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Po niespełna dwóch latach intensywnej pracy Teatr Miejski
w Gliwicach może pochwalić się własnym, zróżnicowanym
repertuarem. Przy Nowym Świecie pracuje młody zespół
artystyczny, który ma do dyspozycji trzy nowoczesne sceny.
Twórcza praca wre – nawet w wakacje!

>>5

druga strona w obiektywie
W takim składzie zagra Piast

Piast Gliwice zaprezentował skład na nadchodzący sezon: górny rząd od lewej: Krzysztof Sierocki (analityk), Jakub Czerwiński, Marcin Pietrowski, Adam Tymiński, Tomasz Jodłowiec,
Sebastian Pociecha, Piotr Parzyszek, Michal Papadopulos, Uroš Korun, Tom Hateley, Łukasz Krakowczyk, Mikkel Kirkeskov.
Środkowy rząd od lewej: Adam Fudali (kierownik drużyny), Tomasz Stranc (trener przygotowania fizycznego), Marek Kula (asystent techniczny), Remigiusz Borkała, Patryk Sokołowski,
František Plach, Jakub Szmatuła, Karol Dybowski, Michał Bodys, Aleksandar Sedlar, Denis Gojko, Kamil Furgalski (masażysta), Patryk Hejlman (masażysta), Grzegorz Biliński (fizjoterapeuta).
Dolny rząd od lewej: Jorge Félix, Gerard Badía, Dominik Budzik, Joel Valencia, Tomasz Fornalik (II trener), Waldemar Fornalik (trener), Marek Wleciałowski (asystent trenera), Mateusz
Smuda (trener bramkarzy), Patryk Dziczek, Mateusz Mak, Martin Konczkowski, Aleksander Jagiełło. (fot. piast-gliwice.eu)

„Geniusz” z Gliwic 4. w Londynie!

Nasze piłkarki najlepsze na Śląsku!

W londyńskim Shell Eco-marathonie drużyna Smart Power z Gliwic dała z siebie wszystko. Gliwiczanie poprawili swój zeszłoroczny wynik i zakończyli zawody na wysokiej,
4. pozycji. HydroGenius, bolid zbudowany przez studentów Politechniki Śląskiej, na
jednym m3 wodoru przejechał 117 km. W tegorocznej edycji Shell Eco-marathon wzięło
udział 175 zespołów z 24 krajów. (fot. Smart Power Politechnika Śląska)

Najlepsze na Śląsku i ósme w kraju! Dziewczęca drużyna piłkarska z Gliwic prowadzona
przez Stowarzyszenie GTW podczas ogólnopolskiego finału turnieju „Młoda Piłkarska
Kadra Czeka” jeden mecz wygrała, jeden zremisowała, a w trzech przypadkach musiała
uznać wyższość rywalek. Ten bilans dał im 8 miejsce w mistrzostwach. Gratulujemy
sukcesu! (fot. ŚAF GTW Gliwice)

Głosujemy na NASZE ARENY!

Łącza nas łączy :-)

Arena Gliwice, jedna z najnowocześniejszych i największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce oraz arena lekkoatletyczna przy ul. Syriusza 30 walczą
o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2018. Głosowanie
online trwa do końca miesiąca. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć głosami gliwickie
obiekty, mogą to zrobić na stronie npp.slaskie.pl. (fot. UM Gliwice)

Z tym miejscem wiąże się sporo wspomnień! Ośrodek Harcerski w Łączy przez
lata był ważną dla rozwoju młodych ludzi bazą biwakową. Hufiec ZHP Ziemi
Gliwickiej organizuje zbiórkę funduszy na reaktywację ośrodka. Chętni mogą
wesprzeć inicjatywę za pośrednictwem strony Odpalprojekt.pl/p/Laczy-nas
-przygoda. (fot. E. Kiełtyka)
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z miasta

Gliwicka wyprawka dla najmłodszych!
Od września każdy maluszek, który przyjdzie na świat
w gliwickim Szpitalu Wielospecjalistycznym, otrzyma
specjalną wyprawkę. Miasto chce w ten sposób podziękować rodzicom, którzy wybrali Gliwice na miejsce
narodzin swojego dziecka.
wersje kolorystyczne – beżowa
i niebieska.

Każdy z upominków
będzie zawierał element
identyfikacji wizualnej
miasta.

fot.??

fot. T. Królik / UM Gliwice

fot. Pixabay

W skład wyprawki wchodzi m.in.
dwustronny kocyk z kolorowej
bawełny w kratkę i niezwykle miękkiego i przyjemnego
w dotyku pluszu minky oraz
elastyczny komin z przyjemnego
materiału, który z powodzeniem
może ochronić szyjkę lub główkę
maluszka. Do wyboru będą dwie

Jako że wyprawkę miasto przygotowało wspólnie ze Szpitalem
Wielospecjalistycznym, znajdzie
się tam również paczka pieluch
Pampers i miękka grzechotka.
Dla wygody świeżo upieczonych
rodziców zestawy będą przekazywane już w szpitalu.

– Przygotowując zestaw,
staraliśmy się wybrać rzeczy
przydatne, estetyczne i wykonane z naturalnych, przyjaznych dzieciom materiałów.
Mamy nadzieję, że spodobają
się rodzicom, a ten wyjątkowy moment w życiu, jakim

są narodziny dziecka, będzie
się dobrze kojarzył z naszym
miastem – mówi Paweł Staszel,
naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


(mt)

Kolejny cud
chirurgów z Gliwic

Tamtejsi lekarze poprosili o pomoc specjalizujących się w zabiegach
rekonstrukcyjnych
chirurgów z Instytutu
Onkologii w Gliwicach –
prof. Adama Maciejewskiego i dr. hab. Łukasza
Krakowczyka.
Dziecko straciło skórę z okolic:
czołowej, ciemieniowej, skroniowej, potylicznej i karku. Skomplikowany zabieg zespolenia
mikronaczyniowego i replantacji
zerwanej skóry trwał aż siedem
godzin. Dziewczynka przebywa
obecnie na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej GCZD. Jest
w dobrym stanie.

fot. archiwum IO w Gliwicach

3 lipca po południu, w okolicach Bielska-Białej długie włosy dziewczynki wkręciły się
w podnośnik hydrauliczny, który
zerwał je z głowy wraz ze skórą.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
przetransportowało ją do Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach.

Zespół gliwickich chirurgów rekonstrukcyjnych.
Prof. Adam Maciejewski w pierwszym rzędzie, trzeci od prawej

Obecny na konferencji prasowej
w GCZD prof. Adam Maciejewski przyznał, że doświadczenia
z wcześniejszych zabiegów replantacji skalpu w Centrum Onkologii
w Gliwicach okazały się pomocne,
choć ten zabieg był trudniejszy.
– W przypadku naszych wcześniejszych operowanych pacjentek uzyskaliśmy w 100%
to, co chcieliśmy, i to zarówno

pod względem funkcjonalnym,
jak i estetycznym. Te doświadczenia ogromnie się przydały,
choć obecny zabieg był zdecydowanie trudniejszy. Mikronaczynia u dzieci są wielokrotnie
mniejsze, w dodatku specyfika
chirurgii dziecięcej stawia taką
replantację na znacznie trudniejszym poziomie niż nasze dwa
wcześniejsze zabiegi – ocenił
prof. Maciejewski.
(kik)
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fot. materiały ZDM Gliwice

Zespół chirurgów rekonstrukcyjnych z gliwickiego Instytutu Onkologii przeprowadził
kolejną niezwykłą operację. Lekarze przyszyli skalp dziewczynce, której maszyna
w warsztacie samochodowym zerwała skórę głowy wraz z włosami.

Rusza remont
Jagiellońskiej

W drugiej połowie lipca ZDM planuje rozpoczęcie
remontu ul. Jagiellońskiej. Znikną tory tramwajowe,
przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodników. Powstanie także ścieżka rowerowa, a miejsca
parkingowe zostaną uporządkowane.
Na tę informację czekali wszyscy kierowcy. Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach ogłosił
początek robót związanych
z remontem ulicy Jagiellońskiej.
Prace prowadzone będą na
odcinku od skrzyżowania
ulic: Jagiellońskiej, Zabrskiej
i Konarskiego do ul. ks. Hlubka
(dawniej ul. Mitręgi). Zakończenie robót planowane jest
na IV kwartał br.

W trakcie prowadzonego
remontu kierowcy będą
musieli liczyć się z utrudnieniami i zmianami
w organizacji ruchu.
ZDM rozważa różne warianty,
włącznie z zamknięciem tego
odcinka ul. Jagiellońskiej. Ostatecznie przyjęte rozwiązanie
zostanie podane w osobnym
komunikacie.
(kr)
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aktualności

Leżaki i kwiaty
wkrótce nad Kłodnicą

W Gliwicach do egzaminu
dojrzałości przystąpiło 835
absolwentów liceów i 522
osoby, które ukończyły technikum. Świadectwo dojrzałości
uzyskało 713 licealistów i 405
absolwentów techników.
Który przedmiot poszedł młodym
gliwiczanom najlepiej? Język polski! Maturę z tego przedmiotu na
poziomie podstawowym zdało
97,94% uczniów, z matematyki –
86,59%, a z angielskim poradziło
sobie 96,48% osób.

Gliwiccy maturzyści, ze
zdawalnością na poziomie
82,39%, bardzo dobrze
wypadają na tle średniej
wojewódzkiej, która w
tym roku wynosi 79,06%.

– Na miejscu trwają już prace.
Obecnie tworzona jest nowa
alejka z nawierzchnią mineralno-żywiczną. Istniejąca zieleń
zostanie wzbogacona dodatkowymi drzewami i krzewami
ozdobnymi. Dla spragnionych

Politechnika Śląska zdobyła łącznie prawie 7,7 mln zł na realizację pięciu projektów
studiów dualnych. To największe dofinansowanie w Polsce wśród publicznych
uczelni akademickich w ramach konkursu NCBR.

– Bardzo się cieszymy, że udało
nam się zdobyć tak wysokie
finansowanie na realizację aż
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fot. materiały Politechniki Śl.

pięciu projektów studiów dualnych na Politechnice Śląskiej.
Jako uczelnia techniczna jesteśmy ściśle związani z otoczeniem
gospodarczym i przykładamy
dużą wagę do tego, aby sprostać
oczekiwaniom pracodawców.
Dlatego też postanowiliśmy
rozwijać ofertę studiów dualnych
– podkreśla rektor Politechniki
Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.
W ramach studiów dualnych
przyszli inżynierowie spędzają

MZUK planuje na tym
terenie zasadzić ponad
1 100 roślin, w tym: klony,
platany, wiśnie, krzewy,
trawy ozdobne i kwiaty.
Przybędzie również kilka elementów małej architektury
parkowej: ławki, kubiki i leżaki
parkowe.
Koszt inwestycji oszacowano
na około 650 tys. zł. Jej zakończenie przewidywane jest na
koniec września.
(kr)

Spore zmiany
na Andersa

Politechnika Śląska
znów w czołówce!

Warto dodać, że projekt studiów II stopnia na kierunku
mechanika i budowa maszyn
prowadzonych na Wydziale
Mechanicznym Technologicznym został najwyżej oceniony
spośród wszystkich projektów
z polskich uczelni i tym samym
znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu.

odpoczynku pojawią się leżaki –
mówi Iwona Janik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach.

Takie leżaki stoją już w parku Chrobrego.
Podobne pojawią się nad Kłodnicą

Wyniki tegorocznych matur
można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej http://oke.
jaworzno.pl.
(mt)

W ramach tzw. studiów dualnych studenci równolegle
zdobywają wiedzę teoretyczną
oraz doświadczenie zawodowe,
podczas staży w firmach. Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu
„Studia dualne”, będą realizowane na kierunkach: mechanika i budowa maszyn na
studiach I i II stopnia, transport
kolejowy na studiach I stopnia,
a także logistyka oraz inżynieria materiałowa na studiach
II stopnia.

fot. K. Romankiewicz / UM Gliwice

Przy ulicy Wybrzeże Wojska
Polskiego powstaje przestrzeń
przyjazna mieszkańcom. Na
800-metrowym odcinku zieleńca
od pl. Piłsudskiego do ul. Orlickiego, wzdłuż Kłodnicy, wiele się
zmieni. Będzie gdzie odpocząć
i na co popatrzeć.

Powstaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych,
pasy do lewoskrętów i ścieżka rowerowa. Remont
skrzyżowania na ul. Andersa znacząco zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie. Prace ruszą w drugiej
połowie lipca.
Na odcinku od ul. Płowieckiej do
ul. Czwartaków zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe, powstaną azyle dla pieszych i wysepki
kanalizujące. Przewidziano też m.in.
wydzielenie pasów do lewoskrętów
i przeniesienie zatoki dla taksówek.
Ponadto po stronie północnej
ul. Andersa powstanie odcinek

ścieżki rowerowej. Roboty
rozpoczną się od przebudowy
sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych, kanalizacji
deszczowej, wodociągu i sieci
gazowej.
Planowany termin zakończenia
modernizacji – IV kwartał br.

(mt)

podczas każdego roku akademickiego nawet pół roku na
stażach realizowanych z partnerskimi firmami oraz pół roku
na uczelni, realizując pełen
program kształcenia.
Politechnika Śląska jest pionierską uczelnią w Polsce
w zakresie dualnego kształcenia studentów. Pierwsze studia
dualne na gliwickiej uczelni
ruszyły dwa lata temu.

(mt)

fot. materiały ZDM

Absolwenci gliwickich szkół mogą być z siebie dumni!
Maturę zdało aż 82,39% z 1 357 uczniów, którzy w maju
przystąpili w Gliwicach do egzaminu. To jeden z najwyższych wskaźników zdawalności w woj. śląskim.

Ruszyła modernizacja skweru miejskiego popularnie zwanego Bulwarami Kłodnicy.
Pojawi się na nim m.in. ponad 1 100 nowych roślin i wygodne meble miejskie. Na
efekt końcowy nie trzeba będzie długo czekać.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Świetny wynik
gliwickich
maturzystów!
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Mamy teatr z prawdziwego zdarzenia!
Po niespełna dwóch latach intensywnej pracy Teatr Miejski w Gliwicach może pochwalić się własnym,
zróżnicowanym repertuarem. Przy Nowym Świecie pracuje młody zespół artystyczny, który ma do
dyspozycji trzy nowoczesne sceny. Twórcza praca wre – nawet w wakacje!

fot. M. Ramus

Dodatkowo Teatr Miejski
dysponuje Sceną w Ruinach
(w dawnym teatrze Victoria przy
al. Przyjaźni) oraz Sceną Bajka
(w kinie Amok przy ul. Dolnych
Wałów 3).

Ważnym elementem w programie instytucji jest dynamicznie
rozwijająca się edukacja. Dla najmłodszych (3–5 lat) został zorganizowany cykl warsztatowy „Nie
dokazuj!”, uczniowie brali udział

Warsztaty „Kołysanki,
ulajki, mruczanki” zostały
nagrodzone Słonecznikami 2017 jako najbardziej
rozwojowa inicjatywa
dla dzieci do 14 lat.
Także po wakacjach warto śledzić
aktualności na teatr.gliwice.pl –
w planach są między innymi
zajęcia poświęcone dokumentalistyce, warsztaty z dramaturgii
współczesnej oraz pilotaż nowego cyklu dla dzieci od 6 miesięcy
do 3 lat. 
(mm)

fot. K. Budrewicz

Teatralna machina powoli nabiera rozpędu! Przedsięwzięcia
artystyczne są realizowane na
trzech scenach: dużej, kameralnej i mikro. Duża scena została
gruntowanie zmodernizowana,

„Lekcja tańca w Zakładzie Weselno-Pogrzebowym Pana Bamby”

„Wszechogarniająco”
a pozostałe dwie zbudowano
od podstaw, dedykując je
całkowicie nowemu nurtowi
repertuarowemu, jakim jest
teatr dla dzieci.

Remonty i inwestycje
w infrastrukturę w ciągu
dwóch lat pochłonęły
blisko 2,4 mln zł.

fot. B. Nitka

Teatr Miejski w Gliwicach
zdobywa swoją publiczność. W zakończonym
sezonie w blisko 200
imprezach wzięło udział
około 25 tys. widzów.

Intensywna działalność edukacyjna zwróciła uwagę widzów.

fot. B. Nitka

Jeszcze nie ucichły oklaski po świetnie przyjętym przez publiczność
czerwcowym finisażu sezonu, a już
planowana jest kolejna premiera.
We wrześniu na afisz powinna
wejść „Miłość w Leningradzie”
w reżyserii Łukasza Czuja, zastępcy dyrektora TM-u. W planach na
sezon 2018/2019 są cztery nowe
przedstawienia dla dzieci (w tym
kolejna baśń Andersena – „Królowa Śniegu”) oraz propozycje dla
widzów dorosłych. Zobaczymy
między innymi „Kroniki królewskie”
Shakespeare’a, sztukę Sławomira
Mrożka („Zabawa”), a także dwa
teksty zamówione przez teatr.

w lekcjach teatralnych, a rodzice
w warsztatach interpretacyjnych.
TM nie śpi nawet w wakacje – na
Scenie w Ruinach prowadzone są
letnie warsztaty dla młodzieży.

„Romeo i Julia”

„Dzieci z Bullerbyn”
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Najbardziej cieszą mnie spektakle, na które przychodzi publiczność

Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach

fot.materiały TM-u w Gliwicach

Od stycznia 2017 roku do lipca 2018
roku Teatr Miejski w Gliwicach wyprodukował, bagatela, szesnaście
premier. W repertuarze TM-u są
spektakle muzyczne („Dom Spokojnej Młodości”, „O Józku, który grał
bigbit”, „Lekcja tańca w Zakładzie
Weselno-Pogrzebowym Pana
Bamby”), klasyka polska („Ich
czworo. Reality show” wg Gabrieli Zapolskiej, „Damy i Huzary”
Aleksandra Fredry) i zagraniczna
(„Psie serce” Michaiła Bułhakowa,
„Nora” Henrika Ibsena, „Tramwaj
zwany pożądaniem” Tennesseego
Williamsa, „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a) oraz spektakle
dla dzieci („Chłopiec z Gliwic”,
„Ach, jak cudowna jest Panama”, „Niezwykły lot Pilota Pirxa”,
„W kole”, „Dzieci z Bullerbyn”,
„Mała Syrena”, „Szpak Fryderyk”).
W dużych przedstawieniach poza
stałym zespołem występują też
gościnnie znakomici aktorzy z innych scen (Maria Pakulnis i Ewa
Dałkowska). Teatr ma także za sobą
dwie udane koprodukcje z Teatrem
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
i warszawskim Teatrem Imka.

Wrogiem współczesnego teatru nie są bowiem widzowie, ale
często on sam – to, jakim chce się widzieć. Zapatrzony w siebie
teatr współczesny – mimo pozornego dynamizmu, dziania się –
bywa w gruncie rzeczy zastygły w estetycznej i myślowej próżni.
To często teatr uwiedziony groteskowym nihilizmem, przelewający
z pustego w próżne, ogarnięty niezrozumiałą pychą, która w swej
zapalczywości pcha go ku pogardzie – dla ludzi, dla rzeczywistości,
dla języka, tradycji i skromnych resztek ocalałej kultury. To koniec
końców teatr ponury, niechętny jasnym sposobom wyrażania
naszych doświadczeń. Taki teatr nie ocala, ale wodzi na pokuszenie… bylejakości. Jest formalną, nierzadko oszałamiającą zabawą,
pozbawioną jednak niezbędnego ciężaru – wartości, mądrości,
rozumu. Ponieważ jest rok Zbigniewa Herberta, zacytuję go, gdyż
nie znajduję lepszych słów na oddanie tego, z czym sam zmagam
się od wielu lat, pracując dla polskiej kultury.

„Jesteśmy ubodzy, bardzo ubodzy. Znakomita część sztuki współczesnej opowiada się po stronie
chaosu, gestykuluje w pustce, albo mówi o historii własnej, jałowej duszy. Dawni mistrzowie mogli
powtórzyć za Racinem – »pracujemy po to, aby podobać się publiczności«, to znaczy wierzyli
w sens swojej pracy, możliwość międzyludzkiego porozumienia. Afirmowali widzialną rzeczywistość
z natchnioną skrupulatnością i dziecięcą powagą, jakby od tego miały zależeć – porządek świata
i obroty gwiazd, trwałość niebieskiego sklepienia”.
Z taką myślą podjąłem się zmieniania teatru w naszym mieście i mam nadzieję, że takim się
stanie. Ale jest jeszcze dużo do zrobienia.
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warto wiedzieć

Przedsiębiorco, przyłącz się Mewa ma przerwę
do programu Rodzina 3+!

Trwa przerwa technologiczna na krytej pływalni Mewa.
Ponownie będzie można z niej skorzystać 23 lipca.

Nie ma znaczenia, jak duża jest twoja firma. Jeśli bliskie są ci działania prorodzinne
i idee CSR-u lub – po prostu – chciałbyś dotrzeć ze swoją ofertą do szerszego grona
odbiorców, przyłącz się do miejskiego programu Rodzina 3+! Nowych partnerów
tego projektu poszukuje obecnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

nika Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. Przypomina, że do
korzystania z ulg, zniżek i rabatów w ramach gliwickiego programu uprawniają karty Rodzina
3+. Do tej pory Urząd Miejski
wydał ich ponad 8 250.

Jak stać się partnerem
Programu Rodzina 3+?
Należy wypełnić wniosek (do
pobrania ze strony https://bip.

fot. Pixabay

O podróżach
z ankieterem

Do 20 lipca na terenie całego województwa śląskiego trwa
badanie ankietowe, dotyczące uczestnictwa w podróżach
krajowych i zagranicznych. Badanie realizowane jest techniką bezpośredniego wywiadu przez pracowników Urzędu
Statystycznego w Katowicach.
Celem tego badania jest zebranie
danych o krajowych i zagranicznych
wyjazdach członków gospodarstw
domowych w II kwartale 2018
roku. Ankieta dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa
mieszkańców Polski w podróżach,
rodzajach wykorzystywanych usług
turystycznych, poziomie wydatków
związanych z podróżami.
Warto pamiętać, że każdy ankieter posiada legitymację służbową
oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.
W przypadku wątpliwości tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracowni-
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kami Urzędu Statystycznego pod
nr. tel. 32/779-12-91.
Zebrane informacje zostaną
wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki,
rachunków narodowych, bilansu
płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie
poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do
sporządzania zestawień zbiorczych
i analiz statystycznych. Więcej
informacji na ten temat można
uzyskać na stronie internetowej
Katowice.stat.gov.pl.
(mt/ap)

szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. Tam planowana jest
modernizacja oświetlenia.

Na basenie przy ulicy Mewy 36,
wymieniona zostanie woda
w nieckach, sprawdzone pod
kątem technicznym zostaną zjeżdżalnie, przegląd przejdzie też
instalacja wszystkich układów
ważnych dla sprawnego działa
basenu, w tym filtracji czy ciepłowniczego. Prace konserwacyjne prowadzone będą również
w saunach na podczerwień oraz

Harmonogram przerw
technicznych na gliwickich pływalniach:

Kryta pływalnia Mewa ponownie
zostanie otwarta 23 lipca.

• 2–22 lipca – kryta pływalnia
Mewa przy ul. Mewy,
• 30 lipca–19 sierpnia – Olimpijczyk przy ul. Oriona,
• 20 sierpnia–9 września –
pływalnia Delfin przy ul.
Warszawskiej.
(kr)

gliwice.eu, zakładka Rodzina 3+)
i przesłać go pocztą do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach lub
w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr. tel. 32/239-12-59.

fot. materiały MZUK

– Podstawowym założeniem
programu jest wsparcie rodzin
wielodzietnych poprzez udzielanie ulg, zniżek czy rabatów na
zakup różnego rodzaju towarów
i usług. W programie uczestniczą jednostki organizacyjne
Miasta Gliwice oraz prywatni
przedsiębiorcy. I to właśnie ich
udział jest najistotniejszy, gdyż
pozwala na stworzenie szerokiej
i zróżnicowanej oferty, która
jest atrakcyjna dla beneficjentów programu – podkreśla
Klaudia Bera, zastępca naczel-

fot. Pixabay

Program Rodzina 3+ działa
w Gliwicach od początku 2013
roku. Jest przeznaczony dla
członków rodzin wielodzietnych, mieszkających na terenie
miasta. Uczestnikiem programu
mogą być rodzice (lub rodzic)
i inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu
troje lub więcej dzieci w wieku
do 18. roku życia lub do 24. roku
życia – jeżeli dziecko uczy się lub
studiuje.

Wakacje są najlepszym momentem na przeprowadzenie prac
naprawczych i kontrolnych na
terenie pływalni. Przez dwa miesiące przegląd przejdą wszystkie
miejskie baseny.

Obecnie w programie bierze
udział 75 partnerów, w tym
14 jednostek organizacyjnych
miasta oraz 61 firm prywatnych.

(kik)

Uwaga, kleszcz!
Wylegiwanie się na trawie czy spacery po leśnej ściółce możemy przypłacić zdrowiem.
Za sprawą małego szkodnika – kleszcza, który może przenosić boreliozę i kleszczowe
zapalenie mózgu. W trosce o mieszkańców na skwerach miasto stosuje opryski. Warto
jednak wiedzieć, jak sami możemy ochronić się przed tymi pajęczakami.

Miasto ma sposób
na kleszcza

Około 30% kleszczy jest nosicielami boreliozy i kleszczowego
zapalenia mózgu. Jedynie 1%
z nich zakaża, ale to i tak całkiem sporo – każdego roku
tysiące osób zostaje zarażonych.
– Samo ugryzienie kleszcza nie
powinno nas jeszcze zbytnio
niepokoić. Obawiać się możemy w przypadku pojawienia
się rumienia wędrującego,
charakterystycznego okręgu,
który może się pojawić na ciele,
niekoniecznie w miejscu ugryzienia – tłumaczy dr Jan Miczek,
specjalista chorób zakaźnych.
Do lekarza należy się także zgłosić, gdy wystąpią inne typowe dla
boreliozy symptomy – bóle głowy,
porażenie nerwu twarzowego czy
objawy grypowe, bądź – to już
stadium zaawansowane – bóle
stawów. Najłatwiej wyleczyć boreliozę we wczesnym etapie, gdy
rumień jest widoczny. Wystarczy
wówczas zastosować kilkunastodniową terapię antybiotykową.

W trosce o mieszkańców Gliwice walczą z kleszczami.

Kleszcz z drzewa
nie spada
Wbrew powszechnej opinii
kleszcze nie skaczą na nas
z drzew, tylko wyczekują w trawach i zaroślach na wysokości
do 1,5 metra. Atakują od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Jak zminimalizować ryzyko?
Kleszcze nie lubią jasnych kolorów, dlatego do lasu zakładajmy odzież w jasnych barwach,
najlepiej z długimi rękawami,
długie spodnie i nakrycie głowy.
Co ważne, jest mało prawdopodobne, aby kleszcz przeszedł
na człowieka z psa czy innego
zwierzęcia domowego.

Od ubiegłego roku na
skwerach i trawnikach
miejskich stosowane
są opryski. W tym roku
zaplanowano dwie takie akcje – jedna odbyła
się w kwietniu, druga
odbędzie się w sierpniu.
– Termin przeprowadzenia
akcji zależy od warunków pogodowych. Nie można robić
oprysków zimą, ani w temperaturze poniżej 0 st. C, ponieważ
akcja byłaby nieskuteczna. Koszt
oprysków w tym roku wyniesie
około 52 tys. zł – wyjaśnia
Iwona Janik, rzecznik prasowy
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.  (mf)
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Kolejne
wzmocnienie GTK

To będzie dobry sezon?
Piast Gliwice kończy przygotowania do nowego sezonu. Zawodnicy mają za sobą
obóz przygotowawczy we Wronkach oraz cztery sparingi. Przed nimi jeszcze jeden
mecz kontrolny. Lotto Ekstraklasa rusza 20 lipca.

Piotr Robak dołączył do GTK Gliwice. Rzucający obrońca,
wychowanek Astorii Bydgoszcz, ostatnie dwa sezony
spędził w Legii Warszawa. Dobre opinie o klubie przekonały zawodnika do przeprowadzki ze stolicy do Gliwic.

W barwach stołecznego klubu
rzucający obrońca rozegrał drugi
sezon w karierze na parkietach ekstraklasy. W ciągu średnio 21 minut
spędzanych na parkiecie notował:
6.2 punktu, 2.0 zbiórki, 0.9 asysty
i 0.5 przechwytu. W trakcie minionego sezonu Robak aż pięć razy grał
przeciwko GTK i przynajmniej trzy
z tych meczy były bardzo dobre
w jego wykonaniu.
(kr)

fot. piast-gliwice.eu

zytywne – mówi Piotr Robak,
nowy nabytek GTK.

fot. materiały GTK

Transfer Robaka do GTK nie
jest przypadkowy. Trener Paweł Turkiewicz chciał współpracować z zawodnikiem, już
kiedy prowadził Wikanę Start
Lublin. – Wizja przedstawiona
przez prezesa i trenera przekonała mnie do gry w Gliwicach.
To całkowicie mi odpowiada
i dlatego też zdecydowałem
się na zmianę barw. Nie ukrywam, że przeprowadziłem też
rozpoznanie wśród kolegów,
ale wszystkie opinie były po-

– Jestem zadowolony z pracy,
którą wykonaliśmy. W wielu
elementach nasza gra wygląda coraz lepiej. Musimy
pamiętać o tym, że jest to
drużyna w przebudowie. Wielu
zawodników, którzy do tej pory
tworzyło jej trzon – odeszło.
Przyszło kilku nowych, którzy
muszą się teraz wkomponować
– podkreśla Waldemar Fornalik, trener Piasta Gliwice.
Piast jeszcze w trakcie obozu
przygotowawczego zagrał spotkanie z II-ligowym GKS-em Bełchatów. Mecz ten zakończył się
porażką Niebiesko-Czerwonych.
Druga gra kontrolna, w której
przeciwnikiem był Śląsk Wrocław, również nie dała gliwiczanom powodów do radości. Do
domu wracali z wynikiem 0-1,
a jedyną bramkę w tym spotka-

niu strzelił dla wrocławian były
zawodnik Piasta Marcin Robak.

zaliczyli: Mateusz Mak, Tomasz
Jodłowiec i Marcin Pietrowski.

Pierwsze pozytywne efekty
pracy można było natomiast
zobaczyć podczas trzeciego sparingu, który Piast Gliwice rozegrał z 1. FC Slovacko. Spotkanie
z drużyną czeskiej ekstraklasy
zakończyło się remisem 1-1,
a bramkę strzałem głową zdobył
Michal Papadopulos, któremu
asystował Marcin Pietrowski.

– Do startu ligi nie zostało
nam już zbyt dużo czasu, ale
wciąż jest go wystarczająco,
by popracować nad kilkoma
aspektami – dodaje trener
Fornalik. 13 lipca Piast zagra
ostatni mecz kontrolny podczas letniego okresu przygotowawczego. Tym razem zmierzy
się ze znanym sobie przeciwnikiem – Sigmą Ołomuniec.
To będzie ostatnie spotkanie
przed rozpoczęciem ligowych
zmagań. Lotto Ekstraklasa rusza już 20 lipca, a Piast Gliwice
swój pierwszy mecz o punkty
zagra w poniedziałek 23 lipca,
gdy na wyjeździe zmierzy się
z Zagłębiem Sosnowiec.

Na kolejnym sparingu było już
lepiej. Gliwiczanie zapisali na
swoje konto pierwsze zwycięstwo. Pokonali Podbeskidzie
Bielsko-Biała aż 3-1. Na listę
strzelców trafili: Mateusz Mak,
Joel Valencia oraz Piotr Parzyszek, który dwa dni wcześniej
podpisał kontrakt z Piastem.
Asysty przy bramkach kolegów



(kr)

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas
sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę
www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA

12 lipca 2018 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. Przyjęcie protokołu sesji z 14 czerwca
2018 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 886).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2018 rok (druk nr 888).
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie miasta Gliwice organowi regulacyjnemu do zaopiniowania (druk nr 882).
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania

10.

11.
12.

13.

napojów alkoholowych na terenie miasta
Gliwice (druk nr 878).
Projekt uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta
Gliwice (druk nr 879).
Projekty uchwał w sprawie zaliczenia ulic do
kategorii dróg publicznych gminnych (druki
nr 889, 890).
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice
z 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji
do roku 2023 (druk nr 880).
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
numer XIX/482/2016 Rady Miasta Gliwice
z 8 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmującego część

14.

15.

16.

17.

Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona
(druk nr 883).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały nr IX/206/2015 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gliwicach (druk nr 891).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie miasta Gliwice (druk nr 877).
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży (druk nr 881).
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych (druk
nr 884).

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych (druk nr 885).
19. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia
zakresu prac wykonywanych na potrzeby
ochrony przyrody przy pomniku przyrody
– dąb szypułkowy Quercus robur znajdującym się na terenie Parku Chopina w Gliwicach (druk nr 887).
20. Projekty uchwał w sprawie nadania statutów Osiedlom (druki nr 834-854).
21. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane
przez radnych.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce:
Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.
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ZAWIADOMIENIE
o przystąpieniu
do opracowania
projektu
„Programu ochrony
środowiska
przed hałasem
dla Miasta Gliwice
na lata 2018-2022”
i do strategicznej oceny
oddziaływania
na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2017 r.,
poz. 1409 ze zmianami) w związku
z art. 30 i art. 54 ust. 2 ww. ustawy oraz
art. 119 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU
z 2018 r., poz. 799 ze zmianami)

Prezydent
Miasta Gliwice
zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla Miasta Gliwice na
lata 2018-2022” i do strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Spotkanie konsultacyjne w ramach
udziału społeczeństwa w sporządzeniu
programu ochrony środowiska przed
hałasem i w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko rozpocznie
się 2 sierpnia 2018 r. w godz. od 12.00
do 16.00, w sali nr 331 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Z treścią projektu Programu
i Prognozą oddziaływania na środowisko będzie można zapoznać się od
18 lipca 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.gliwice.eu/strona=10531.
Ponadto dokumenty wyłożone będą
do wglądu w Wydziale Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, w pokoju nr 331
(III piętro) w godzinach pracy UM. Uwagi i wnioski do dokumentów można
składać od 18 lipca 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r. – pocztą na adres: Urząd
Miejski w Gliwicach, Wydział Środowiska, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
ustnie do protokołu oraz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
na adres: gliwice@dialog-spoleczny.pl
– z podaniem imienia i nazwiska, bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Gliwice.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż ustrojów
akustycznych Hali Głównej oraz Strefy
Wejściowej Hali Sportowej w ramach
inwestycji pn. „Budowa nowoczesnej
hali widowiskowo-sportowej
PODIUM w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 14 sierpnia 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 14 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. 44-100
Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, na:

„Sukcesywne dostawy fabrycznie
nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej dla PKM Sp. z o.o.
w Gliwicach ul. Chorzowska 150”.
Termin składania ofert: 24 lipca 2018 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 24 lipca 2018 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na
www.pkm-gliwice.com.pl

Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o., 44-100
Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego
prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia
sektorowego, w sprawie:

Wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej części działek należących
do PKM Sp. z o.o. oraz opracowanie
raportu o stanie technicznym
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
nr sprawy PKM/PN/TR/01/2018
Termin składania ofert: 19 lipca 2018 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2018 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na
www.pkm-gliwice.com.pl

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
informuje,
że od 1 lipca 2018 r.
zmienia organizację czasu pracy.
W piątki klienci przyjmowani będą
od godz. 8.00 do 13.30,
kasa Ośrodka czynna będzie
w godzinach od godz. 9.00 do 13.00.

oferty pracy
Zarząd Budynków
Miejskich
I Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji
wraz z usunięciem azbestu
z elewacji budynku przy
ul. Matejki 3 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 19 lipca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na
www.zbmgliwice.pl

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

wykonanie pomiarów rozpływu
mieszanki pyło-powietrznej
z regulacją i kontrolą pracy kotłów.
Termin składania ofert: 16 lipca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2018 r. o godz. 10.00

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

W związku
z wprowadzeniem
rządowego programu
„Dobry start” („300+”),
w ramach którego rodziny otrzymają
raz w roku 300 zł na każde dziecko
uczące się w szkole – bez względu
na dochody,

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach informuje,
że wnioski w sprawie ustalenia prawa
do tego świadczenia są przyjmowane od
1 sierpnia danego roku do 30 listopada
danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną – od
1 lipca danego roku do 30 listopada
danego roku. Wnioski złożone po
upływie ww. terminu, pozostawia się
bez rozpatrzenia.
Powyższy termin pokrywa się
z terminem składania wniosków na
świadczenie wychowawcze „500+”.
W celu sprawnego załatwienia sprawy
i uniknięcia oczekiwania w kolejce, biorąc
pod uwagę bardzo dużą liczbę osób
uprawnionych do świadczeń „300+”
i świadczenia wychowawczego „500+”,
tutejszy OPS bardzo gorąco zachęca
do składania wniosków w formie
elektronicznej za pośrednictwem
platformy e-PUAP oraz banków,
w możliwie najwcześniejszym terminie.

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach,
ul. Nad Bytomką 1
sprzeda nw. samochody osobowe:
Lp.

1.

2.

nazwa

KIA SORENTO II XL 4WD

KIA SPORTAGE M 2WD

rok prod.

2011

2012

przebieg

250 tys. km

201 tys. km

pojemność/moc

2199 cm3 / 197 KM

1591 cm3 / 135 KM

zdjęcie

Wszelkich informacji udziela:
Zastępca Głównego Inżyniera ds. Logistyki pod nr telefonu: 603-212-999 lub 32/270-40-03, wew. 136.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.
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Powiatowy
Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 5 lipca 2018 r.

• operator koparko-ładowarki
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia na koparko-ładowarkę,
jedna zmiana, praca na terenie powiatu gliwickiego;

• konserwator urządzeń mechanicznych
wykształcenie zawodowe; min. rok doświadczenia zawodowego,
umiejętność obsługi pił łańcuchowych (spalinowych), prawo jazdy
kat. B, zakres obowiązków: bieżąca konserwacja na obrzeżach akwenów wodnych, koszenie traw, wycinka drzew, konserwacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, jedna zmiana, miejsce pracy:
Pławniowice;

• operator zwyżki
wykształcenie: brak wymagań;, doświadczenie na ww. stanowisku,
samodzielność, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice oraz obszar
całego kraju;

• magazynier
wykształcenie średnie, 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
mile widziane doświadczenie w branży kolejowej, umiejętność obsługi
komputera, obowiązkowość, komunikatywność, zakres obowiązków:
zapewnienie terminowego przyjęcia i wydania materiałów z magazynu
zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami, pracodawca
proponuje 3-miesięczny okres próbny, po okresie próbnym istnieje
możliwość stałego zatrudnienia, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kwalifikacji i umiejętności kandydata, jedna zmiana,
miejsce pracy: Pyskowice;

• konserwator urządzeń klimatyzacji 
i wentylacji mechanicznej
wykształcenie zawodowe/średnie, min. 2 lata doświadczenia w zakresie eksploatacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,
warunek konieczny – świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko
„EKSPLOATACJA” w grupie urządzeń 2 oraz świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku „DOZÓR” w grupie urządzeń 2, dopuszczenie
do prac na wysokości, sumienność, zakres obowiązków: utrzymanie
w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz instalacji z nimi związanych, czynności konserwacyjne,
prowadzenie oględzin, pomiarów i protokołów, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice;

• pomocnik brukarza
wykształcenie, doświadczenie zawodowe: brak wymagań, pomoc
w pracach brukarskich, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Polski;

• kierowca samochodu dostawczego
wykształcenie zawodowe, roczne doświadczenie zawodowe, komunikatywność; prawo jazdy kat. B, odporność na stres, znajomość
jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego, zakres obowiązków: prowadzenie pojazdu dostawczego o docelowej masie całkowitej do 3,5 tony,
nadzór nad prawidłowym załadunkiem i rozładunkiem, wypełnianie
dokumentów transportowych, jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

• pomocniczy pracownik ogólnobudowlany
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, zakres obowiązków: prace pomocnicze budowlane przy wykonywaniu robót murarskich, ciesielskich, zbrojarskich, miejsce pracy: Gliwice + teren
woj. śląskiego.

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.

Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach,
ul. Nad Bytomką 1, zatrudni:
kierownika budowy,
kierownika robót drogowych,
kierownika robót instalacyjnych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlane, obejmujące zakres robót mostowych, drogowych i konstrukcyjno-budowlanych
(kierownik robót drogowych),
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (kierownik robót
instalacyjnych),
• min. 2-3-letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika robót/budowy przy nadzorowaniu prac na budowie,
• dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B.
Obowiązki:
• nadzór i koordynowanie robót,
• kontrola, weryfikacja budżetu
i harmonogramu robót,

• prowadzenie dokumentacji budowy,
• zarządzanie podległymi pracownikami i sprzętem,
• współpraca z dostawcami i podwykonawcami.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• narzędzia pracy (samochód
służbowy, telefon komórkowy,
laptop).
• możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby chętne do podjęcia pracy
w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail.: drogi@
pruim.gliwice.pl. Dokumenty można
również przesłać pocztą tradycyjną
lub dostarczyć osobiście do siedziby
PRUiM S.A., adres: 44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10,
32/270-40-00.
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ogłoszenia
oferty pracy
Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150 w godz.
od 7.00 do 15.00.

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

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

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi
taboru posiadanego przez PKM,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.

Komendant Straży Miejskiej
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A,
44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Magazynier/MSI/2018
Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• rozładunek dostarczonych towarów
do magazynu oraz odpowiednie ich
rozmieszczenie,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu 0 i/lub uprawnienia
do obsługi wózków widłowych,
• doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się
firmie istniejącej na rynku od 29 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze
+ system premiowania,
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– prywatna opieka medyczna Medicover lub karta MultiSport Plus po
roku pracy,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail:
rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w niniejszym
CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji
prowadzonego przez Śląskie Centrum Logistyki
SA. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Śląskie
Centrum Logistyki SA i mam prawo do ich
przeglądania, poprawiania, uzupełniania oraz
żądania usunięcia. Przyjmuję do wiadomości,
że moje CV zostanie usunięte w sposób trwały
w momencie zakończenia celu przetwarzania,
tj. zakończenia rekrutacji.”
lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV
dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Śląskie Centrum Logistyki SA.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem
moich danych osobowych jest Śląskie Centrum
Logistyki SA i mam prawo do ich przeglądania,
poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, że moje CV
zostanie usunięte w sposób trwały na koniec
roku kalendarzowego następującego po roku
w którym CV zostało udostępnione.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r.”

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

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

nabór nr SM-OF.1101.7.2018

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży
i marketingu
miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Marketing/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie nowych klientów, budowanie
relacji z kontrahentami,
• aktywna sprzedaż usług, realizacja planów
sprzedażowych,
• prowadzenie akcji e-mailingowych, spotkania
z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych i projektów umów, negocjacje warunków współpracy,
finalizowanie sprzedaży,
• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach konkurencji.
Twój profil:
• minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie
sprzedaży (mile widziane w branży logistyki),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie,
• wykształcenie wyższe,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• zdolności interpersonalne,
• umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
nastawienie na współpracę.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
istniejącej na rynku od 29 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę,
• stałe godziny pracy (8.00–16.00),
• trakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system
premiowania,
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
– świadczenia z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych,
– prywatna opieka medyczna Medicover lub
karta MultiSport Plus po roku pracy,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia
zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego
procesu rekrutacji prowadzonego przez Śląskie Centrum
Logistyki SA. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Śląskie Centrum
Logistyki SA i mam prawo do ich przeglądania, poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia. Przyjmuję
do wiadomości, że moje CV zostanie usunięte w sposób
trwały w momencie zakończenia celu przetwarzania,
tj. zakończenia rekrutacji.”
lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb
obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez Śląskie Centrum
Logistyki SA. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Śląskie Centrum
Logistyki SA i mam prawo do ich przeglądania, poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia. Przyjmuję
do wiadomości, że moje CV zostanie usunięte w sposób
trwały na koniec roku kalendarzowego następującego
po roku, w którym CV zostało udostępnione.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.”

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory
oraz na tablicy ogłoszeń Straży
Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są
informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy
dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 103B w siedzibie
Straży Miejskiej w Gliwicach lub
przesłać za pośrednictwem
poczty w terminie do 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00 na
adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział
Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a,
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na kierownicze
stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej
w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na
adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za
dostarczone w terminie,
jeżeli zostaną dostarczone
na ww. adres w terminie do
20 lipca 2018 r. do godz. 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: 32/338-19-84.

nabór nr SM-OF.1101.5.2018

Komendant Straży Miejskiej
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A,
44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne
stanowisko urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory
oraz na tablicy ogłoszeń Straży
Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są
informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy
dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 103B w siedzibie
Straży Miejskiej w Gliwicach lub
przesłać za pośrednictwem
poczty w terminie do 20 lipca
2018 r. do godz. 12.00:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział
Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a,
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko
urzędnicze w Straży Miejskiej
w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na
adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za
dostarczone w terminie,
jeżeli zostaną dostarczone
na ww. adres w terminie do
20 lipca 2018 r. do godz. 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: 32/338-19-84.

nabór nr KD.210.26.2018.IR-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 20 lipca 2018 r.
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

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

robotnika drogowego,
kierowcę kat. prawa jazdy C lub C+E (karta + przewóz rzeczy),
operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl lub jskiba@
pruim.gliwice.pl. Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście
do siedziby PRUiM S.A., adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-40-03.
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nabór nr SM-OF.1101.6.2018

Komendant Straży Miejskiej
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A,
44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory
oraz na tablicy ogłoszeń Straży
Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są
informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy
dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 103B w siedzibie
Straży Miejskiej w Gliwicach lub
przesłać za pośrednictwem
poczty w terminie do 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00 na
adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział
Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a,
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na kierownicze
stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na
adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za
dostarczone w terminie,
jeżeli zostaną dostarczone
na ww. adres w terminie do
20 lipca 2018 r. do godz. 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: 32/338-19-84.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona w Gliwicach przy Drogowej
Trasie Średnicowej i ul. Henryka Sienkiewicza, użytek: „Bi” – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 0,6663 ha,
KW nr GL1G/00032996/8 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Termin przetargu: 27 sierpnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 951 000,00 zł

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

Wadium: 95 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 sierpnia 2018 r.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

31 lipca 2018 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Gliwice położonej przy ul. Toszeckiej 13,
obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 4,
obręb Centrum, na okres 10 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi:
1000,00 zł netto w stosunku rocznym (słownie złotych: jeden
tysiąc 00/100).
Minimalna kwota postąpienia wynosi 100,00 zł (słownie złotych:
sto 00/100).
Wadium w kwocie 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A. nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy i pozostaje
na koncie depozytowym UM do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie,
zawartej pomiędzy wydzierżawiającym a bankiem. Kwota kaucji
podlega oprocentowaniu wg zasad określonych w ww. umowie.
Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania
przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy i pod tym
warunkiem podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie do 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe,
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do ewidencji niepublicznych
szkół i placówek oświatowych, w tym przedszkoli niepublicznych,
które przedłożą referencje organu najpóźniej 24 lipca 2018 r.
oraz wpłacą wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej
24 lipca 2018 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa
stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6474/18 z 29 czerwca 2018 r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu w dziale
Prawo lokalne/Zarządzenia Prezydenta Miasta.
Licytacja rozpocznie się 31 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w sali
nr 034 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-30, 32.

przeznaczone do sprzedaży:

• nr 366 – 390 do 20 lipca 2018 r.;

Obowiązek informacyjny.

przeznaczone do zbycia:

• nr 391 do 20 lipca 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach

•
•

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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) oraz na stronie
podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej został podany do publicznej
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

•

przeznaczoną do zbycia,
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 24/SP/2018 do 20 lipca 2018 r.

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

•

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

•

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do oddania w użyczenie,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 167/2018 do 20 lipca 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:

• od nr 157/2018 do nr 166/2018 do 20 lipca 2018 r.,
• od nr 168/2018 do nr 171/2018 do 20 lipca 2018 r.;

przeznaczone do zbycia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:

• od nr 144/2018 do nr 156/2018 do 20 lipca 2018 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

10

•

Organizator przetargu informuje, iż:
administratorem danych osobowych jest Prezydent
Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100);
zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem
zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do
udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego
wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników,
gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych
osobowych;
obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub
firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108),
t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać
się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania
danych osobowych, stosowanymi przez Urząd Miejski
w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu
oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej
sprawie, prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach
w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz
potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania
danych osobowych, stosowanymi przez Urząd Miejski
w Gliwicach;
wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem
cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające
nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów
organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym
w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. ZABRSKA 28, lokal nr 4, I pię- • UL. STYCZYŃSKIEGO 49, lokal nr 6,
II piętro, pow. 63,96 m2, 2 pokotro, pow. 100,35 m2 + piwnica:
je, kuchnia, łazienka, przedpokój,
8,48 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienlokal do generalnego remontu
ka, przedpokój, lokal do generalneTermin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
go remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 207 400,00 zł
Wadium: 10 400,00 zł
Termin oględzin: 24 lipca 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2018 r.

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

• UL. PSZCZYŃSKA 118A, lokal nr 23,
parter, pow. 54,00 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 100,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz.
11.45 do 12.00, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 157 700,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 6, lokal
nr 9, II piętro, pow. 81,36 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 11, lokal nr 1,
parter, pow. 46,20 m2 + piwnica:
5,68 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, dostęp do WC usytuowanego na klatce schodowej (parter),
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 300,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 9.30
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33929-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. ZIMNEJ WODY 6, lokal nr 15, • UL. CZARNIECKIEGO 5, lokal nr 5,
IV piętro (poddasze), pow.
I piętro, pow. 31,38 m2 + piwnica:
46,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła6,08 m2, 1 pokój, kuchnia, przedzienka z WC, przedpokój, lokal do
pokój i WC, lokal do generalnego
generalnego remontu
remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 900,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 8.00
do 08.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM
2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 700,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz.
13.45 do 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,
tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

UŻYTKOWE
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C
• UL. GROTTGERA 31, lokal nr 12,
w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
parter (oficyna), pow. 30,60 m2
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.
+ piwnica: 4,67 m2, 2 pomieszczenia i WC, lokal do generalnego
• UL. WYSZYŃSKIEGO 14C, lokal
remontu
nr III, parter, I piętro, pow.
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 11.30
326,47 m2, 5 pomieszczeń, 3 poCena wywoławcza nieruchomości: 57 500,00 zł
mieszczenia WC, korytarz i hol na
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz.
parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 po13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
mieszczenia WC, pomieszczenie
w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach,
sanitarne, korytarz i 2 hole na I piętel. 32/231-53-24
trze, lokal do generalnego remontu
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. BIAŁEJ BRAMY 8, 10; BYTOMSKA 11, 13, lokal nr 2, I piętro (wejście od ul. Białej Bramy 8), pow.
91,07 m2, 7 pomieszczeń, korytarz,
lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 700,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 30 lipca 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33929-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 401 700,00 zł
Wadium: 20 100,00 zł
Termin oględzin: 13 lipca 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. DWORCOWA 26, lokal nr 5,
III piętro (poddasze), pow. 59,88 m2
+ pom. przynależne na parterze:
2,91 m2, 4 pomieszczenia, korytarz,
lokal do generalnego remontu
• UL. ZIEMOWITA 8, lokal nr I, parter,
pow. 73,36 m2 + pom. przynależne:
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
8,24 m2, 4 pomieszczenia i WC, loWadium: 4400,00 zł
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 800,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin oględzin: 13 lipca 2018 r. od godz. 13.00
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 31 lipca 2018 r.
od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym

Termin oględzin: 13 lipca 2018 r. od godz. 12.30
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od
godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd
Budynków
Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym
składaniu ofert na wysokość
stawki czynszu za najem:

1. Parkingu
wielopoziomowego
przy ul. Dunikowskiego 4,
pow. 3169,14 m2
(84 miejsca)
oraz lokali użytkowych
przy ul.:
1. Dunikowskiego 4/I,
pow. 162,09 m2
2. Dunikowskiego 4/II,
pow. 152,31 m2
3. Dunikowskiego 4/III,
pow. 191,72 m2
4. Dunikowskiego 4/IV,
pow. 126,06 m2
Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Miejsce składania ofert:
siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o.,
pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje
się na www.zbm2.pl.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza:

NABÓR NA NOWO WYBUDOWANE MIESZKANIA

GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

Mieszkania na Wynajem z opcją dojścia do własności

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr B przy
ul. Asnyka 11-15.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 123 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 1 pomieszczenie magazynowe, 2 WC, 5 korytarzy.
5. Kondygnacja: I.
6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń
i praw osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący
959/10000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.
8. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr
GL1G/00070825/7.
9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony
na działce nr 886 o powierzchni 0,0907 ha, obręb
Trynek – KW nr GL1G/00034115/3.
10. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu – 3% wartości udziałów w nieruchomości
gruntowej.
11. Cena wywoławcza: 257 550,00 zł
12. Wadium: 12 877,50 zł;
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej
przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie.
13. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu
oględzin 12 lipca 2018 r. w godzinach od 10.00
do 11.00.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 30 lipca 2018 r. wadium na konto ZBM
I TBS w ING Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285
1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu
wadium na konto).
15. Termin i miejsce otwarcia ofert: 3 sierpnia
2018 r., godz. 10.00 (część jawna i niejawna),
sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Dolnych Wałów 11.
16. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz
adres zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego
osobą fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej każdego ze wspólników oraz
oświadczeń każdego ze wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa
w przetargu jednego z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać
zwrócone wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych
osób fizycznych dodatkowo pełnomocnictwo
notarialnie lub z notarialnie poświadczonym
podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie)
i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan
techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń.
17. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. przy
ul .Dolnych Wałów 11 w zaklejonych kopertach
do 30 lipca 2018 r. do godz. 15.00.
18. Koperta z ofertą winna być opisana w następujący sposób:
• zaadresowana na Dział Administracyjny ZBM
I TBS Sp. z o.o.,
• winna posiadać następujący opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR B
PRZY UL. ASNYKA 11-15 – NIE OTWIERAĆ PRZED
3 SIERPNIA 2018 R.”.
19. 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.
20. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać,
gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarząd Budynków Miejskich I TBS
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać
pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

znajdziesz nas też na:

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
ogłasza otwarty nabór na nowo wybudowane dwa mieszkania
na wynajem przy ul. Witkiewicza 8–8a w Gliwicach, 2-pokojowe
o metrażu 60,10 m2 i 60,90 m2.
Nabór trwa od 25 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów
Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl
lub w siedzibie Spółki.
Lp.

Adres

Czynsz bez
mediów

Rodzaj
mieszkania

Partycypacja

Kaucja

Oględziny

1.

Witkiewicza 8/1
parter

706,78 zł
bez
mediów

2 pokoje
60,10 m2

63 105,00 zł

4241,00 zł

12 lipca 2018 r., godz. 15.40 – 16.00
i
19 lipca 2018 r., godz. 15.40 – 16.00

2.

Witkiewicza 8A/4
parter

716,18 zł
bez
mediów

2 pokoje
60,90 m2

63 945,00 zł

4297,00 zł

12 lipca 2018 r., godz. 16.00 – 16.20
i
19 lipca 2018 r., godz. 16.00 – 16.20

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe o powierzchni
od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany
przez profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy
Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km
od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl.
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kultura

Barok wiecznie żywy

Między 17 a 22 lipca zaplanowano
pięć koncertów, podczas których
artyści będą odwoływać się do twórczości wielkiego Niemca, ale nie tylko.
W programie są między innymi utwory Antonia Vivaldiego, Astora Piazzoli,
a także pochodzącego z Gliwic Jakuba
Sarwasa. Utwory gliwiczanina wykona
Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta.
W trakcie festiwalu zagra także
Lautten Compagney z Berlina pod

czwartek 12 lipca
fot. materiały promocyjne

Johann Sebastian Bach to
jeden z najwybitniejszych
kompozytorów barokowych.
Jego twórczość nadal wywiera
wpływ na muzyków z całego
świata. Podczas XIX Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego
wysłuchamy koncertów między innymi Olgi Paszczenko
i Lautten Compagney.

CO? GDZIE? KIEDY?

Lautten Compagney
batutą Wolfganga Katschnera. Będzie
również występ solistki (Olgi Paszczenko – klawesyn), duetu akordeonowo-klawesynowego Jewheniji
Czerkazowej i Swetłany Szabałtyny
oraz kwartetu w składzie: Jolanta
Sosnowska (skrzypce barokowe), Jan
Ziemowit Hutek (obój barokowy), To-

masz Wesołowski (fagot barokowy)
i Agnieszka Wesołowska (klawesyn).
Szczegółowy program Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego jest dostępny
na stronie kultura.gliwice.eu. Impreza
została dofinansowana z budżetu
Miasta Gliwice.
(mm)

Gliwicki fotograf przeciera szlaki
Dla fotografa dołączyć do prestiżowego grona reporterów Magnum,
to jak dla informatyka dostać pracę
w Dolinie Krzemowej. W archiwum
agencji są fotografie dokumentujące wszystkie najważniejsze
wydarzenia na świecie. Zdjęcia
dla Magnum robiły takie legendy
fotografii jak Robert Capa czy Henri
Cartier-Bresson.
Teraz nominację do tego grona
otrzymał Rafał Milach, urodzony
w Gliwicach fotograf, który w 2008
roku został wyróżniony nagrodą
World Press Photo za najlepszy reportaż. Dorobek Milacha jest bardzo
bogaty – jest jednym z założycieli

kolektywu Sputnik, w swojej pracy
zajmuje się między innymi tematem
transformacji państw powstałych po
upadku Związku Radzieckiego. Ważne miejsce w jego twórczości zajmują
też fotografie dokumentujące Śląsk
(seria „Szare”). Jego prace były pokazywane w Gliwicach – Czytelnia
Sztuki zaprezentowała je na wystawie
„W samochodzie z R.” w 2012 roku.
Był to fotograficzny zapis jego wyprawy na Islandię. Udaje mu się łączyć
realizację wymagających, autorskich
projektów ze współpracą z dużymi
tytułami prasowymi. Jego prace były
pokazywane w wielu krajach świata.
Zajmuje się także rysowaniem komiksów i montowaniem filmów.

Rafał Milach

fot. archiwum prywatne

Rafał Milach jako pierwszy reporter z Polski został zaproszony do legendarnej agencji fotograficznej Magnum. Urodzony w Gliwicach artysta jest jednym z najważniejszych
twórców fotografii w kraju.

Rafał Milach stoi obecnie przed
wielką szansą na wejście do grona
członków Magnum. Niedawno został
nominowany przez jednego z fotografów agencji, Marka Powera, a jego
portfolio zostało zaakceptowane.
Jeżeli wszystko ułoży się pomyślnie,
za kilka lat Milach zostanie stałym
członkiem najbardziej prestiżowej
agencji prasowej na świecie. (mm)

KULTURA poszukiwana!

■■ godz. 18.00: „Twój Vincent” – wernisaż wystawy
malarstwa, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.00: AMC Trio feat. Peter Lipa – koncert
w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury
Jazovia (Rynek 10)

piątek 13 lipca

■■ godz. 17.00: „Smaki i kolory Meksyku” – wykład
i warsztaty w ramach Kulturalnych Podróży Kulinarnych, Społeczna Kuchnia na Zielonym (ul. Cichociemnych 18)
■■ godz. 20.00: „Komandosi z Berlina”, „Fantomas” –
projekcje filmowe z muzyką na żywo w wykonaniu
Jacka Latonia / CuefX w ramach festiwalu elektrONarracje, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

sobota 14 lipca

■■ godz. 12.00–15.00: warsztaty kreatywne z grupą
Opowieści z Walizki w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park
Chopina
■■ godz. 16.00: „Koło fortuny” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Opowieści z Walizki w ramach 12.
Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 18.00: „Clown in Libertà” – spektakl Teatro
Necessario w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Rynek

niedziela 15 lipca

■■ godz. 18.00: „Rock dog. Pies ma głos!”, „Boska Florence” – seanse w ramach Kina Plenerowego, teren
obok boisk przy ul. Piaskowej
■■ godz. 18.00: „Nueva Barberia Carloni” – spektakl
Teatro Necessario w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, ruiny teatru
Victoria (al. Przyjaźni 18)
■■ godz. 19.00: Tommy Caggiani Therion Project –
koncert w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum
Kultury Jazovia (Rynek 10)

poniedziałek 16 lipca

■■ godz. 19.00: Voytek Proniewicz & Wojciech Waleczek; Piano Dynasthy – koncerty w ramach festiwalu
Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

wtorek 17 lipca

■■ godz. 20.00: „Bach w Wenecji” – koncert Olgi Paszczenko w ramach XIX Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
(ul. Daszyńskiego 2)

środa 18 lipca

■■ godz. 10.00: „Są dzieci skórzane, są dzieci wełniane” – warsztaty w ramach Teatralnych wakacji w ruinach, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)
■■ godz. 19.30: Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta – koncert w ramach XIX Gliwickiego Festiwalu
Bachowskiego, kościół pw. Wszystkich Świętych
(ul. Kościelna 4)

kultura.gliwice.eu

Znasz artystę albo organizację współtworzącą gliwicką kulturę i uważasz, że warto ich uhonorować? Do 23 lipca można zgłaszać kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Gliwice.

Wnioski konkursowe mogą przesyłać
instytucje kultury, placówki oświato-

12

we, szkoły wyższe, związki twórcze,
stowarzyszenia kulturalne i społeczne
oraz członkowie Rady Miasta Gliwice.
Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21). Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Wy-

działu Kultury i Promocji Miasta pod
nr. tel. 32/239-12-84.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie kultura.
gliwice.eu w zakładce „Nagrody
w dziedzinie kultury”.
(mm)

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Wyróżnienia przyznawane są
w trzech kategoriach: twórczości
artystycznej, upowszechniania
kultury i ochrony kultury. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne
zamieszkałe w Gliwicach lub osoby
prawne i inne podmioty, których
siedziba mieści się w naszym
mieście. Nagrody są przyznawane
zarówno za całokształt osiągnięć,
jak i szczególne zasługi dla gliwickiej kultury w 2017 roku. Zgłaszać
można zarówno uznanych artystów,
jak i początkujących twórców oraz
organizacje.

15
lipca
Łabędy, ul. Piaskowa
(teren przy boiskach)

„Rock dog.
Pies ma głos!”
godz.
20.00 „Boska Florence”
godz.
18.00

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 28/2018 (908), 12 lipca 2018

