich Świętych 
odbędzie się koncert „Między Niebem a Ziemią”.  
20 lipca natomiast wyjątkowo nie będziemy słu-
chać utworów Bachowskich – w kościele Zbawiciela  
(ul. Jagiellońska 19a) zabrzmią chorały protestanckie 
oraz ich opracowania. Wystąpi Mateusz Kowalski 
(viola da gamba) i Zespół Muzyki Dawnej Perfugium.

Na zakończenie festiwalu (23 lipca) zaplanowano 
uroczysty koncert oratoryjno-kantatowy. Zaśpiewają 
soliści – Anna Zawisza (sopran), helena Poczykowska 
(alt), łukasz Wilda (tenor), Dawid biwo (bas) oraz 
estravaganza Consort & Players i Andrzej Zawisza 
na organach. W programie koncertu oczywiście Bach!

Organizatorem festiwalu jest Klub Inicjatyw Kultu-
ralnych. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)
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Wiodącym instrumentem tegorocznego Gliwickiego  
Festiwalu bachowskiego będzie klawesyn. Wyjąt-
kowym punktem programu będzie z pewnością  
recital Jeana Rondeau, czarodzieja muzyki  
dawnej. Święto melomanów rozpocznie  
się już 16 lipca.

Jean Rondeau
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