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trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy nowoczesnego Centrum 
Przesiadkowego. Będzie to kolejna wizytówka Gliwic. Na realizację inwestycji 
miasto może pozyskać 130 mln zł unijnego dofinansowania. Planowany termin 
realizacji to lata 2019–2020.
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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRUGa StRONa W OBIeKtyWIe

W niedzielę, 29 lipca, miłośnicy aktywnego wypoczynku na dwóch kółkach znów 
ruszą w trasę. Przed nami kolejny rajd rowerowy z cyklu „Zielone Gliwice – Ekolo-
giczne Miasto”.  Rajd wystartuje o godz. 11.00 sprzed budynku Urzędu Miejskiego  
(ul. Zwycięstwa 21). Regulamin jest dostępny na stronie www.gliwice.eu w zakładce  
Ekologia. (fot. S. Tomala)

Zawodniczki KKS Kolejarz Gliwice zdobyły brązowy medal podczas XXIV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży „Śląskie 2018”. W 33 dyscyplinach o tytuł Mistrzów Polski wal-
czyło 4,5 tys. zawodników. Gliwickie hokeistki należą do czołówki zespołów w Polsce 
i od czterech lat nie schodzą z podium rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach 
młodzieżowych. (fot. materiały KKS Kolejarz Gliwice)

Za nami trzy z pięciu weekendów XII Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”. Podczas spotkania z grupą Opowieści z walizki i włoskim Teatro Necessario był czas na 
zabawę w plenerze, niespodzianki (nie tylko muzyczne) i mnóstwo pozytywnych emocji. Następny weekend z „Ulicznikami” rozpocznie stand-up muzyczny Ewy Błachnio i Muzikantów. 
Szczegółowy program imprezy dofinansowanej z budżetu Miasta Gliwice jest dostępny na stronie kultura.gliwice.eu. „Ulicznicy” będą nas bawić do 29 lipca.  (fot. UM Gliwice, Z. Daniec)

Niedziela na rowerze

Hokeistki na medal! 

Ulicznicy są wśród nas!

W okno pracowni edukacyjnej w Willi Caro został wprawiony niezwykły witraż, który 
powstawał podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Przedstawia herb z wizerunkiem 
Madonny z Dzieciątkiem na rękach,  nadany Gliwicom 14 sierpnia 1629 roku w Wied-
niu przez cesarza Ferdynanda II Habsburga. Po wojnie zastąpiony został symbolem 
zaczerpniętym ze starej pieczęci miejskiej. (fot. Muzeum w Gliwicach)

Łukasz Górka, zawodnik gliwickiego Klubu Pływackiego Sikret, zdobył złoty medal  
w Mistrzostwach Polski Juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim. 16-letni pływak  
z Gliwic (na zdjęciu z lewej), już pierwszego dnia mistrzostw stanął na podium. Dystans 
200 metrów stylem grzbietowym pokonał w czasie 2:06:19, co zaowocowało złotym 
medalem. (fot. Klub Pływacki Sikret Gliwice)

Tak kiedyś wyglądał herb Gliwic

Mistrz Polski z Gliwic

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

Cały szpital w jednym miejscu?

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, na dziedzińcu Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki 29 planowano wybu-
dowanie nowego budynku. Być może ta koncepcja ulegnie zmianie. trwają gruntowne analizy, zmierzające do 
wybrania optymalnego rozwiązania zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i miejskich finansów. 

O rozbudowie Szpitala Miejskiego 
władze Gliwic mówią od paru lat. 
Jest to konieczne dla zapewnienia 
mieszkańcom dobrych warun-
ków leczenia. Choć finansowanie 
służby zdrowia nie jest zadaniem 
samorządu, środki zapewniane 
gliwickim szpitalom przez NFZ są 
dalece niewystarczające i miasto 
musi wspierać placówki, przeka-
zując znaczne sumy na niezbędne 
inwestycje, doposażenie w sprzęt 
oraz spłatę zadłużenia. 

tylko w ciągu ostatniej 
dekady miasto wydało 
na gliwickie szpitalnic-
two około 73,8 mln zł. 

 – To bardzo ważny temat, do któ-
rego podchodzimy bardzo poważ-

nie. Mamy dużą wiedzę i jesteśmy 
świadomi pewnych niedoborów, 
z którymi borykają się szpitale 
w Gliwicach. Mieszkańcy nie mogą 
jednak na tym tracić. Zapewnienie 
gliwiczanom jak najlepszych wa-
runków leczenia to jeden z prioryte-
tów naszych działań. Warto jednak 
zadbać o to, by wybrać najlepszą 
z możliwych opcji – mówi prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 

Dodatkowy pawilon 
nie wystarczy
Zgodnie z planem nowy, sześcio-
kondygnacyjny pawilon o po-
wierzchni około 15 tys. m2 miał 
stanąć na części dziedzińca Szpitala 
Miejskiego nr 4 przy ul. Kościuszki 
i łączyć się ze starym budynkiem 
szpitalnym. Koszty budowy szaco-
wano wstępnie na ok. 120 mln zł. 

Ważnym założeniem było przenie-
sienie oddziałów z wiekowego bu-
dynku przy ul. Zygmunta Starego. 

analizy wykonane na 
zlecenie nowego zarzą-
du Szpitala Miejskiego 
wskazują jednak, że 
wybudowanie pawilonu 
w planowanej lokalizacji 
nie rozwiąże jednego  
z najważniejszych  
problemów, z którymi 
placówka się boryka. 

„Pomimo wybudowania du-
żego pawilonu medycznego, 
w dalszym ciągu szpital będzie 
musiał funkcjonować w dwóch 
lokalizacjach, na bazie starych 

budynków, wymagających 
dostosowania ich do szczegó-
łowych wymogów rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia oraz 
ponoszenia coraz większych 
kosztów utrzymania budynków 
we właściwym stanie technicz-
nym” – wskazuje zarząd pla-
cówki w przekazanym władzom 
miasta opracowaniu. 

Nie można też zapomi-
nać o tym, że budowa 
prowadzona na dziedziń-
cu działającego szpitala 
byłaby uciążliwa dla  
pacjentów przebywają-
cych zarówno na szpital-
nych oddziałach, jak  
i w pobliskim hospicjum. 

W okresie budowy nie byłoby 
dostępu do parkingu, a trans-
port sanitarny byłby znacznie 
utrudniony.

lepszy jeden  
zamiast trzech?
Wniosek z przeprowadzonych 
przez zarząd Szpitala Miejskiego 
analiz płynie jeden – racjonalne 
byłoby wybudowanie nowego 
kompleksu, który pomieści 
wszystkie odziały placówki wraz 
z koniecznym zapleczem. 

Pozwoliłoby to na obniżenie kosz-
tów związanych z utrzymaniem 
starych budynków, a jednocze-
śnie umożliwiło podniesienie 
poziomu specjalizacji świadczeń 
medycznych i zapewnienie 
mieszkańcom Gliwic wysokiego 
standardu leczenia w nowocze-
snej placówce medycznej. Pla-
cówka nie musiałaby się również 
borykać z kosztami i uciążliwo-
ściami transportu pomiędzy 
kilkoma budynkami. Co ważne, 
nowa lokalizacja szpitala dałaby 
możliwość zaplanowania odpo-
wiedniej infrastruktury, w tym 
np. adekwatnej do potrzeb liczby 
miejsc parkingowych. 

Co z planami przygotowanymi na 
potrzeby poprzedniej koncepcji? 
Program funkcjonalno–użytko-
wy, przygotowany na zlecenie 
poprzedniego zarządu szpitala 
przez Pracownię Projektową STU-
DIO QUATTRO z Katowic, może 
z powodzeniem być wykorzysta-
ny przy projektowaniu nowego 
kompleksu. Gdzie mógłby zostać 
wybudowany nowy szpital? Trwa-
ją analizy zmierzające do wybrania 
optymalnej lokalizacji.  (ap)

Ponieważ do nowego pawilonu przy ul. Kościuszki nie udałoby się przenieść oddziałów z ul. Zygmunta Starego, Szpital Miejski musiałby w dal-
szym ciągu ponosić koszty utrzymania, i dostosowywania do zmieniających się przepisów, wiekowego budynku.
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to trzeba zobaczyć!
Prawdziwa gratka dla miłośników historii i architektury Gliwic! Najnowszy 
numer ogólnopolskiego kwartalnika Renowacje i Zabytki jest poświęcony 
zabytkom i wielkim inwestycjom naszego miasta.
Renowacje i Zabytki to pismo, 
które przez architektów, urba-
nistów, projektantów i konser-
watorów traktowane jest jako 
specjalistyczne, o wysokich 
walorach poznawczych i eduka-
cyjnych. Miłośnicy historii i ar-
chitektury cenią wydawnictwo 
za przystępny sposób prezentacji 
zagadnień dotyczących adaptacji, 
rekonstrukcji i renowacji miast 
oraz obiektów zabytkowych.

Najnowszy numer presti-
żowego kwartalnika po-
święcony jest Gliwicom. 

Z ramienia miasta przygotowanie 
publikacji koordynowała Ewa Po-
korska-Ożóg, Miejski Konserwator 
Zabytków. W numerze znalazły się 
również artykuły przygotowane 
przez specjalistów z gliwickiego 
Muzeum, Wydziału Architektury 
i Budownictwa Politechniki Śląskiej, 
Regionalnego Instytutu Kultury oraz 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W publikacji można znaleźć wiele 
ciekawych informacji na temat 
historii naszego miasta i najcie-
kawszych gliwickich zabytków, 
zapoznać się z przykładami 
udanych renowacji oraz bliżej 
poznać najnowsze i największe 

miejskie inwestycje. Fachowe 
teksty uzupełniają spektakularne 
zdjęcia i wysokiej jakości przedruki 
archiwalnych map i grafik. 

W wydaniu najnowszego numeru 
partycypowało Miasto Gliwice, 
dlatego jest on dostępny w filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
w Centrum Informacji Turystycznej 
przy ul. Dolnych Wałów 3. (ap)

aKtUalNOŚCI

Za parkowanie w Gliwicach można zapłacić również przez telefon – przypomina 
Śląska Sieć Metropolitalna, operator Strefy Płatnego Parkowania. Jest szybciej, wy-
godniej i… taniej! By skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy smartfon, darmowa 
aplikacja i dostęp do Internetu.

Zostawiając samochód w Strefie 
Płatnego Parkowania w Gliwi-
cach zamiast po portfel wystar-
czy sięgnąć po telefon. Opłatę 
można wnieść przy pomocy 
jednego z trzech dostępnych 
systemów: moBILET, Skycash lub 
Pango. Aplikacje są bezpłatne 
i proste w obsłudze. 

Jak wynika ze statystyk ŚSM, przez 
pierwsze półrocze tego roku w Stre-
fie Płatnego Parkowania wykonano 
822 864 opłat za postój, z czego 
co 5 transakcja była przeprowa-
dzona przy wykorzystaniu aplikacji. 
Analogicznie, w tym samym czasie 
w roku 2017, telefonu do zapłaty 
za parkowanie użyto 66 450 razy. 
To pokazuje wzrost popularności 
systemów mobilnych wśród płacą-
cych kierowców aż o 144%! 

Jedna aplikacja –  
wiele możliwości
Wystarczy zainstalować wybra-
ny program na swoim telefonie, 
zarejestrować się, podać numer 
rejestracyjny auta, zasilić konto 
i już można parkować. Systemy 
pozwalają kierowcom kupić bilet 
zawsze i wszędzie, bez konieczno-

ści szukania parkomatu i gotów-
ki. To nie koniec zalet płatności 
on-line. Aplikacje mobilne dają 
także możliwość przedłużenia 
ważności biletu parkingowego 
w dowolnym momencie. 

– Nie trzeba przerywać spotkania, 
rezygnować z kolejki do lekarza, 
wystarczy ponownie uruchomić 
aplikację i dokonać opłaty bez 
ruszania się z miejsca – mówi 
Mariusz Kopeć ze Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej, która jest opera-
torem Strefy Płatnego Parkowania 
w Gliwicach. Możemy również 
skrócić czas parkowania, czego nie 
jesteśmy w stanie dokonać korzy-
stając z parkomatów. Jeśli opłacili-
śmy godzinę, a opuszczamy strefę 
wcześniej, wystarczy wybrać na 
telefonie opcję „zakończ”. Wtedy 
system przeliczy faktyczny czas 

parkowania, a nadpłatę zwróci 
na nasze konto. Należy jednak 
pamiętać, by uruchomić aplikację 
zaraz po zaparkowaniu pojazdu 
i wprowadzić poprawny numer 
rejestracyjny pojazdu do aplikacji 
mobilnej.

Brak biletu  
to nie problem
Tych, których martwi fakt, że 
nie mają papierowego potwier-
dzenia uiszczenia opłaty, uspo-
kajamy. Kontrolerzy w gliwickiej 
Strefie Płatnego Parkowania 

wyposażeni są w specjalne 
urządzenia elektroniczne podłą-
czone do systemu. Po wpisaniu 
numeru rejestracyjnego auta 
otrzymują informację czy postój 
jest opłacony, czy nie. Przydatną 
kwestią jest też historia trans-
akcji, która zapisuje się w te-
lefonie. Taki wykaz może być 
użyteczny w razie ewentualnej 
reklamacji.

Więcej informacji oraz instrukcja 
użytkowania systemów jest do-
stępna na stronie internetowej 
parkowaniegliwice.pl.   (kr)

Parkomat w kieszeni
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Czworo studentów Politechniki Śląskiej otrzymało 
Diamentowe Granty. to nagrody dla wybitnie uzdol-
nionych osób, które podczas studiów prowadzą 
badania naukowe na wysokim poziomie.

To prestiżowe wyróżnienie 
otrzymali: Katarzyna Leśniak, 
studentka Wydziału Chemicz-
nego, Adrian Radoń, student 
Wydziału Mechanicznego Tech-
nologicznego,  Damian Migas, 
studiujący na Wydziale Inży-
nierii Materiałowej i Metalurgii 
oraz Bartosz Grabowski z Wy-
działu Matematyki Stosowanej. 
Laureaci tegorocznej edycji 
będą mieli do wykorzystania 
nawet 220 tys. zł na realizację 
pierwszych samodzielnych 
projektów badawczych. 

Katarzyna Leśniak swój grant 
przeznaczy na projekt „Nowa 
generacja powierzchni bakte-
riostatycznych/antybakteryj-
nych otrzymywanych metodą 
PEO w zawiesinach związków 
srebra, miedzi i cynku na im-
plantach dedykowanych tkance 
twardej”. Adrian Radoń planuje 

realizować projekt: „Wpływ 
morfologii nanocząstek ma-
gnetytu na proces ich izoter-
micznego wzrostu, właściwości 
elektryczne oraz aktywność 
fotokatalityczną”. Natomiast 
Damian Migas zajmie się rolą 
pierwiastków ziem rzadkich 
w mechanizmie utleniania 
nowych nadstopów typu γ-γ′ 
na bazie kobaltu. Bartosz 
Grabowski uzyskał grant na 
projekt, który będzie realizował 
w Instytucie Informatyki Teore-
tycznej i Stosowanej Polskiej 
Akademii Nauk.

W tegorocznej edycji Diamen-
towych Grantów wyłoniono 
80 laureatów spośród 214 
nadesłanych wniosków. Łącz-
nie Diamentowymi Grantami 
do tej pory nagrodzono 600 
wybitnych studentów z całej 
Polski. (kr)
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to drzewo znają chyba wszyscy gliwiczanie. to dąb szypułkowy, który ma 270 lat 
i rośnie w Parku Chopina. aby ten pomnik przyrody nadal cieszył nasze oczy,  w naj-
bliższym czasie zostanie przeprowadzona operacja ratunkowa.
Dąb szypułkowy w parku Chopina 
stoi przy wejściu do Palmiarni. Mie-
rzy prawie 29 m, a obwód jego pnia 
wynosi 4,8 m. Pomnikiem przyrody 
został ustanowiony przez miejskich 
radnych w 2001 roku. Niestety, to 
piękne drzewo od kilku lat poważnie 
choruje – zaatakował je bowiem 
żółciak siarkowy.

 – Dla drzewa to choroba nieule-
czalna, ale robimy wszystko, żeby 
przedłużyć mu życie i jednocze-
śnie zapewnić bezpieczeństwo 
osobom odwiedzającym park. 
Grzyb atakuje drzewo powodu-
jąc jego rozkład. Jednak zabiegi 
prowadzone przez ostatnie lata 
przynoszą efekty – stan drzewa 
nieco się poprawił – mówi Iwona 
Janik, rzecznik prasowy Miejskie-
go Zarząd Usług Komunalnych.

MZUK, jako opiekun tego pomnika 
przyrody, co 3 lata zleca wykona-

nie ekspertyzy dendrologicznej. 
Ma ona na celu kompleksową 
analizę stanu zdrowotnego drze-
wa. Dwie ostatnie, niezależne eks-
pertyzy potwierdziły, że w obrębie 
drzewa należy przeprowadzić 
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, 
polegające na cięciach redukcyj-
nych w koronie.

Zgodnie z przepisami, wszelkie 
prace związane z ochroną przyrody 
mogą być wykonywane tylko po 
uzgodnieniu z właściwym orga-
nem. Dlatego na ostatniej sesji rad-
ni, po wcześniejszym zapoznaniu 
się z ekspertyzami, jednogłośnie 
wyrazili zgodę na przeprowadzenie 
koniecznych prac.

 – Korona drzewa zostanie 
skrócona o 3m i zmniejszona po 
bokach o ok. 1,5m. Ścięte zostaną 
jedynie cieńsze gałęzie – uspokaja 
Iwona Janik.

Niektórych drzew  
nie da się uratować
Miasto dba o gliwicki drzewostan. 
Zleca ekspertyzy i przeprowadza 
konieczne zabiegi pielęgnacyjne. 
Czasami drzewo trzeba przyciąć, 
by mogło rosnąć dalej. Czasem, 
kiedy żadne zabiegi nie pomagają, 
drzewa trzeba niestety usunąć. 
Tak jest w przypadku klonów sre-
brzystych, które rosną wzdłuż ulicy 
Kłodnickiej. Eksperci z Centrum 
Dendrologicznego z Nadarzyna 
jednoznacznie określili w eksper-
tyzie z 27 maja br., że stan zdro-
wotny i statyczny 11 drzew jest 
bardzo zły, zagrażają zdrowiu i ży-
ciu mieszkańców. Konieczne jest 
więc ich usunięcie. Aleja klonów 
przy ul. Kłodnickiej również ma 
status pomnika przyrody, dlatego 
o przyszłości drzew też zadecydują 
gliwiccy radni. 
 (kr/nd)

trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. Będzie to kolejna 
wizytówka Gliwic. Na realizację inwestycji miasto może pozyskać 130 mln zł unijnego dofinansowania. Planowany 
termin realizacji to lata 2019–2020.
Nowoczesne Centrum Przesiad-
kowe to obecnie priorytetowa 
dla miasta inwestycja. W jej ra-
mach powstanie nowy dworzec 
autobusowy z zadaszeniem wraz 
z budynkiem głównym, budyn-
kiem pomocniczym i tunelem, 
przebudowany zostanie układ 
komunikacyjny ul. Składowej, 
Toszeckiej, Tarnogórskiej, Ja-
giellońskiej, Okopowej, Piwnej, 
Zwycięstwa, Na Piasku, Bohate-
rów Getta Warszawskiego, placu 
Piastów, a także ciąg pieszo-ro-
werowy od ul. Berbeckiego/
al. Przyjaźni do ul. Aleksandra 
Fredry. 

W jej realizację od samego po-
czątku z dużym zaangażowaniem 

włączyły się miejskie jednostki 
oraz PKM Gliwice i KZK GOP.

Firma Pas Projekt sp. z o.o.,  
która wygrała przetarg 
na przygotowanie doku-
mentacji, przedstawiła 
projekty wstępne oraz 
prowadzi uzgodnienia  
z gestorami infrastruktu-
ry technicznej. 

W przypadku firm Tauron 
i Orange uzgodnienia dotyczące 
projektu teletechnicznego i elek-
trycznego dworca autobuso-
wego znacząco się przedłużają. 

Miasto poczyniło kroki w celu 
przyspieszenia dokonywania 
tych uzgodnień, jednakże ter-
min przekazania dokumentacji, 
ustalony na 30 lipca br., może 
nie zostać dotrzymany.

Jako że projekt zawiera innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie za-
daszenia dworca autobusowego, 
miasto zwróciło się również do 
naukowców z Politechniki Śląskiej, 
którzy zweryfikują przyjęte założe-
nia i rozwiązania konstrukcyjne.

Nowoczesne Centrum Przesiad-
kowe to kolejna duża inwestycja 
Gliwic. Szacuje się, że całkowity 

koszt realizacji projektu może 
wynieść nawet ok. 250 mln zł. 
Dlatego miasto planuje aplikować 
pod koniec 2018 r. o pozyskanie 
środków unijnych. W ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Gliwice mogą ubiegać 
się o kwotę 130 mln zł.

Planowany termin 
przetargu na wykonanie 
inwestycji to przełom 
2018/2019 r. Planowany 
termin realizacji to lata 
2019-2020.  
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Powstaje Centrum Przesiadkowe

Ratujemy pomnik przyrody
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Jesteś rodzicem uczących się dzieci? Korzystasz z bankowości elektronicznej? 
W lipcu za pośrednictwem strony swojego banku możesz złożyć wniosek o wypła-
tę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start”. Im szybciej, tym 
lepiej! Według wstępnych szacunków gliwickiego OPS-u „piórnikowe” przysługuje 
ponad 19 tysiącom gliwickich dzieci. 

300 złotych – tyle wynosi tzw. 
piórnikowe dla każdego uczą-
cego się dziecka, czyli wyprawka 
szkolna w ramach rządowego 
programu „Dobry Start”. Po raz 
pierwszy to świadczenie trafi do 
rodzin w tym roku. 

Dla kogo wyprawka?
Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje raz w roku, nie-
zależnie od dochodu rodziny, 
na rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia przez 
nie 18. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się 
w szkole mają otrzymywać 
je do ukończenia 24. roku 
życia. Uwaga! Świadczenie 
nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne 
przygotowania przedszkolne 
w tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole.

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

Jak i kiedy? 
Najlepiej online – przez banko-
wość elektroniczną lub e-PUaP 
– i jak najszybciej (podobnie 
jak wnioski o świadczenie wy-
chowawcze z programu „Ro-
dzina 500+”). Wnioski w formie 
tradycyjnej (papierowej) będą 
przyjmowane przez OPS od 1 
sierpnia. Czas na ich składanie, 
niezależnie od formy, upłynie 30 
listopada. 

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

Brygida Jankowska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Kiedy wypłata?
W przypadku wniosków złożo-
nych w lipcu lub sierpniu, rodzi-
ny powinny otrzymać wyprawkę 
nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożo-
nych w kolejnych miesiącach, 
gminy będą miały maksymal-
nie 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie 
i wypłatę świadczenia.

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

WaRtO WIeDZIeć

Przyłącz się
do Rodziny 3+!
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Po wyprawkę szkolną – ONlINe!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

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

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

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 Ro-
dzina 3+! Nowych partnerów tego projektu poszukuje 
obecnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
– Podstawowym założeniem 
programu jest wsparcie rodzin 
wielodzietnych poprzez udziela-
nie ulg, zniżek czy rabatów na 
zakup różnego rodzaju towarów 
i usług. W programie uczestniczą 
jednostki organizacyjne Miasta 
Gliwice oraz prywatni przedsię-
biorcy. I to właśnie ich udział jest 
najistotniejszy, gdyż pozwala na 
stworzenie szerokiej i zróżnicowa-
nej oferty, która jest atrakcyjna 
dla beneficjentów programu – 
podkreśla Klaudia Bera, zastępca 
naczelnika Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Przypomina, że do korzystania 
z ulg, zniżek i rabatów w ramach 
gliwickiego programu uprawnia-

ją 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.
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.

Obecnie w programie bierze 
udział 75 partnerów, w tym 14 
jednostek organizacyjnych mia-
sta oraz 61 firm prywatnych.  
 (kik)

https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
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Wypisy i wyrysy teraz także przez Internet
Klienci wydziału Geodezji i Kartografii mogą teraz część spraw załatwić nie ruszając się z domu. Urząd Miejski w Gliwicach uru-
chomił sklep internetowy, w którym dostępne są m.in. materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 
wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Sklep dostępny jest pod adresem  
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu.  
Poruszanie się po witrynie nie-
wiele różni się od kupowania 
w popularnych sklepach on-line. 
W głównym oknie znajduje się 
wyszukiwarka i katalog dostęp-
nych „produktów”. Niektóre 
z nich są bezpłatne (np. wykaz 
ulic, ortofotomapy czy Gliwice 
3D), inne, takie jak zbiór danych 
GESUT czy wypisy i wyrysy, są 
udostępniane odpłatnie.

 – Powstanie sklepu on-line jest 
wyjściem naprzeciw aktualnym 
oczekiwaniom naszych klientów. 
Teraz możliwe jest jednocze-
sne zamówienie potrzebnych 
materiałów czy dokumentów 
i dokonanie płatności. Zamówie-
nie można złożyć z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie – 
mówi Sebastian Ptak, naczelnik 
Wydziału Geodezji i Kartografii 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Jak kupować?
Użytkownik może wybrać jeden 
z dwóch dostępnych sposobów 
autoryzacji – zalogować się do 
sklepu za pomocą profilu zaufane-
go e-puap lub korzystać ze sklepu  
jako tzw. użytkownik anonimowy. 

W tym drugim przypadku jednak 
nie wszystkie funkcje są dostępne, 
nie można np. zamówić materia-
łów zawierających dane podmioto-
we czy też odebrać zamówionych 
materiałów drogą elektroniczną. 

Po wyborze usługi klient zostanie 
przekierowany na stronę specy-
fikacji zamówienia, gdzie musi 
zaznaczyć obszar lub wskazać 
obiekt, który go interesuje. Aby 
wybrany element znalazł się 

w zamówieniu trzeba dodać go 
do koszyka, klikając w przycisk 
z taką komendą. Po zatwierdze-
niu podsumowania pozostanie 
tylko wpisanie danych potrzeb-
nych do sfinalizowania zakupu 

(imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, numer telefonu, adres 
e-mail), wybranie sposobu odbio-
ru zamówienia i płatności za po-
średnictwem systemu e-Płatności 
Blue Media. Warto dodać, że nie 
wszystkie dokumenty mogą być 
przekazane drogą elektroniczną. 
System poinformuje o tym klien-
ta, blokując możliwość tej formy 
dostawy. 

Aplikacja pozwala na zmianę 
języka z polskiego na angielski, 
więc bez problemów mogą z niej 
korzystać obcokrajowcy. Na 
stronie znajduje się też instruk-
cja obsługi sklepu i praktyczne 
wskazówki dla osób, które po-
trzebują pomocy przy składaniu 
zamówienia.  

Sklep internetowy jest wynikiem 
realizacji projektu „Powiatowy 
zasób geodezyjny i kartogra-
ficzny Miasta Gliwice – sklep 
on-line” o wartości prawie 1,4 
mln zł. Został dofinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Europejskiego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Kwota dofi-
nansowania to 1 177 222,80 zł.
 (mt)

Miasto Gliwice zachęca do udziału w pierwszej edycji konkursu „Przyjazne po-
dwórko”. Na modernizacje gliwickich podwórek można otrzymać dotacje rzeczowe  
o wartości do 20 tys. zł! 

Rusza pierwsza edycja konkursu 
„Przyjazne podwórko”, który umoż-
liwi stworzenie kolejnych przestrze-
ni rekreacyjno–wypoczynkowych 
dla gliwiczan. Kto może złożyć 
wniosek i uzyskać dotację? 

Konkurs skierowany jest do 
wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych, a także do organizacji 
pozarządowych, kościołów oraz 
innych związków wyznaniowych 
posiadających osobowość praw-
ną. Aby wziąć w nim udział, należy 
przygotować wniosek przedsta-
wiający koncepcję lub projekt 
zagospodarowania podwórka 
wraz z nasadzeniami. Zwycięzcy 
otrzymają materiały budowlane 
lub elementy małej architektury 
potrzebne do realizacji pomysłu 
o wartości do 20 tys. zł. 

Na odmianę gliwickich 
podwórek miasto  
przeznaczy w tym roku 
300 tys. zł.

– Do konkursu mogą być zgłasza-
ne podwórka znajdujące się na 
terenie Gliwic, będące w admini-
stracji wnioskodawcy – tłumaczy 
Iwona Janik, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych, który organizuje konkurs 
„Przyjazne podwórko” w imieniu 
Prezydenta Miasta Gliwice.

Wnioski wraz z wymaganą do-
kumentacją  i dopiskiem „Przy-
jazne podwórko” należy składać 
do 20 sierpnia (do godz. 14.30) 
w sekretariacie Miejskiego Za-

rządu Usług Komunalnych przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Re-
alizacja przedsięwzięcia powinna 
zakończyć się do 30 listopada br.

Szczegóły konkursu można znaleźć 
w regulaminie dostępnym na stro-
nie MZUK www.mzuk.gliwice.pl.

Przypominamy, że Miasto nie 
zapomina również o najmłod-
szych – od lat organizuje kon-
kurs „Gliwickie Place Zabaw”, 
doposażający miejsca rekreacji 
małych gliwiczan. (mf)

Odmień swoje podwórko! 

W najbliższy wtorek, 24 lipca, rozpocznie się remont 
nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ulic Da-
szyńskiego i Ciupków. Kierowcy powinni liczyć się w 
tym miejscu z ograniczeniem prędkości – informuje 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Prace, realizowane przez ZDM 
w ramach remontów bieżących, 
prowadzone będą przy częścio-
wym zajęciu jezdni. Ruch w obu 
kierunkach zostanie utrzymany. 
Kierowcy przejeżdżający przez 
skrzyżowanie ulic Daszyńskiego 
i Ciupków powinni zwracać uwa-
gę na oznakowanie tymczasowe 
i zdjąć nogę z gazu.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, remont nawierzchni 
zakończy się w drugiej połowie 
sierpnia.

Przypominamy, że w drugiej 
połowie lipca rozpocznie się 
przebudowa ul. Andresa, na 
odcinku od ul. Płowieckiej do 
ul. Czwartaków. Planowana 
jest m.in. budowa dwóch zatok 
autobusowych, przeniesienie 
zatoki dla taksówek, budowa 
azyli dla pieszych i wysepek 
kanalizujących oraz wydzie-
lenie pasów do lewoskrętów. 
O zmianach organizacji ruchu 
w tym rejonie ZDM poinfor-
muje w osobnym komunikacie.  
 (mt)

Remont na
skrzyżowaniu
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https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/home
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Filmowe wakacje 
pod chmurką

Niedzielny relaks na leżaku to dobry pomysł na wakacyjny 
wieczór. Jeżeli dodać do tego wciągający film pod gołym 
niebem, to obecność na seansach Letniego Kina Plenerowego 
jest po prostu obowiązkowa!

O godz. 18.00 będzie wyświet- 
lany fi lm dla młodych 
widzów, a o godz. 20.00 dla  
dorosłych. 

W programie Letniego Kina Plene- 
rowego są same hity. Wstęp na 
wszystkie seanse jest wolny. Miasto 
Gliwice zaprasza!  (mm)

5 sierpnia 
plac Grunwaldzki
Między nami 
wampirami
Co robimy  
w ukryciu

12 sierpnia 
Obrońców Pokoju,
teren SP nr 39

Był sobie pies
Carte blanche

26 sierpnia 
Radiostacja
Bardzo fajny
gigant
Praktykant

19 sierpnia 
plac Grunwaldzki

Robinson Crusoe
Kwiat wiśni  
i czerwona fasola

22 lipca  
plac Grunwaldzki
Riko prawie  
bocian
Młodość

29 lipca  
Sośnica,
ul. Wielicka, boisko
Chłopiec i świat
Facet na miarę

Aktywny sierpień
Wakacje niemal na półmetku. Dzieci, które wakacyjne wyjazdy 
mają już za sobą mogą korzystać z tego, co oferuje miasto! Do udzia- 
łu w sportowych warsztatach i zawodach zachęca Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Co nas jeszcze czeka pod koniec lipca i w sierpniu?

Piłkarskie lato:
23–27 lipca, boisko MZUK, ul. Fiołko-
wa 26. Zajęcia w godz.10.00–11.30.
30 lipca – 3 sierpnia, boisko „Or-
lik 2012”, ul. Jasna 31. Zajęcia w godz. 
10.00–11.30.
6–10 sierpnia, ul. Sadowa, boisko 
typu Orlik. Zajęcia w dwóch grupach 
w godz. 10.00–11.00 i 11.00–12.00.
13–17 sierpnia, stadion MZUK, ul. Le-
karska 5. Zajęcia w godz. 10.00–11.30. 
Zapisy pod nr tel. 797-328-198 (liczba 
miejsc ograniczona).

Tenisowe wakacje:
27–31 sierpnia, korty tenisowe  
ul. Kosynierów 6. Zajęcia w godz. 
9.00–12.00.

Lekkoatletyczne lato:
27–31 sierpnia, boisko „Orlik 2012”, 
ul. Jasna 31. Zajęcia w godz. 10.00- 
-11.00. Zapisy pod nr tel. 503-492-475 
(liczba miejsc ograniczona).

Koszykówka:
27-31 sierpnia, boisko „Orlik 2012”,  
ul. Jasna 31. Zajęcia w godz. 10.00- 
-11.00. Zapisy pod nr tel. 503-492-475 
(liczba miejsc ograniczona). (mf)

Przygody (poza)książkowe
W bibliotece w czasie wakacji można nie tylko wypożyczyć książkę – wiele filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przygotowało dodatkowo atrakcje 
dla młodych czytelników. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Głośne czytanie, quizy, przedstawienia tea-
tralne i cała masa zajęć plastycznych – waka- 
cyjne atrakcje w filiach MBP w Gliwicach są 
bardzo różnorodne. Sport to zdrowie, dlatego 
amatorzy spędzania wolnego czasu w ruchu 
mogą wpaść na zabawowy skwerek przy Biblio-

tece Centralnej (ul. Kościuszki 17) i wypożyczyć 
gumę do skakania, skakankę albo hula-hoop. 

Szczegółowy harmonogram jest 
dostępny na stronie internetowej  
biblioteka.gliwice.pl. (mm/mt)

Legioniści Piłsudskiego  
i artystyczne odlewy

Przez całe wakacje Muzeum w Gliwicach tętni życiem. W sierpniu w muzeal-
nych salach pojawią się dzielni legioniści marszałka Piłsudskiego, nie zabraknie 
też prawdziwych skarbów, które każdy będzie mógł zabrać ze sobą do domu!

Cztery oddziały Muzeum w Gliwicach – 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), Zamek 
Piastowski (ul. Pod Murami 2), Radiostacja  
(ul. Tarnogórska 129) i Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkowska 37) – przygoto- 
wały specjalne atrakcje dla miłośników 
historii i zabytków. W bogatej ofercie eduka- 
cyjnej na drugi miesiąc wakacji znajdują 
się m.in. warsztaty pozłotnicze z konserwa-
torem zabytków – podczas których dzieci 
poznają zasady „złocenia”, a także warsztaty 
odlewnictwa z wykorzystaniem gipsu szyb-
koschnącego. 

Wśród muzealnych atrakcji znajdzie się też 
gratka dla wszystkich małych wielbicieli his-
torii Polski. Uczestnicy warsztatów w Radio-
stacji będą mogli poznać odważnych żołnie- 
rzy Piłsudskiego i wykonać gipsowy odlew 
orzełka Legionów Polskich. Ilość miejsc  
na muzealne warsztaty jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem telefonu 
32/783-560-006. 

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na 
stronie internetowej muzeum.gliwice.pl.  
 (mt)

Wyjdź na podwórko!
Osiedla Baildona, Zatorze, Łabędy, Szobiszowice, Sośnica – 
mieszkańcy tych dzielnic na pewno nie narzekają na wakacyj- 
ną nudę. Młodzi gliwiczanie już po raz czwarty biorą udział 
w Roześmianych Podwórkach.
Inspirujące zabawy i ciekawe war- 
sztaty w towarzystwie rówieśników 
– taki jest pomysł na cieszącą się 
dużym zainteresowaniem akcję 
Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych i rad osiedlowych. 
Zajęcia są organizowane na świeżym 
powietrzu, według ustalonego 
harmonogramu. W tym roku pod 
hasłem „Wspólnie zaczarujmy nasze 
podwórka!” dzieci upiększają swoje 

najbliższe otoczenie. Pod kierun- 
kiem animatorów tworzą elementy 
miniarchitektury z materiałów re-
cyklingowych.

Szczegółowy harmonogram jest 
dostępny na stronie gcop.gliwice.pl.  
Informacji udziela także Strefa Ak- 
tywności Społecznej – e-mailowo  
(sas@gcop.gliwice.pl) i telefonicznie 
(32/231-19-56, 537-037-265). (mm)

Upał? Zachowaj  
chłodną głowę!

Dni wolne od pracy i szkoły oraz wysoka temperatura zachęcają 
do wypoczynku nad wodą. W Gliwicach dużą popularnością w tym 
czasie cieszą się Kąpielisko Leśne oraz Ośrodek Wypoczynkowy 
Czechowice. Odpoczywając tam warto pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa.

Nad bezpieczeństwem osób korzystających 
z gliwickich kąpielisk czuwają ratownicy. 
Jezioro w Czechowicach strzeżone jest 
w lipcu codziennie w godzinach od 10.00 
do 20.00, a w sierpniu do godz. 18.00. 
Podczas wyjątkowo ciepłych dni na 
plaży przebywa nawet ośmiu ratowni- 
ków, a kolejnych dwóch patroluje teren 
kąpieliska z łódek. Patrolowana jest 
także niestrzeżona część akwenu, po 
której można pływać kajakiem lub ro- 
werkiem wodnym. Na Kąpielisku Leśnym 
ratownicy obecni są od godz. 10.00 do 
19.00. Dyżurują przy basenach, zwracają 
również baczną uwagę na zjeżdżalnię 
wodną oraz dmuchańce.

Osoby, które pełnią dyżur na stanowi- 
skach ratowniczych, są przeszkolone 
i wiedzą, jak chronić i ratować ludzkie 
życie. Umieją wychwycić zachowania, 
na które warto zwrócić uwagę, by nie 
doszło do żadnej tragedii. Niestety, uwagi 
zgłaszane przez ratowników są niekiedy 
powodem konfliktów na linii ratownik – 
odpoczywający. – Prośby i apele wy-
dawane przez ratowników, często są 
ignorowane, a w niektórych sytuacjach 
działają wręcz jak zapalnik. Naprawdę 
jesteśmy tu po to, żeby pomagać i nie 
dopuszczać do sytuacji zagrażających 
życiu, a nie po to, by psuć zabawę – mówi 
Bogdan Kozłowski, prezes gliwickiego 
oddziału WOPR.

Jak bezpiecznie  
wypoczywać
Przede wszystkim unikajmy spożywania 
alkoholu. W połączeniu ze zróżnicowaną 
temperaturą powietrza i wody powoduje, 
że nie jesteśmy w stanie przewidzieć reak-
cji naszego organizmu. Alkohol rozszerza 
naczynia krwionośne oraz zwiększa ryzyko 
wyjątkowo niebezpiecznego podczas kąpieli  
skurczu mięśni. 

Na terenie kąpielisk wyznaczone są strefy 
dla umiejących i nieumiejących pływać. 
Warto mierzyć swoje siły na zamiary, 
zanim wypłyniemy na głęboką wodę. Na-
leży również pamiętać, że na terenie OW 
Czechowice od pewnego miejsca akwen 
nie jest strzeżony. 

Wypoczynek – tak,  
skoki – nie 
To przed nimi najczęściej przestrzegają 
ratownicy. Takie brawurowe zachowanie  
jest przyczyną większości wypadków 
nad wodą. Nie znając głębokości zbior- 
nika czy charakteru dna nie wiemy, co 
tak naprawdę kryje się pod taflą wody. 
Skoki, zwłaszcza na główkę, grożą 
urazami kręgosłupa i kalectwem, a nawet 
śmiercią. 

Wybierając się nad wodę z dzieckiem, 
rodzice powinni pamiętać o dwóch istot-
nych zasadach. Po pierwsze, nie mogą ani 
na sekundę  spuszczać pociechy z oczu. 
Nawet jeżeli są przekonani, że bawi się 
bezpiecznie na brzegu. Po drugie – ra-
townik na plaży nie jest niańką, a jego 
obecność nie zwalnia z rodzicielskich 
obowiązków. 

Dzikie kąpieliska  
nie dla ochłody 
W Gliwicach jest kilka niestrzeżonych, 
niebezpiecznych akwenów, które niestety 
przyciągają amatorów kąpieli i mocnych 
wrażeń. Niepewne dno, nieznana głębokość 
– to wszystko zagraża życiu i zdrowiu osób, 
które wchodzą tam do wody. W okresie 
letnim dzikie kąpieliska sprawdzane są 
regularnie przez patrole straży miejskiej.  
– Kąpiel w tego typu miejscach jest 
naprawdę niebezpieczna, stanowi także 
wykroczenie zagrożone karą grzywny do 
250 złotych. Prosimy, aby świadkowie 
podobnych zachowań zgłaszali je odpo- 
wiednim służbom pod numer 112 lub 986 
– apelują strażnicy.

Warto wiedzieć, że tonięcie nie wygląda 
tak, jak często jest przedstawiane w fil-
mach. Nie ma rozchlapywania wody, 
nie słychać wołania o pomoc. Tonący 
nie potrafi wołać o pomoc, a jedynym 
sygnałem wskazującym, że może potrze-
bować pomocy jest machanie rękoma. 
Warto zatem czasami popatrzeć na in-
nych, podpłynąć, upewnić się czy wszyst-
ko jest w porządku, a w razie wątpliwości 
wezwać na pomoc ratownika. 
 (kr)

Lato na teatralnych  
deskach

Teatr to wielka maszyna – są w niej aktorzy, reżyserzy, a nawet 
lalki. Podczas wakacyjnych zajęć mali teatromani zajrzą za 
kulisy i dowiedzą się m.in. jak zrobić teatr w swoim domu.

Kto chce poznać tajemnice teatru 
powinien się spieszyć – Teatralne 
wakacje w ruinach kończą się  
8 sierpnia. Na organizowanych przez 
Teatr Miejski warsztatach są jeszcze 
wolne miejsca! Młodzi widzowie, 
którzy chcą dowiedzieć się jak stwo- 
rzyć swój domowy teatr, mogą 
wziąć udział w warsztatach, które 
8 sierpnia poprowadzi Agniesz-
ka Skowronek. Ci, którzy lubią 

wiedzieć, powinni już teraz zapisać 
się na warsztaty Rafała Derkacza 
„Teatr pełen muzyki”.

Wszystkie wakacyjne warsztaty zos-
taną zorganizowane w ruinach teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18), obecnie 
Scenie w Ruinach TM-u w Gliwicach. 
Szczegółowe informacje i zapisy są 
dostępne na stronie teatr.gliwice.pl.
 (mm/mt)
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W Gliwicach w wakacje nie można się nudzić! Dzieci, które nie wyjeżdżają na letni  
wypoczynek mogą korzystać z licznych zajęć i warsztatów kulturalnych oraz sportowych, 
atrakcji na kąpieliskach oraz nowych placach zabaw. A na deser – Letnie Kino Plenerowe!  
Oto przewodnik po gliwickich propozycjach na udany sierpień 2018!
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OGłOSZeNIa

Zarząd Budynków  
Miejskich I towarzystwo 

Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika ds. księgowości wspólnot
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• prowadzanie ewidencji 

księgowej dla wspólnot 
mieszkaniowych (reje-
stracja i dekretowanie 
kosztów, analiza kosztów 
i rozrachunków),

• dokonywanie płatności zo-
bowiązań wspólnot miesz-
kaniowych,

• obsługa rachunków ban-
kowych,

• sporządzanie rocznych roz-
liczeń właścicieli i wspólnot 
mieszkaniowych,

• przygotowywanie deklara-
cji podatkowych,

• prowadzenie korespon-
dencji z kontrahentami 
świadczącymi usługi na 
rzecz wspólnot mieszka-
niowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe w spe-

cjalności ekonomia/rachun-
kowość,

• znajomość zagadnień z za-
kresu podatków CIT, PIT i VAT,

• przynajmniej 3-letnie do-
świadczenie zawodowe 
w księgowości, mile widzia-
na znajomość zagadnień 
wspólnot mieszkaniowych,

• umiejętność rozmów z klien-
tami i pracy w zespole, 

• biegła znajomość pakietu 
MS Office (w tym znajo-
mość MS Excel), 

• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełno-

sprawności będzie dodat-
kowym atutem.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawo-

dowego,
• pracę pełną wyzwań w fir-

mie o ugruntowanej pozycji 
na rynku.

Zainteresowane osoby, speł-
niające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl z dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko pracowni-
ka ds. księgowości wspólnot” 
w terminie do 31 lipca 2018 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć 
klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 
1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że 
skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

Zarząd Budynków 
Miejskich I towarzystwo 

Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. 

w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika ds. eksploatacyjnych
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• sporządzanie umów naj-

mu i użyczenia na lokale 
użytkowe, sporządzanie 
aneksów do umów,

• rozwiązywanie umów,
• przygotowywanie i prze-

prowadzanie przetargów 
na wysokość stawki czyn-
szu w lokalach użytko-
wych, negocjacje stawek 
czynszowych,

• prowadzenie rejestru umów,
• przeprowadzanie wizji 

w terenie,
• prowadzenie ewidencji 

pustostanów,
• prowadzenie korespon-

dencji z użytkownikami 
lokali użytkowych,

• sporządzanie sprawozdań 
statystycznych o zaso-
bach lokalowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• przynajmniej 3-letnie do-

świadczenie zawodowe, 
mile widziane w branży 
zarządzania nieruchomo-
ściami,

• wysoka kultura osobista, 
• komunikatywność i umie-

jętność pracy w zespole, 
• znajomość pakietu MS Office 

(w tym znajomość MS Excel), 
• sumienność, pracowitość 

i kreatywność,
• odporność na stres,

• orzeczenie o niepełno-
sprawności będzie do-
datkowym atutem.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodze-

nie,
• możliwość rozwoju zawo-

dowego,
• pracę pełną wyzwań 

w firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, speł-
niające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko  
ds. eksploatacyjnych” w ter-
minie do 31 lipca 2018 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć 
klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo 
do odwołania naboru bez po-
dania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że 
skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

Ośrodek  
Pomocy  

Społecznej  
w Gliwicach, 

ul. Górnych Wałów 9,
 poszukuje kandydatów 
do pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego 

Zakres zadań, które będą wykony-
wane na stanowisku: 
• praca socjalna,
• prowadzenie indywidualnych i gru-

powych form wsparcia,
• pomoc w zakresie rozwiązywania 

spraw życiowych osobom, które 
dzięki tej pomocy będą zdolne sa-
modzielnie pokonywać przyczyny 
trudnej sytuacji życiowej,

• skutecznie posługiwanie się prze-
pisami prawa w realizacji ww. 
zadań,

• pobudzanie społecznej aktywności 
i inspirowanie działań samopomo-
cowych w zaspakajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych osób, ro-
dzin, grup i środowisk społecznych,

• współpraca i współdziałanie z in-
nymi specjalistami w celu przeciw-
działania i ograniczenia negatyw-
nych skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne: 
• posiadanie kwalifikacji zgodnych 

z art. 116 oraz art. 156 ustawy  
z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1769 
z późn. zm.),

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz prawo do korzystania 
w pełni z praw publicznych,

• znajomość obowiązujących prze-
pisów prawnych z zakresu pomocy 
społecznej i kodeksu postępowa-
nia administracyjnego oraz doku-
mentów i wytycznych dotyczących 
realizacji wsparcia z zakresu włą-
czenia społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunika-

cyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze 

stresem,
• obowiązkowość, rzetelność, punk-

tualność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kre-

atywność, odpowiedzialność.
Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku 
Praca jednozmianowa w formie:
• terenowej (przeprowadzanie wy-

wiadów środowiskowych),
• biurowej (praca z monitorem ekra-

nowym).
Informacja na temat wymaganych 
dokumentów: 
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• uwierzytelnione kopie dokumen-

tów potwierdzających wykształce-
nie i kwalifikacje, w tym zaświad-
czenia o ukończonych kursach 
i szkoleniach,

• uwierzytelnione kopie świadectw 
pracy lub innych dokumentów 
potwierdzających poprzednie za-
trudnienie,

• oświadczenie kandydata, że po-
siada pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz o korzystaniu z peł-
ni praw publicznych,

• oświadczenie, że kandydat nie był 
karany za przestępstwo popełnio-
ne umyślnie oraz nie toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie karne,

• oświadczenie o stanie zdrowia 
pozwalającym na wykonywanie 
pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego.

Informacje dotyczące terminu,  
miejsca, formy składania dokumen-
tów
Dokument należy składać w terminie 
do 27 lipca 2018 r. w Dziale Kadr i Or-
ganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  
II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: Nabór numer 
5/DPŚ/2018 na wolne stanowisko 
pracownika socjalnego w OPS Gliwice.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane. Lista kandy-
datów spełniających wymogi formal-
ne i dopuszczonych do kolejnego eta-
pu postępowania ogłoszona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

• starszy inspektor ds. BHP 
wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie: brak 
wymagań, mile widziane kursy p.poż., zakres obowiąz-
ków: wykonywanie obowiązków ustawowych w zakresie 
stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• magazynier – kierowca 
wykształcenie zawodowe, 2-letnie doświadczenie w pracy 
na podobnym stanowisku, uprawnienia na wózki jezdnio-
we, mile widziana obsługa skanera i suwnicy, prawo jazdy 
kat. B, przewożenie materiałów, załadunek i rozładunek, 
realizacja zamówień, montaż systemów magazynowych 
u klienta, dyspozycyjność i samodzielność, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice, strefa ekonomiczna;

• operator żurawia wieżowego     
i samojezdnego 

wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe, 
sumienność, uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego, 
dźwigu, zakres obowiązków: obsługa żurawia wieżowego 
i samojezdnego, załadunek na jednostki transportowe 
materiałów górniczych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
KWK Knurów – Szczygłowice;

• operator koparko-ładowarki 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, roczne doświad-
czenie, zakres obowiązków: obsługa koparko-ładowarki 
i koparki jednonaczyniowej, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice, woj. śląskie;

• dyspozytor w transporcie     
międzynarodowym 

wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, dobra 
znajomość jęz. niemieckiego, zakres obowiązków: ob-
sługa giełdy transportowej TIMOCOM, TRANS, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe, zdolności manualne, zakres 
obowiązków: lutowanie, składanie akumulatorów z po-
szczególnych komponentów, transport ręczny materia-
łów, umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• górnik eksploatacji podziemnej 
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: drążenie 
nowych wyrobisk chodnikowych, trzy zmiany, miejsce 
pracy: KWK Sośnica lub KWK Budryk;

• operator maszyn produkcyjnych 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: brak wymagań, 
zakres obowiązków: kopertowanie płyt, zgrzewanie i kle-
jenie wieczek ogniw, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki  
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobi-
sty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwali-
dów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

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

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

Oferty z 12 lipca 2018 r.

oferty pracykomunikaty

oferty pracy

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 
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 Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
na studni nr 6b w Rzeczycach.

termin składania ofert: 24 lipca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 24 lipca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.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  

od godz. 9.00 do 13.00. 

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

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

budowę sieci cieplnych na terenie miasta  
Gliwice – 4 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert: 25 lipca 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25 lipca 2018 r. o godz. 11.30

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

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 Remontów 
Ulic i Mostów S.a.  

w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,  
zatrudni:

Wymagania:
• wykształcenie wyższe tech- 

niczne,
• uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
drogowej lub konstrukcyj-
no-budowlane, obejmujące 
zakres robót mostowych, 
drogowych i konstrukcyjno
-budowlanych (kierownik 
robót drogowych),

• uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograni-
czeń w specjalności insta-
lacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń ciepl-
nych, wentylacyjnych, ga-
zowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych (kierow-
nik robót instalacyjnych),

• min. 2-3-letnie doświad-
czenie zawodowe na 
stanowisku kierownika 
robót/budowy przy nadzo-
rowaniu prac na budowie,

•  dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B.
Obowiązki:
• nadzór i koordynowanie 

robót,

• kontrola, weryfikacja budże-
tu i harmonogramu robót,

• prowadzenie dokumenta-
cji budowy,

• zarządzanie podległymi 
pracownikami i sprzętem,

• współpraca z dostawcami 
i podwykonawcami.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• narzędzia pracy (samo-

chód służbowy, telefon 
komórkowy, laptop).

• możliwość rozwoju zawo-
dowego.

Osoby chętne do podjęcia 
pracy w stabilnej firmie 
o ugruntowanej pozycji na 
rynku proszone są o przesy-
łanie dokumentów aplikacyj-
nych na adres e-mail: drogi@
pruim.gliwice.pl. Dokumenty 
można również przesłać pocz-
tą tradycyjną lub dostarczyć 
osobiście do siedziby PRUiM 
S.A., adres: ul. Nad Bytomką 
1, 44-100 Gliwice. 

Kontakt telefoniczny:  
32/270-40-10, 32/270-40-00.

kierownika budowy,  
kierownika robót drogowych,  

kierownika robót instalacyjnych.

Miasto Gliwice informuje,  
że w związku z osiągnięciem wymaganej liczby złożonych 

wniosków zamyka nabór uzupełniający wniosków 
o przyznanie dotacji do zmiany systemu grzewczego  
z opalanego paliwem stałym na system ekologiczny  

w ramach pilotażowej edycji ,,Programu Ograniczania 
Niskiej emisji dla miasta Gliwice”.

mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
http://opsgliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://opsgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:drogi%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:drogi%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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Głosujemy na NaSZe aReNy!
arena Gliwice, jedna z najnowocześniejszych i największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce oraz arena lekkoatletyczna przy  
ul. Syriusza 30 walczą o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2018 oraz Nagrodę Internautów w tym konkursie. 

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

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

Najpopularniejsza realizacja 
wśród biorących udział w gło-

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

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

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

We wrześniu planowana jest oce-
na zgłoszonych realizacji przez jury 

konkursowe złożone z członków 
Wojewódzkiej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej. Zajmie 
się ono nominacjami, a następnie 
wybierze laureatów tegorocznej 
edycji konkursu. Wyniki plebiscytu 
publiczności nie mają wpływu na 
werdykt jury. Ogłoszenie zwy-
cięzców konkursu odbędzie się 
podczas konferencji organizowa-
nej w ramach Forum Przestrzeni,  
17 października br.  (kik)
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Szymon Kiwilsza został nowym środkowym GtK Gliwice. 
Mierzący 201 cm koszykarz wzmocni gliwicką drużynę 
w sezonie 2018/2019.
Po zaledwie rocznej grze w bar-
wach koszalińskiego AZS-u  
20-letni Szymon Kiwilsza zde-
cydował się przenieść na Górny 
Śląsk. W GTK Gliwice gra na 
pozycji środkowego.

– Chcę się rozwijać i zrobić ko-
lejny krok w karierze. Dlatego 
podjąłem decyzję o zmianie 
klubu. Mam zamiar jak najwię-
cej minut spędzić na parkiecie, 
chciałbym też, by zespół sprawił 
kilka niespodzianek, a rywale 

uważali nas za niewygodnych. 
GTK Gliwice to zespół z charak-
terem. Jestem przekonany, że 
podczas każdego meczu będzie 
zostawiał serce na parkiecie – 
mówi Kiwilsza.

Zawodnik ten, podobnie jak GTK, 
ma za sobą pierwszy sezon na 
parkietach ekstraklasy. Z gliwic-
kim klubem zmierzył się na po-
ziomie I ligi broniąc barw Jamalex 
Polonii 1912 Leszno i zdobywając 
20 oraz 15 punktów. (mf)

Ostatnia porażka?Nowy zawodnik 
GtK Gliwice Niebiesko-Czerwoni przegrali ostatnią grę kontrolną przed rozpoczęciem ligowych 

zmagań. 0-3 pokonała ich czeska drużyna, Sigma Ołomuniec. Choć bilans wszystkich 
rozegranych w okresie przygotowawczym sparingów nie napawa optymizmem, Gerard 
Badía zapowiada, że w lotto ekstraklasie Piast Gliwice pokaże się z dużo lepszej strony.
W spotkaniu z Sigmą, to goście 
strzelali bramki. Pierwsze dwa 
gole padły już w pierwszej poło-
wie, a strzelcem jednego z nich 
był, znany w Gliwicach, Martin 
Nešpor. Bramka Czecha dała 
prowadzenie jego drużynie 
już w 14. minucie spotkania. 
Niebiesko-Czerwoni próbowali 
odpowiedzieć, ale brakowało 
im celności – Joel Valencia 
uderzył nad poprzeczką, a To-
masz Jodłowiec trafił w słupek. 
–Sigma była drużyną bardzo 
dobrze przygotowaną w wielu 
aspektach. Grała dobrze pod 
względem technicznym i tak-
tycznym, a jej zawodnicy cały 
czas byli aktywni i zmieniali 
swoje pozycje. Byli po prostu 
lepsi i było niezmiernie trud-
no ich zatrzymać – mówił po 
rozegranym spotkaniu Gerard 
Badía, kapitan Piasta Gliwice. 

Ostatni sparing był okazją do 
sprawdzenia nie tylko tych, 
którzy już są w Piaście, ale także 
tych, którzy jeszcze mogliby do 
niego trafić. Gliwicka drużyna 
testowała dwóch zawodników: 
Przemysława Banaszka oraz To-
masza Mokwę.

– Należy pamiętać, że sparingi 
to jedno, a liga to coś zupełnie 
innego. Podobnie było przed 
sezonem wicemistrzowskim. 
W Ekstraklasie musimy grać 
lepiej, a ja wierzę, że wszystko 
pójdzie dobrze – podkreśla 
Gerard Badía. 

Czy zespół spełni te obietnice? 
Będziemy mogli przekonać się 
już wkrótce. Ruszyła otwarta 
sprzedaż karnetów na mecze 
gliwickiej drużyny. To okazja by 
obejrzeć każdy ligowy mecz, 
mieć na stadionie swoje miej-

sce i możliwość wejścia na inne 
piłkarskie spotkania.

Karnety dostępne są w kasach 
stadionowych, w punkcie przy 
ul. Zwycięstwa 36 oraz na tere-
nie hali sportowej przy ul. Jasnej 
31. Dodatkowo prowadzona 
jest sprzedaż online na stronie 
bilety.piast-gliwice.eu. Karnety 
dostępne będą do wyczerpania 
zapasów, jednak nie dłużej niż do 
17 września. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć na 
stronie www.piast-gliwice.eu.
 (kr)
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http://npp.slaskie.pl/
https://bilety.piast-gliwice.eu/TicketsOnline/
https://www.piast-gliwice.eu/
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OGłOSZeNIa
oferty pracy

Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”  

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

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

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

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

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

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

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

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

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

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

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

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 mailingowych, spotkania 

z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych i projek-

tów umów, negocjacje warunków współpracy, 
finalizowanie sprzedaży,

• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach kon-

kurencji.
twój profil:
• minimum dwuletnie doświadczenie w za-

kresie sprzedaży (mile widziane w branży 
logistycznej),

• znajomość języka angielskiego umożliwiająca 
swobodną komunikację,

• wykształcenie min. średnie,
• 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);
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + sys-

tem 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,
– dofinansowanie do studiów kierunkowych;

• rozwój zawodowy poprzez udział w szkole-
niach;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swo-
jego CV na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w niniejszym CV 
dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji pro-
wadzonego przez Śląskie Centrum logistyki 
S.a. Przyjmuję do wiadomości, że administra-
torem moich danych osobowych jest Śląskie 
Centrum logistyki S.a. 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.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parla-
mentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r.”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2018
Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towa-

ru z magazynu zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów 
do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji maga-
zynowej,

• przeprowadzanie okresowych inwen-
taryzacji powierzonego towaru.

twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych z poziomu 0 i/lub uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych,

• doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku,

• gotowość do pracy w systemie zmia-
nowym.

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 Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych,
– prywatna opieka medyczna Medi-

cover lub karta MultiSport Plus po 
roku pracy,

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

ferze;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie swojego CV na adres e-mail:  
rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klau-
zuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym CV dla potrzeb obecne-
go procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Śląskie Centrum logistyki S.a. 
Przyjmuję do wiadomości, że admini-
stratorem moich danych osobowych 
jest Śląskie Centrum logistyki S.a. 
i mam prawo do ich przeglądania, po-
prawiania, uzupełniania oraz żądania 
usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, 
że moje CV zostanie usunięte w spo-
sób trwały w momencie zakończenia 
celu przetwarzania, tj. zakończenia 
rekrutacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 
Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1” 

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

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

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

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

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

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

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

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

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,

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

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

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

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

nabór nr SM-OF.1101.7.2018 

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice,
 ogłasza nabór do pracy na wolne  

kierownicze stanowisko urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia do-
stępna 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 wykonywa-

nych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej koper-
cie do pokoju 103B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 20 lip-
ca 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@smgli-
wice.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 mery-
torycznego, rozmowy kwalifi-
kacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 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 do-
stępna 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 wykonywa-

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

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział  

Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko 

urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na 
adres e-mail: nabor@smgli-
wice.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 mery-
torycznego, rozmowy kwalifi-
kacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

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

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 do-
stępna 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 wykonywa-

nych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej koper-
cie do pokoju 103B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 20 lip-
ca 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@smgli-
wice.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 mery-
torycznego, rozmowy kwalifi-
kacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

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

nabór nr KD.210.27.2018.OR-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 27 lipca 2018 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 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:

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: ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-40-03.

• robotnika drogowego,
• kierowcy 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.

http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGłOSZeNIa

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.9.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum  
Organizacji Pozarządowych  

z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:  
inspektor – organizator społeczności lokalnej,
w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• diagnozowanie potrzeb i poten-

cjału lokalnego środowiska,
• współpraca z różnorodnymi 

grupami społecznymi obecnymi 
w społeczności lokalnej, w tym 
z osobami zagrożonymi wyklu-
czeniem społecznym,

• wyszukiwanie i wspieranie lide-
rów lokalnych,

• ułatwianie kontaktów oraz lep-
szego poznania się mieszkańców 
oraz tworzonych przez nich grup 
i środowisk, poprzez sieciowanie 
oraz inicjowanie powstawania 
i animowanie grup obywatelskich 
oraz partnerstw lokalnych,

• animowanie wśród mieszkańców 
dyskusji dot. ważnych aspektów 
ich życia, zwłaszcza nierozwią-
zanych problemów lokalnych, 
poprzez organizowanie i mode-
rowanie spotkań przedstawicieli 
różnych grup społecznych,

• motywowanie grup i środowisk 
do podejmowania aktywno-
ści ukierunkowanej na dobro 
wspólne, poprzez inicjowanie 
i wspieranie oddolnych inicjatyw,

• współpraca z podmiotami i ak-
torami społecznymi na potrzeby 
planowania i tworzenia strategii 
rozwiązywania problemów spo-
łeczności na terenie wspieranym, 
poprzez m.in. organizowanie 
i moderowanie zespołów strate-
gicznego planowania,

• moderowanie sytuacji edukacyj-
nej w środowisku,

• działania na rzecz poprawy wizerun-
ku społeczności lokalnej oraz dziel-
nicy wewnętrznej i na zewnątrz.

Zakres wykonywanych zadań będzie 
wymagał dużej mobilności ze wzglę-
du na pracę w terenie.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe, kierunki: 

pedagogika, pedagogika specjal-
na, politologia, polityka społecz-
na, psychologia, socjologia, nauki 
o rodzinie lub praca socjalna – 
udokumentowane dyplomem, 
preferowane osoby spełniające 
kryteria wg art. 116 ust. ustawy 
z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1769 z późn. zm.),

• staż pracy – co najmniej 1 rok sta-
żu pracy zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych 
(DzU z 2018 r., poz. 936),

• doświadczenie praktyczne 
uzyskane dzięki aktywności 
w pierwszym i trzecim sektorze 
z zakresu pracy środowiskowej 
oraz z zakresu działań anima-
cyjno-aktywizujących na rzecz 
społeczności lokalnej – udoku-
mentowane świadectwem pracy, 
porozumieniem wolontariackim, 
rekomendacjami, opiniami, za-
świadczeniami lub innymi doku-
mentami stwierdzającym wyko-
nywanie tego typu zadań.

Dodatkowe wymagania:
• bardzo dobra umiejętność obsługi 

komputera i urządzeń biurowych,
• doświadczenie w pracy na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,

• doświadczenie w pracy socjalnej,
• umiejętność aktualizacji stron 

www opartych na systemach 
zarządzania treścią,

• podstawowa wiedza z zakresu 
funkcjonowania organizacji po-
zarządowych,

• dyspozycyjność w godzinach pra-
cy filii GCOP (tj. w dni robocze 
w godzinach od 8.00 do 18.00 
oraz niektóre soboty),

• doświadczenie w organizowaniu 
różnego rodzaju przedsięwzięć 
typu imprezy, festyny, pikniki – 
udokumentowane świadectwem 
pracy, porozumieniem wolonta-
riackim, rekomendacjami, opinia-
mi, zaświadczeniami lub innymi 
dokumentami stwierdzającym 
wykonywanie tego typu zadań,

• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość na-

wiązywania kontaktów, umiejęt-

ność pracy w grupie, dobra or-
ganizacja pracy, samodzielność, 
kreatywność.

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, filia 
Strefa Aktywności Społecznej,  
ul. Jagiellońska 21.
Warunki pracy: system pracy rów-
noważny, możliwa praca w soboty, 
praca z  urządzeniami biurowymi, 
w tym z monitorem ekranowym 
powyżej dobowego wymiaru cza-
su pracy, praca w terenie, wyjazdy 
służbowe, praca z ludźmi.
Umowa o pracę zawarta na czas 
realizacji projektu unijnego. Zawar-
cie umowy nastąpi po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie projektu.
List motywacyjny, CV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać w terminie do 26 lipca 2018 r. 
do godz. 12.00, w siedzibie głównej 
GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekre-
tariat – II piętro), w zaklejonej koper-
cie opatrzonej napisem „Nabór na 
stanowisko urzędnicze – inspektor 
– organizator społeczności lokalnej”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być 
przekazywane jedynie w formie pa-
pierowej. Złożone po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyło-
nionymi kandydatami odbędą się  
30 – 31 lipca 2018 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zosta-
ną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/232-
04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania 
przyczyn.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada  
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 
z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wy-

branego kandydata podlegają 
publikacji w Biuletynie Informa-
cji Publicznej, tj. imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania, w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – je-
żeli w jednostce wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłosze-
nia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełnia-
jących wymagania dodatkowe. 

W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
umieszczana jest na stronie interne-
towej GCOP,  zawiera imiona i nazwi-
ska kandydatów oraz ich miejsca za-
mieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 
tel.32/339-31-01, faks 32/339-31-17,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego,  
mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wcho-
dzi nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb 
„Bojkowskie Pola”, złożona z następujących dzia-
łek: działka o numerze 4 (wg wniosku o podział 
działki 221/2) i powierzchni 0,0875 hektara, 
działka o numerze 5 (wg wniosku o podział 
działki 221/2 ) i powierzchni 0,0875 hektara – 
sprzedawanych łącznie.
Działka 221/2, Obręb Bojkowskie Pola, ujaw-
niona jest w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi własność 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwo-
ju Spółka z o.o. w Gliwicach na podstawie aktu 
notarialnego z 1 marca 2017 r. Prawo własności 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu 
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczo-
wymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej 
o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez 
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmio-
tem zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży 
jest przeznaczona pod działalność lotniczą oraz 
lotniczą działalność szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m2.
liczba postąpień – minimum jedno. 
Cena wywoławcza 1 m2 ww. nieruchomości wy-
nosi: 175,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt 
pięć złotych i zero groszy), tj. 215,25 zł brutto 
(słownie: dwieście piętnaście złotych i dwadzieścia 
pięć groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. działek 
o numerach 4 i 5 – sprzedawanych łącznie, wy-
nosi 306 250,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości, tj. działek o nu-
merach 4 i 5 wraz z 23% podatkiem Vat wynosi 
376 687,50 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt 
sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zło-
tych i pięćdziesiąt groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć ty-
sięcy złotych i zero groszy) płatne na rachunek 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Spółka z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 
0022 0891 3984) w terminie do 26 lipca 2018 
r. do godz. 8.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie 
się 26 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Gór-
nośląskiej agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 
16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Spe-
cyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie 
pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz 
z wymaganymi dokumentami, do 26 lipca 2018 r. 
do godz. 8.30 w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfi-
kacji istotnych warunków przetargu”, którą należy 
pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 
8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku 
do piątku, do 26 lipca 2018 r. do godz. 8.30. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygra, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych w „Specy-
fikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

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 lokal użytkowy położony przy ulicy:

II PRZetaRG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do 
przystąpienia do przetargu odbędzie się 10 sierp-
nia 2018 r. (piątek) od godz. 9.30 do godz. 9.45, 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie 
ZBM I tBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 10 sierpnia 2018 r. (piątek) 
o 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.
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 wpła-
cone odpowiednio wcześnie tak, by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprze-
dzającym przetarg. Wadium uznane będzie za 
wniesione, gdy będzie znajdować się na ra-
chunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony 
do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warun-
kami technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),

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

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego reje-
stru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką za-
warto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, wy-
stawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o niepro-
wadzeniu 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 
prawne, które wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. 
I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu tech-
nicznego, wzorem umowy najmu oraz deklaracją 
wekslową można zapoznać się w Dziale Lokali Użyt-
kowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać do-
kument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty 
wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imie-
niu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała 
wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświad-
czone, upoważniającej ją do podejmowania czyn-
ności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału 
w przetargu 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 prze-
targu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu 
lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który 
przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w ter-
minie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organi-
zatora przetargu weksel in blanco opiewający na 
wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane 
z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu bądź wyco-
fania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin 31 lipca 2018 r. (wtorek):
1. ul. Zwycięstwa 33, przyziemie – godz. 9.30-9.45.

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.8.2018

Dyrektor Gliwickiego 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych  
z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na urzędnicze  

stanowisko: podinspektor – animator,
w wymiarze pełnego etatu, tj. 1 etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie warsztatów aktywizujących społecznie dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakoń-
czonych wspólną realizacją inicjatywy podwórkowej 
na rzecz mieszkańców dzielnicy,

• animowanie kół zainteresowań dostępnych dla uczest-
ników projektu oraz ich otoczenia,

• obsługa i koordynacja giełdy wymiany usług sąsiedzkich,
• prowadzenie warsztatów aktywizacyjnych dla dzieci 

na terenie dzielnicy,
• animowanie działalności Klubu Osiedlowego.
Zakres wykonywanych zadań będzie wymagał dużej mo-
bilności ze względu na pracę w terenie.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym,  

tj. socjologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, 
artystycznym, politologicznym,

• udokumentowane doświadczenie w działaniach ani-
macyjnych,

• udokumentowane doświadczenie w działaniach ze 
społecznością lokalną,

• znajomość lokalnych organizacji pozarządowych.
Dodatkowe wymagania:
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urzą-

dzeń biurowych,
• umiejętność aktualizacji stron www opartych na sys-

temach zarządzania treścią,
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania orga-

nizacji pozarządowych,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni ro-

bocze w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz niektóre soboty),
• doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju 

przedsięwzięć typu imprezy, festyny, pikniki – udo-
kumentowane świadectwem pracy, porozumieniem 
wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświad-
czeniami lub innymi dokumentami stwierdzającym 
wykonywanie tego typu zadań,

• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, 

umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, 
samodzielność, kreatywność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, filia Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21.
Warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca 
w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, w tym z mo-
nitorem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu 
pracy, praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.
Umowa o pracę zawarta na czas realizacji projektu unij-
nego. Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie projektu.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powin-
ny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26 
lipca 2018 r. do godz. 12.00, w siedzibie głównej GCOP 
przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro), w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzęd-
nicze – podinspektor – animator”, numerem ogłoszenia 
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie 
w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się 30 – 31 lipca 2018 r. O dokładnych godzinach 
rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.): 
w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata pod-
legają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. 
imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego,
na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym 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. 
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania formalne umiesz-
czana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

nierucHomoŚcioferty pracy

1. ul. Zwycięstwa 33/ U-2, przyziemie (wejście do lokalu od strony podwórka) lokal użytkowy 
o powierzchni 51,27 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalację elektryczną 
(instalacja do wymiany), brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, WC – brak, ogrzewanie – brak, w lokalu 
należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Stan techniczny 
lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 7,00 zł
Wadium: 1077,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

http://gapr.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
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OGłOSZeNIa

 

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• Ul. GROttGeRa 31, lokal nr 12, par-
ter (oficyna), pow. 30,60 m2 + piwnica:  
4,67 m2, 2 pomieszczenia i WC, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 500,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewan-
ny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
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. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• Ul. ZIeMOWIta 8, lokal nr I, parter, pow. 
73,36 m2 + pom. przynależne: 8,24 m2,  
4 pomieszczenia i WC, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 800,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• Ul. WySZyŃSKIeGO 14C, lokal nr III, par-
ter, I piętro, pow. 326,47 m2, 5 pomiesz-
czeń, 3 pomieszczenia WC, korytarz i hol 
na parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 po-
mieszczenia WC, pomieszczenie sanitar-

ne, korytarz i 2 hole na I piętrze, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 401 700,00 zł
Wadium: 20 100,00 zł
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. przy-
należne na parterze: 2,91 m2, 4 pomiesz-
czenia, korytarz, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
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.

• działka położona Na PłD. OD Ul. ZaBR-
SKIeJ, zabudowana garażem, pow. 42 m2

termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 900,00 zł
Wadium: 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2018 r.

• Ul. taRNOGÓRSKa 74, lokal nr I, parter, 
pow. 60,61 m2, 3 pomieszczenia i WC, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 167 200,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 12.30 do 
12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy  
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 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. Pszczyń-
skiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• Ul. ZIMNeJ WODy 6, lokal nr 15, IV pię-
tro (poddasze), pow. 46,47 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego 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.

• Ul. StyCZyŃSKIeGO 49, lokal nr 6, II pię-
tro, pow. 63,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
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. Kłodnic-
kiej 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. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• Ul. DaSZyŃSKIeGO 11, lokal nr 1, par-
ter, 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. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• Ul. CZaRNIeCKIeGO 5, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 31,38 m2 + piwnica: 6,08 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój i WC, lokal do 
generalnego remontu
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. Chorzow-
skiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• Ul. NOWy ŚWIat 1a, lokal nr 6, III pię-
tro, pow. 71,00 m2, 3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, spiżarnia, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 155 500,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 9.20 do 9.35, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2018 r.

• Ul. RyBNICKa 48, lokal nr 3, II piętro, pow. 
79,65 m2 + pomieszczenie strychowe: 
11,77 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, kuch-
nia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka 
z WC, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 100,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
termin wpłaty wadium: 3 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. Szczegółowe informacje na temat lokali 

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:

• administratorem danych osobowych jest Prezydent  
Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100); 

• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku 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 jaw-
ności i jednolitości postępowania, równego dostępu do 
udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego 
wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępo-
wania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, 
gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obo-
wiązków 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 powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  
z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia 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 pro-
wadzenia 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 osobo-
wych 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 nierucho-
mościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.

nierucHomoŚci

31 lipca 2018 r. odbędzie się ustny przetarg nie-
ograniczony na wysokość stawki czynszu dzier-
żawnego 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 nierucho-
mość 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 gwa-
rancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy i pozostaje 
na koncie depozytowym UM do dnia zakończenia umowy dzier-
żawy, 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 zabezpie-
czenie 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 prowadzą-
ce 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 ogło-
szeniu. 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 interne-
towej 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 Gli-
wicach, tel. 32/338-64-30, 32.

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nierucho-
mości oznaczonej jako:

• dz. nr 529 obręb Bojków, o po-
wierzchni 0,1381 ha, położo-
nej w Gliwicach przy ul. Mio-
dowej, stanowiącej własność 
miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr Gl1G/00037452/8.

termin przetargu: 20 sierpnia 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo wła-
sności nieruchomości: 215 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 21 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2018 r.

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:

• działka nr 519/2, obręb 
Kłodnica, położona w Gliwi-
cach 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 Rejo-
nowym w Gliwicach.

termin przetargu: 27 sierpnia 2018 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 951 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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.

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

III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości obej-
mującej:

• dz. nr 464 i 466, ob-
ręb Przyszówka, KW 
Gl1G/00120060/2, przy  
ul. Pułaskiego. Nierucho-
mość o łącznej powierzchni  
3703 m2 złożona z niezabu-
dowanej działki o nr 464  
o powierzchni 0,0685 ha  
i zabudowanej działki nr 466 
o powierzchni 0,3018 ha.

termin przetargu: 4 września 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A
Cena wywoławcza nieruchomości:  
445 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, 21% ceny 
obejmującej działkę niezabudowaną zawiera po-
datek VAT w wysokości 23%, a 79% ceny dotyczy 
działki zabudowanej i jest zwolniona z opodatkowa-
nia podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
Wadium: 44 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 sierpnia 2018 r.

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, 

których  
organizatorem jest  

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci  
na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 
bip.gliwice.eu w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi  

na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można  
sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/

portal/ w zakładce geoportal inwestora 
/ gospodarka nieruchomości / oferta 

nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat  
warunków przetargów udzielają  

pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZeNIa
nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposa-

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany 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.

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

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

Nabór trwa od 25 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów 
Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl  

lub w siedzibie Spółki.

NaBÓR Na NOWO WyBUDOWaNe MIeSZKaNIa
GOtOWe DO ZaMIeSZKaNIa

Mieszkania na Wynajem z opcją dojścia do własności

Lp. Adres Czynsz bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja 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

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:
PRZetaRG PISeMNy NIeOGRaNICZONy

1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr B przy 
ul. asnyka 11-15.

2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie  
wieczyste. 

3. Powierzchnia lokalu: 123 m2. 
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 1 po-

mieszczenie 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 wieczy-
stego 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 prze-

targ, 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 wnie-
sienie 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 – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – po-
świadczonych za zgodność z oryginałem za-
świadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólników o wyra-
żeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną in-
formacją 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 wa-
runkami 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 następu-
jący 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 prze-
targ został zamknięty bez wybrania którejkol-
wiek 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 infor-
macje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

ZNaJDZIeSZ NaS teŻ Na:

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
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kultura

W październiku organizacją festiwalu muzycznego w arenie 
Gliwice zajmie się Radzimir Dębski. topowy kompozytor i aran-
żer odpowiada za program artystyczny dwudniowej imprezy.

Jazz w Ruinach to festiwal, 
który warto mieć na oku. Przy 
al. Przyjaźni co roku prezen-
tują się artyści, którzy mimo 
krótkiego stażu scenicznego 
zapowiadają się na gwiazdy 
jazzu. Historia imprezy poka-
zuje, że Śląski Jazz Club ma 
nosa do zdolnych muzyków. 
Jazz w Ruinach 2018 startuje 
3 sierpnia!
Impreza w ruinach teatru Vic-
toria wyróżnia się na tle innych 
tego typu wydarzeń wyjątkową 
atmosferą. Niezwykły gmach 
przy al. Przyjaźni 18 to miejsce 
wypełnione twórczą energią. 
Dużą rolę w tworzeniu klimatu 
odgrywa też żywiołowa gliwicka 
publiczność. W tym roku czeka 
nas 8 koncertów, podczas któ-
rych poznamy przyszłe gwiazdy 
polskiego i zagranicznego jazzu. 
Na wszystkie wydarzenia wstęp 
jest wolny. 

W programie imprezy jest między 
innymi występ Szymon Mika trio. 
Sam Mike Stern określił lidera 
zespołu jako „zachwycającego 
gitarzystę”. Drugą wartą uwagi 
formacją jest Gauthier toux trio, 
któremu przewodzi młody francu-
ski pianista. Już teraz krytycy wróżą 
Gauthierowi Toux wielką karierę. 
Na festiwalu spotkamy się także 
ze znakomitą wokalistką Moniką 
Malczak i zespołem Woody Black 
4, w którym grają... czterej klarne-
ciści! Czeka nas także drugi w tym 

roku koncert formacji algorhythm 
– po świetnym występie na Filhar-
monii muzycy zaczarują publiczność 
w ruinach.

Festiwal zaplanowano na dwa 
sierpniowe weekendy: 3–4 i 10–11 
sierpnia. Organizatorem Jazzu 
w Ruinach jest Stowarzyszenie 
Muzyczne Śląski Jazz Club. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. Szczegółowy har-
monogram jest dostępny na stronie 
kultura.gliwice.eu. (mm)

CZWaRteK 19 lIPCa
 ■ godz. 20.00: Sundial Trio – koncert z cyklu „Czwartki 

jazzowe z gwiazdą”, klub muzyczny 4art (ul. Siemiń-
skiego 22)

 ■ godz. 20.00: Jeff Herr Corporation – koncert w ramach 
JazzBusu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: Dima Gorelik Trio – koncert w ramach  
JazzBusu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 22.00: Ola Onabule Band – koncert w ramach  
JazzBusu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

PIąteK 20 lIPCa
 ■ godz. 19.00: Ewa Błachnio & Muzikanty – stand-up 

muzyczny w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Scena Forum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: „Od Piazzy do Piazzolli” – koncert 
Jewheniji Czerkazowej i Swetłany Szabałtyny w ra-
mach XIX Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, ko-
ściół Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19a)

 ■ godz. 20.00: „Victoria”, „Metropolis” – seanse z mu-
zyką na żywo w wykonaniu Tomasza Kontnego i Anny 
Heleny Szymborskiej w ramach festiwalu elektrONar-
racje, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 20.00: Marinita – koncert w ramach JazzBusu, 
Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: Amr/Pysz/Sur Trio – koncert w ramach Ja-
zzBusu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 22.00: Reut Rivka & Izabella Effenberg – koncert 
w ramach JazzBusu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 23.00: Szymon Klima Quintet – koncert w ramach 
JazzBusu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

SOBOta 21 lIPCa
 ■ godz. 9.00–12.00: warsztaty tworzenia zakładek do 

książek z cyklu „Książki w drodze”, Targ na Zielonym 
(ul. Dubois 22)

 ■ godz. 12.00–15.00: warsztaty kreatywne z grupą 
Małe Mi – Wędrowny Teatr Lalek w ramach 12. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Uliczni-
cy”, park Chopina

 ■ godz. 16.00: „Księżycowe Opowieści” – spektakl 
grupy Małe Mi – Wędrowny Teatr Lalek w ramach 
12. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy 
„Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 17.00 i 19.00: „Mr. & Mr. Burn” – spektakl jed-
nego aktora w wykonaniu Ramshacklicious Theatre 
Company w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 18.00: „LibertEnano” – występ clowna Pal-
haço Enano w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 20.00: „Wirtuozi na dworze króla Polski” – kon-
cert Jolanty Sosnowskiej, Jana Ziemowita Hutka, To-
masza Wesołowskiego i Agnieszki Wesołowskiej w ra-
mach XIX Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Daszyńskiego 2)

NIeDZIela 22 lIPCa
 ■ godz. 12.00: Otwarty Salon Muzyczny – koncert Ze-

społu Muzyki Salonowej Eleganza, Rynek
 ■ godz. 16.00 i 18.00: „Mr. & Mr. Burn” – spektakl jed-

nego aktora w wykonaniu Ramshacklicious Theatre 
Company w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ od godz. 18.00: „Riko prawie bocian”, „Młodość” – 
seanse w ramach Kina Plenerowego, pl. Grunwaldzki

 ■ godz. 20.30: „Bachowskie arkady” – koncert Lautten 
Compagney w ramach XIX Gliwickiego Festiwalu Ba-
chowskiego, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego (ul. Daszyńskiego 2)

CO? GDZIE? KIEDY?

Jimek rozkręca festiwal

W klimacie jazzowego
pikniku

kultura.gliwice.eu

Książka dobra rzecz – na wakacje i nie tylko. 21 lipca w ramach projektu „Książki w dro-
dze” podczas targu na Zielonym odbędzie się wymiana książkowa i warsztaty tworzenia 
zakładek. Wstęp wolny – wszyscy czytelnicy są mile widziani!

Między godz. 9.00 a 12.00 przy  
ul. Dubois 22 będzie można 
„uwolnić” już przeczytane książ-
ki, a przy okazji zaopatrzyć się 
w nowe lektury na wakacje. 
Wymiana książkowa to gliwicki 
strzał w dziesiątkę – nasze miasto 
wyróżnia się na tle innych miast 
wysokim wskaźnikiem czytelnic-
twa, o czym zaświadczają corocz-
ne badania bibliotekarzy.

W hali targowej podczas impre-
zy będzie także można stworzyć 
swoją własną, wyjątkową zakład-
kę do książek. Do wyboru będzie 
jedna z dwóch technik – frotaż 
albo monotypia. Nad procesem 

twórczym będzie czuwać Marta 
Frąckowiak. Projekt jest dofinan-

sowany z budżetu Miasta Gliwice.
 (mm)

Komu w drogę, temu książki
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plac Grunwaldzki
godz.
18.00
godz.
20.00

22 lipca
„Riko prawie bocian”
„Młodość”

5 i 6 października to daty, które 
powinni w swoim kalendarzu zapi-
sać wszyscy fani Jimka. Pełen skład 
artystów, którzy wezmą udział 
w festiwalu, poznamy pod koniec 
sierpnia, jednak już teraz Dębski 
zapowiada, że to będzie nieza-
pomniana impreza. – Szykuje się 
coś dużego. Wielka arena, pełen 
symfoniczny skład i wielu gości – 
czytamy na oficjalnym fanpejdżu 
artysty.

Koncerty 
pod batutą 
Jimka to wielkie 
muzyczne emocje 
i duża dawka dobrej zaba-
wy. Radzimir Dębski komponuje 
muzykę filmową, zasłynął też 
symfonicznymi opracowaniami 
muzyki hip-hopowej. Współpra-
cuje między innymi z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskie-
go Radia. Bilety na festiwal 

Jimek+ są dostępne na portalu 
Eventim. (mm)

Radzimir Dębski fo
t. 
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