Kolejne ulice
w ekoświetle

>> 5

Z MIASTA

Własność zamiast
wieczystego. Zmiany!

>> 6

KULTURA

Przedwojenny jazz
w parku Chopina

>> 11
www.gliwice.eu

INWESTYCJE

Tygodnik
bezpłatny
31|2019
{#963}
01.08.2019
ISSN: 1642-1108

fot. materiały prasowe Centrum Onkologii w Gliwicach

Tak skomplikowanych operacji nie wykonuje żaden inny
ośrodek! W medycznym świecie znów głośno o gliwickim
Centrum Onkologii. Lekarze po raz drugi przeprowadzili
złożony przeszczep tkankowy w obrębie głowy i szyi, połączony
z transplantacją szpiku.
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE
Mistrzowskie Salake!

Dali ognia!

Nie kończy się pasmo sukcesów zespołu Salake. Na Międzynarodowym Festiwalu
Tańca „Top Art Festival – Island of Talent” w Chorwacji grupa starsza wywalczyła
Mistrzostwo Europy! Na podium znalazły się też młodsze tancerki, zajmując drugie
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
(fot. materiały MDK Gliwice)

To był zapierający dech w piersiach świat teatru, ognia i światła! 27 lipca podziwialiśmy nad Areną Gliwice niesamowite pokazy fajerwerków i laserowe widowiska
w połączeniu z dopracowaną muzyką. Przed Areną zagrali profesjonalni didżeje,
świetne koncerty dały zespoły Proletaryat i Golden Life. (fot. M. Kołton)

Na Toszeckiej praca wre!

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Toszeckiej, Pionierów i Myśliwskiej. Widać już wyraźne postępy w prowadzonych pracach. Wykonawca przełożył infrastrukturę podziemną
i poszerzył jezdnię o dodatkowy pas ruchu od strony wlotu na ul. Pionierów. Powstała ścieżka rowerowa, chodnik i zatoka autobusowa. 5 sierpnia zmieni się tymczasowa organizacja
ruchu – otwarty zostanie wjazd do ul. Pionierów. Po przebudowie kierowcy poruszający się ul. Toszecką, dojeżdżając do skrzyżowania, będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu:
dla skręcających w lewo, dla jadących na wprost i osobny dla skręcających w prawo. Przejeżdżający przez skrzyżowanie na wprost będą poruszali się dwoma pasami ruchu, które
w miarę oddalania się od krzyżówki zwężą się do jednego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się w IV kwartale roku. (fot. M.Baranowski)

W rocznicę powstania zawyją syreny

Toaleta w parku już niebawem

1 sierpnia będziemy obchodzić 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia o godz. 17.00 zawyją syreny. – Zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności – informuje Centrum Ratownictwa Gliwice.
W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający
odwołanie alarmu. (fot. Pixabay)

Jest spora szansa, że jeszcze w tym roku w parku Chrobrego, w pobliżu budynków
Politechniki Śląskiej (od ul. Kaszubskiej), stanie samoobsługowa toaleta z trzema
kabinami – dla kobiet, mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych lub z małymi dziećmi.
W prowadzonym przez MZUK przetargu na montaż toalety wzięły udział dwie firmy,
trwa uzupełnianie dokumentacji. Jeśli zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, z kabin
będzie można korzystać od października. (fot. UM Gliwice)
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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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ZDROWIE I MIESZKAŃCY

Wszystkiego dobrego,
Pani Heleno!
Grono gliwickich stulatek stale rośnie! 24 lipca dołączyła do nich Helena Bielawska.
Z wizytą u solenizantki była kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Małgorzata Korzeniowska. Życzymy dużo zdrowia!
roku młodzi pobrali się. Po
wybuchu wojny podjęli decyzję
o przeniesieniu się do Katowic,
a z czasem do Gliwic. Oboje pracowali zawodowo. Doczekali się
czworga dzieci.
Pani Helena od ponad 30 lat jest
wdową. Ma 7 wnuków, 14 pra-

wnuków i 1 praprawnuczkę. Jest
w bardzo dobrej formie i nadal
troszczy się o najbliższych. Bardzo
dużo czyta, a największym zainteresowaniem darzy wydawnictwa zawierające mapy. Rodzina
podkreśla, że zawsze lubiła atlasy
geograficzne. 
(kik)

fot. A. Witwicki / UM Gliwice

Helena Bielawska przyszła na
świat 24 lipca 1919 r. w Przemyślu. Jej rodzice zajmowali
się gospodarką. Przed wojną
właśnie w rodzinnym mieście
poznała swego przyszłego męża
(pochodzącego ze Śląska), którego jednostka wojskowa stacjonowała w Przemyślu. W 1939

Podwójny sukces
cudotwórców z Gliwic

Tak skomplikowanych operacji nie wykonuje żaden inny ośrodek! W medycznym świecie znów głośno o gliwickim Centrum Onkologii. Lekarze
po raz drugi przeprowadzili złożony przeszczep tkankowy w obrębie głowy i szyi, połączony z transplantacją szpiku. Specjaliści z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii przedstawili szczegóły na konferencji prasowej.
fot. D. Nita-Garbiec

Jako dobry lekarze określają
stan 65-latka, któremu 8 maja
w Centrum Onkologii w Gliwicach
przeszczepiono narządy szyi,
a 10 dni później szpik. W 2012 r.
całkowicie usunięto mu krtań
z powodu raka tego narządu i od
tego czasu oddychał przez rurkę
tracheostomijną.
– Pionierskość zabiegu przeprowadzonego w maju polegała na
tym, że do tej pory transplantologia omijała taki typ schorzeń
zakładając, że ingerencja immunologiczna, a właściwie depresja układu immunologicznego
w przebytej chorobie nowotworowej, jest przeciwskazaniem
do transplantacji narządów
zniszczonych przez raka. Jednak
odważyliśmy się – opowiadał
podczas konferencji prasowej
prof. Krzysztof Składkowski,
dyrektor gliwickiego oddziału
Centrum Onkologii – Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie.

Przemówił po
siedmiu latach
Operacja przeszczepienia narządów szyi 65-latkowi trwała około
12 godzin. – Obecnie pacjent
jest w trakcie rehabilitacji głosowej. Usunęliśmy mu już rurkę
tracheostomijną, przez którą
musiał oddychać, normalnie się
odżywia, mówi i powoli wraca
do zdrowia. Poziomy hormonów
w przeszczepionej mu tarczycy
są w normie. Jest stale monitorowany pod kątem endokrynologicznym i internistycznym
– podkreślił prof. Adam Maciejewski, szef Kliniki Chirurgii

Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii w Gliwicach, który kierował zespołem
chirurgów.
19 maja lekarze z Kliniki
Transplantacji Szpiku i Onkohematologii – jej kierownik prof.
Sebastian Giebel i lek. med.
Włodzimierz Mendrek – przeszczepili pacjentowi komórki macierzyste wyizolowane ze szpiku
pobranego od dawcy. Od momentu ich wyselekcjonowania
do czasu przeszczepienia przechowywano je w specjalnych
warunkach – były zamrożone

w ciekłym azocie. Bez krioprezerwacji nie mogłyby przetrwać
tyle dni.
Zgodnie z opracowaną przez
gliwickich lekarzy nowatorską
procedurą zostały przeszczepione dokładnie 10 dni po
transplantacji narządów. W tym
czasie pacjent został poddany
intensywnemu leczeniu immunosupresyjnemu, mającemu na
celu sparaliżowanie jego układu
odpornościowego i zapobieżenie
odrzuceniu przeszczepionego
narządu unaczynionego, a później także przeszczepionych
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komórek szpiku przez jego organizm.

Pierwszy był
sześcioletni Tymek
Pierwszym pacjentem na świecie, który został poddany takiej
samej procedurze jak 65-latek,
był 6-letni Tymek z Podkarpacia.
Kiedy chłopczyk miał rok, połknął
granulat ługu sodowego – popularny środek do udrożniania rur
kanalizacyjnych. Następstwem
tego nieszczęśliwego wypadku
była martwica jego narządów
głowy i szyi – od nasady języka

aż po dolny odcinek przewodu
pokarmowego. Od tego momentu był żywiony wyłącznie
dojelitowo i oddychał przez rurkę
tracheostomijną. Nie mówił.
– Po przeszczepie narządów i szpiku chłopczyk był intensywnie rehabilitowany. Przebywał w sanatorium w Rabce, gdzie dochodził
do siebie po tej rozległej operacji.
Obecnie samodzielnie połyka
i zaczął już wydawać pierwsze
dźwięki. W najbliższych dniach
usuniemy mu tracheostomię;
musieliśmy się wstrzymać z tym
zabiegiem, ponieważ Tymek wymagał jeszcze wykonania plastyki
jamy ustnej. Nadal przebywa
w naszym ośrodku – zdradził
prof. Adam Maciejewski.
Dzięki przeszczepowi szpiku po
roku od zabiegu dawki leków
immunosupresyjnych mają być
u chłopca zmniejszone, a po
dwóch latach być może całkowicie
odstawione. Jeśli potwierdzą się
założenia lekarzy, taki model leczenia może okazać się przełomem
w medycynie, pozwalając ograniczyć, a może nawet wyeliminować
leczenie immunosupresyjne. – Już
w tej chwili postępy w leczeniu
i rehabilitacji Tymka wywołują
na świecie aplauz specjalistów –
stwierdził prof. Maciejewski.
Warto podkreślić, że na sukces
obu pionierskich zabiegów złożyła się praca całego sztabu specjalistów: lekarzy, pielęgniarek,
instrumentariuszek, pielęgniarek
obsługujących separatory komórkowe, pracowników laboratorium
i salowych. 
(kik/IO)
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AKTUALNOŚCI

GBO 2019 – to już zrobione!

Zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni plenerowej i chodnika – to
najnowsze zrealizowane zadania, wyłonione w ubiegłorocznym głosowaniu Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Skorzystają z nich mieszkańcy kilku gliwickich dzielnic.

Miasto na bieżąco
realizuje kolejne
zadania wybrane
w minionym roku
przez mieszkańców.
W ostatnim czasie Miejski
Zarząd Usług Komunalnych

doposażył plac zabaw u zbiegu ulic Łódzkiej, Olsztyńskiej,
Gnieźnieńskiej i Rzeszowskiej
w Brzezince. Dla najmłodszych
na bezpiecznej nawierzchni zamontowano podwójne huśtawki
i karuzelę, a dla czuwających nad
nimi opiekunów – ławkę. Dla
nieco starszych, lubiących ruch
na świeżym powietrzu, na bezpiecznej nawierzchni z gumowych mat wybudowano street
workout park – zamontowano
zestaw drążków do ćwiczeń,
dwie ławki i kosz na śmieci.
Modernizacja placu zabaw
i budowa street workout parku
kosztowała ponad 151 tys. zł.
fot. D. Nita-Garbiec

Dzięki GBO na przestrzeni kilku ostatnich lat wybudowano
m.in. siłownie plenerowe, wyremontowano chodniki, zorganizowano też liczne edukacyjne,
sportowe i kulturalne spotkania,
które dały mieszkańcom wiele
radości i możliwość podniesienia
swoich kompetencji.

W Ligocie Zabrskiej, na skwerze
przy ul. Klonowej, Cichej i Ceglarskiej, należącym do Wspólnoty
Mieszkaniowej, MZUK wybudował chodnik. Koszt inwestycji to
niemal 69 tys. zł.
Powody do satysfakcji mają
też strażacy z Ostropy. Wydział
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w ramach GBO
2019 kupił dla nich specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
Strażacka remiza wzbogaciła

się o motopompę, prądownice,
lancę gaśniczą i podpory stabilizujące. Inwestycja kosztowała
21,2 tys. zł.
Pozostałe zadania przeznaczone do realizacji w ramach GBO
2019 zostaną wykonane do końca roku. Przypominamy, że od
2 września będzie można oddawać głosy na zadania przeznaczone do realizacji w ramach
GBO w 2020 r. 
(mf)

Quarado rozbił bank!
Młodzi konstruktorzy z Gliwic
świętują największy jak dotąd
sukces – na prestiżowych zawodach Formula Student Andorra
– SW-02 Quarado zdeklasował
pojazdy drużyn z całego świata. Zespół Politechniki Śląskiej
zdobył wyróżnienie w kategorii
Best Smart Solution, 1. miejsce
w konkurencji Dynamic Event,
1. miejsce w kategorii Static
Event, wyróżnienie Body&Brakes
Design. W rezultacie Quarado
wywalczył 1. miejsce w klasyfikacji generalnej!
Bolid SW-02 Quarado osiąga
prędkość 100 km/h w 3,5 sekun-
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dy. Poprzedni model, SW-01, robił to o sekundę wolniej. Studenci
mają więc powody do dumy, ale
nie zamierzają spoczywać na laurach. – Nasze plany na przyszłość
wiążemy z elektromobilnością.
Doświadczenie zdobyte przy
budowie motocykla elektrycznego i pojazdów wyścigowych
pozwala nam na zmierzenie się
z budową bolida elektrycznego.
W przyszłym roku chcemy zaprezentować bolid SW-03 E i będzie
to elektryczny bliźniak Quarado
– mówi inż. Maciej Marzec, lider
zespołu PolSl Racing.


(PŚ/aś)

fot. Politechnika Śląska

Studenci z Koła Naukowego PolSl Racing kroczą od
sukcesu do sukcesu. Na początku lipca ich bolid SW-02
Quarado nie miał sobie równych w konkurencji Acceleration na zawodach Formula Students Netherlands
2019. Kilka dni później, na Formula Student Andorra,
zdobył 1. miejsce w klasyfikacji generalnej!
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INWESTYCJE

Tężnia już na wiosnę
Wiele wskazuje na to, że już wiosną przyszłego roku gliwiczanie
będą korzystać z tężni solankowej, która powstanie na terenie
lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej. Umowa na wykonanie
projektu została już podpisana.
Projekt tężni solankowej wykona katowicka firma MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek. Ma być gotowy we
wrześniu. Wówczas ogłoszony zostanie
przetarg na budowę tężni. Jeśli zostanie
rozstrzygnięty pomyślnie, z inhalacji skorzystamy już wiosną 2020 r.

Wytwarzany w pobliżu aktywnej tężni
mikroklimat pomaga w leczeniu chorób
układu oddechowego, wzmacnia też system odpornościowy, wspomaga leczenie
nadciśnienia tętniczego i alergii, pomaga
wypocząć i zregenerować siły. 
(mf)

fot. Wikipedia (CCO)

Korzystanie z tężni solankowej ma dobry
wpływ na zdrowie, a przebywanie w jej
pobliżu jest porównywane z dobroczynnym działaniem nadmorskich spacerów.
Pod wpływem słońca i wiatru rozpylona
solanka tworzy mgiełkę bogatą m.in. w jod,
brom, magnez, sód, potas czy żelazo.

Jak działa tężnia? Solanka kroplami przesącza się po ścianach tężni. Pod wpływem wiatru i promieni słonecznych
intensywnie paruje, tworząc bogaty w jod mikroklimat. Największa w Europie drewniana konstrukcja
do odparowywania wody z solanki znajduje się w Ciechocinku. Wkrótce z podobnego, choć mniejszego
leczniczego inhalatorium, będą mogli korzystać również gliwiczanie.

Kolejne ulice w ekoświetle

Nowoczesne oświetlenie pojawi się wkrótce przy dwóch głównych ulicach Gliwic. Miasto rozpoczęło inwestycje przy
ul. Dworcowej i Tarnogórskiej.
Prowadzona na szeroką skalę wymiana
oświetlenia trwa w naszym mieście już
od kilku lat. Konsekwentnie stare lampy
i oprawy sodowe wymieniane są na ekologiczne i ekonomiczne diody LED. Zgodnie z przyjętym planem kompleksowego
oświetlenia miasta, emitowane przez nie
światło różni się kolorem – w centrum

jest cieplejsze, wzdłuż głównych traktów
jasne i chłodniejsze.

Teraz przyszła pora na
wymianę oświetlenia
przy ul. Dworcowej
i Tarnogórskiej.

Do końca sierpnia na ul. Dworcowej
stare wyeksploatowane lampy zostaną
zastąpione 65 oprawami z diodami LED,
emitującymi światło o ciepłej barwie,
podobnie jak na ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koszt inwestycji to
ok. 465 tys. zł.

Na ul. Tarnogórskiej do końca listopada zostaną zainstalowane 183 oprawy
z diodami LED. Zgodnie z koncepcją Masterplanu, w który wpisuje się projekt
„Eko-Światło w Gliwicach – Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego”, w tej
części miasta emitowane światło będzie
jasne i chłodne. Im bliżej peryferii i granic miasta, będzie ono coraz bardziej
neutralne. Koszt inwestycji to prawie
3,2 mln zł.
– To kolejny etap ważnego dla Gliwic
projektu. Istotna jest tu nie tylko kwestia
wizerunkowa i estetyczna miasta, ale
przede wszystkim ekologiczna i ekonomiczna – ekoświatło wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej – podkreśla Mariola Pendziałek, naczelnik
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

fot. M. Baranowski

W najbliższym czasie nowe
oświetlenie zostanie
zamontowane również
na ul. Rybnickiej.
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Szacowany całkowity koszt projektu
„Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego” wynosi
ponad 14 mln zł, z czego ponad 10 mln
zł zostało wydane z budżetu miejskiego, a ponad 4 mln zł to dofinansowanie
UE, ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014–2020 (RPO WSL). 
(mf)
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Z MIASTA

Własność zamiast
wieczystego.
Znów zmiany!
W połowie lipca weszła w życie kolejna, trzecia już nowelizacja ustawy przekształceniowej, mająca naprawić
błędy, które nie zostały dostrzeżone przez ustawodawcę w trakcie kilkuletniego procesu legislacyjnego. Dotyczy
ona m.in. kwestii przekształcania nieruchomości mieszanych oraz udzielania obligatoryjnych bonifikat rodzinom
wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym, kombatantom czy inwalidom wojennym.

1.

Problemy z przekształceniem nieruchomości
mieszanych opisywaliśmy na łamach „MSI – Gliwice” pod
koniec lutego (nr 9/2019 z 28 lutego
2019 r., Własność zamiast wieczystego.
O czym pamiętać?). Do tej pory jeśli na
jednej nieruchomości oprócz budynku mieszkalnego znajdował się kiosk,
sklep, czy też budynek usługowy, to
nie było możliwości automatycznego
przekształcenia! Przykładem takich nieruchomości był np. teren w Łabędach
przy ul. Wolności 2–30 i ul. ks. Popiełuszki
2–6, czy też w Sośnicy przy ul. Przyszłości 524 i ul. Pogodnej 2–24, gdzie oprócz
wielu budynków mieszkalnych znajdują
się obiekty handlowe uniemożliwiające
przekształcenie. Obecnie, po trzeciej
nowelizacji przepisów będzie możliwe
przekształcenie, jednak pod warunkiem, że łączna powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych nie
przekracza 30% powierzchni użytkowej
wszystkich budynków położonych na
tych gruntach.

Aby móc skorzystać z bonifikaty, należy
złożyć do urzędu wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do skorzystania z tej ulgi. Formularz
wniosku będzie dostępny od 1 sierpnia
na stronie internetowej www.gliwice.eu
(dział Załatw sprawę w urzędzie → Formularze do pobrania → Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
→ Wniosek o udzielenie bonifikaty od
jednorazowej opłaty przekształceniowej).

– Wątpliwej jakości przepis został zastąpiony nowym, równie wątpliwym. Taki
zapis oznacza, że urzędnik wydający zaświadczenie będzie musiał zweryfikować
powierzchnię użytkową wszystkich budynków na nieruchomości, co z pewnością
wydłuży proces wydawania zaświadczeń
– zauważa Aleksandra Wysocka, naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Nowelizacja ustawy
wprowadziła także
zapis mówiący o tym,
że jeżeli przed wydaniem zaświadczenia
dotychczasowy użytkownik wieczysty
wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019 lub lata
następne, opłaty te podlegają zaliczeniu
z urzędu na poczet opłaty przekształceniowej lub opłaty jednorazowej.
W przypadku Gliwic taka praktyka była
już stosowana przed nowelizacją przepisów, o czym miasto informowało we
wcześniejszych komunikatach prasowych.

2.

Ważna zmiana dotyczy
również udzielania
bonifikat. Ustawa
wprowadza obligatoryjną, 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej
za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na
cele mieszkaniowe w prawo własności
tego gruntu, na wniosek osób określonych w art. 20 pkt 7 (patrz: ramka obok).
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Uwaga! Zmiana ta weszła
w życie 16 lipca, ale z mocą
obowiązującą wstecz,
czyli od 1 stycznia br.
Oznacza to, że nawet w przypadku,
gdy zostało już wydane zaświadczenie
potwierdzające przekształcenie, można
starać się o udzielenie bonifikaty. Co
więcej, jeśli została już uiszczona opłata
przekształceniowa za 2019 r. lub z góry
za 20 lat, również jest możliwość uzyskania ulgi! Nadpłata będzie mieszkańcom
zwracana.

3.

– Ciągłe zmiany przepisów z pewnością
nie służą przyspieszeniu procesu wydawania zaświadczeń, jak można to przeczytać
w komunikacie ministra odpowiedzialnego za przekształcenie – podsumowuje
Adam Neumann, zastępca prezydenta

Bonifikata będzie przysługiwała:

1.

osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz osobom,
w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed
ukończeniem 16. roku życia lub zamieszkującym w dniu
przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub
przedstawicielom ustawowym tych osób*,

2.
3.

członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie
z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny*,

4.

kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu
powojennego w rozumieniu ustawy z 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego*,

5.

świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych lub ich opiekunom prawnym*

inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy
z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin*,

*– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych tych osób.
Gliwic odpowiedzialny za sferę mieszkalnictwa w mieście. – Kolejne nowelizacje
powodują, że ciągle wracamy do tych
samych nieruchomości – raz, wydając postanowienie o odmowie przekształcenia,
a po nowelizacji, wydając zaświadczenie
potwierdzające przekształcenie. Zmiany
zasad udzielania bonifikat wprowadzone
w połowie roku powodują konieczność
przeprowadzania zmian w rozliczeniach
finansowych. A zgodnie z ustawą powin-

niśmy zakończyć wydawanie zaświadczeń
do końca 2019 roku – podkreśla Adam
Neumann.
Warto przypomnieć, że na realizację
nowych zadań wynikających z ustawy
samorządy nie otrzymały ani złotówki
z budżetu państwa. 
(GN/kik)
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Uwaga
na remonty

Trwają remonty kolejnych gliwickich dróg. Od kilku
dni prace prowadzone są w ciągu DK 88 oraz przy
ul. Pocztowej, wystartował remont ul. Kunickiego.
2 sierpnia rozpocznie się remont ul. Tarnogórskiej.
Kierowcy proszeni są o dostosowanie się do zmienionej
organizacji ruchu.

Remont ul. Pocztowej potrwa
do początku października.
W tym czasie jezdnia zostanie
wybrukowana kostką. Na czas
robót zamknięto dla ruchu
odcinek od ul. Kujawskiej do
ul. Rymera. Zakaz nie dotyczy
mieszkańców dojeżdżających
do swoich posesji.

W piątek, 2 sierpnia, ruszą prace na ul. Tarnogórskiej. Roboty
będą polegały na frezowaniu
starej i układaniu nowej nawierzchni. Będą prowadzone
etapami, na odcinku od ul. Świętojańskiej do Przyniczyńskiego.
W trakcie trwania prac z ruchu
zostanie wyłączona część pasa
jezdni, ale będzie zachowany
ruch dwukierunkowy. Prace
potrwają do końca sierpnia.
Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów, wykonawca inwestycji, prosi kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie
się do tymczasowej organizacji
ruchu. 
(mf)

fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

W środę, 31 lipca, drogowcy
rozpoczęli remont ul. Kunickiego. Ulica jest zamknięta dla
ruchu na odcinku od ul. Bardowskiego w kierunku garaży.
Przejazd jest możliwy wyłącznie

dla pojazdów budowy i mieszkańców pobliskich posesji.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace zakończą się
w IV kwartale.
fot. A. Ziaja

Na finiszu są prace na wiadukcie w ciągu DK88, nad ul. Łabędzką. Jezdnia jest częściowo
zwężona, ale ruch odbywa się
w obu kierunkach. 6 sierpnia
rozpoczną się z kolei prace
w ciągu DK 88, na moście nad
rzeką Kozłówką i ul. Bydgoską.

Budujemy nowe
boiska

Nowoczesne, wielofunkcyjne boiska powstają przy ul. Kozielskiej, w Łabędach, Sośnicy i w Szobiszowicach. Uczniowie czterech kolejnych szkół wkrótce będą mogli
korzystać z bezpiecznych i wygodnych bieżni, zeskoczni do skoku w dal oraz boisk
do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Z miejskiego budżetu przeznaczono
na ten cel ponad 10 mln zł.
W IV kwartale tego roku powinien być gotowy nowy teren
sportowy przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach (ul. Orląt Śląskich
25). Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej
i hokeja na trawie oraz boiska do
koszykówki i siatkówki. Uczniowie
będą mieli także do dyspozycji
trzytorową bieżnię okólną oraz
prostą, czterotorową bieżnię z zeskocznią do skoku w dal. Szkoła
będzie mogła się pochwalić także
rzutnią do pchnięcia kulą. Teren
sportowy zostanie odwodniony
i ogrodzony piłkochwytami. Koszt
inwestycji to ponad 3 mln zł.
Prace trwają również przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Łabędach (ul. Partyzantów 25).
Budowane jest boisko wielofunk-

cyjne wraz z wyposażeniem sportowym. Obok powstanie bieżnia
czterotorowa oraz zeskocznia do
skoku w dal. W pobliżu pojawią
się nowe ławki i stojaki na rowery, wybudowana zostanie droga
pożarowa oraz pochylnia dla
osób niepełnosprawnych. Koszt
inwestycji to prawie 1,7 mln zł.
Z początkiem listopada powinno
być gotowe boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
14 w Sośnicy (ul. Przedwiośnie
2). Uczniowie zyskają boisko
do piłki nożnej, z nawierzchnią
z trawy syntetycznej oraz boisko
do siatkówki, z powierzchnią
poliuretanową. Obok będzie
czterotorowa, prosta bieżnia
wraz z zeskocznią do skoku
w dal. Boisko zostanie oświetlone
i ogrodzone, a otoczenie zazie-

leni się. Powstanie także nowa
kanalizacja deszczowa i sanitarna
oraz droga pożarowa. Inwestycja
będzie kosztować blisko 3 mln zł.
Nowoczesne, wielofunkcyjne
boisko budowane jest także
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Kozielska
1a). W ramach realizacji zadania
zostanie odbudowany tunel
strzelnicy wraz z wykonaniem
instalacji wewnętrznych. Teren
wokół boiska będzie na nowo
zagospodarowany, istniejące
skarpy zostaną uregulowane
i umocnione, pojawią się nowe
ławki. Wykonawca przebuduje
także zewnętrzne schody i ich
zadaszenie oraz wyremontuje
zabytkowe ogrodzenie wokół
szkoły. Koszt inwestycji to blisko
2,9 mln zł. 
(aś/ap)

Radiostacja znowu nadaje!
Łączność w XXI wieku to komórki i Internet. Mało kto jeszcze pamięta, jakie były jej początki. Najwyższa pora to nadrobić! W gliwickiej
Radiostacji nawiążemy łączność radiową.
Klub Sportów Łączności LOK
w Gliwicach na potrzeby lekcji
muzealnych uruchomi stację
pod specjalnym znakiem okolicznościowym – HF1ØØPS. Jak
rozszyfrować ten skrót? HF to
oznaczenie kraju, czyli: Polska.
1ØØ to po prostu liczba 100 –
przez radiowców zapisywana
w ten sposób, żeby cyfra nie
myliła się z literą. Użyta w połączeniu ze skrótem PS upamiętnia
100 rocznicę wybuchu I powstania śląskiego.
Z naszego miasta będziemy łączyć się z radiowcami na całym
świecie. Dla tych, którzy nawiążą

łączność ze stacją Gliwice, przygotowano dyplomy. Podczas
tegorocznej Nocy Muzeów nasze
muzeum zdobyło taki dyplom –
za zajęcie I miejsca w kategorii
stacji współpracujących z muzeami. Klub Sportów Łączności LOK
w Gliwicach nawiązał wtedy 209
łączności z, bagatela, 33 krajami!
Gliwiccy łącznościowcy są
zrzeszeni w Klubie Sportów
Łączności już od 64 lat. Ich
znak wywoławczy to SP9KAG.
Klubowa stacja bierze udział we
wszystkich ważnych imprezach
i zawodach krótkofalowców
w kraju i za granicą. Członkowie
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fot. L. Węglorz

Fale radiowe rozchodzą się
w przestrzeni na ogromne odległości. Kto wie, z kim uda nam
się nawiązać łączność? Przez cały
sierpień, od wtorku do piątku
w działającym przy Radiostacji
oddziale Muzeum w Gliwicach
(ul. Tarnogórska 129) będą organizowane warsztaty „Praktyczna
historia łączności”. Zajęcia będą
się odbywać trzy razy dziennie:
od godz. 9.00, 10.30 i 12.00.
Zapisywać można się telefonicznie pod nr. 783-560-006, od
poniedziałku do piątku między
godz. 9.00 a 16.00. Akcję objął
patronatem prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz.

klubu zajmują się też szkoleniem
dzieci i młodzieży z radioorientacji sportowej i wieloboju

łączności. Więcej informacji
można znaleźć na stronie
sp9kag.pzk.pl. 
(mm)
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FINANSE SAMORZĄDÓW

Wydatków coraz więcej,
pieniędzy od rządu za mało
To samorządy mają dbać o to, by ich mieszkańcom dobrze się żyło, by mieli gdzie mieszkać,
gdzie się uczyć, gdzie pracować i gdzie odpoczywać. Skąd brać na to pieniądze, skoro zmiany
wprowadzane przez rząd skutkują zmniejszeniem wpływów do samorządowych budżetów,
a koszty kolejnych reform przerzucane są na społeczności lokalne? Jak mądrze gospodarować
środkami, gdy reguły gry są zmieniane w środku roku budżetowego? Jednostki samorządu
terytorialnego biją na alarm i domagają się od rządu rekompensat oraz zwiększenia środków
z budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia.
Teoretycznie rząd, zlecając samorządom wykonywanie określonych zadań, powinien przekazać
jednostkom na ten cel odpowiednie środki z budżetu państwa
w formie subwencji ogólnych
i dotacji celowych. W praktyce
państwo narzuca społecznościom
lokalnym coraz więcej zadań do
wykonania, przekazując do samorządowych budżetów coraz
mniej pieniędzy.

Stałe niedofinansowanie zadań zleconych
zostało potwierdzone
w raportach NIK. Samorządy, nie chcąc obniżać
jakości usług dla mieszkańców, muszą pokryć
tę dziurę pieniędzmi
z dochodów własnych.

Za mało
na
edukację
Szczególnie dotkliwy dla samorządów jest wzrost kosztów
w oświacie. W latach 2017
i 2018 luka finansowa, czyli
różnica pomiędzy przekazaną
samorządom subwencją oświatową a faktycznie poniesionymi
kosztami, wzrosła w skali kraju
z 17,7 do 23,4 mld zł!
Duży wpływ na ten wzrost miała
błyskawicznie wprowadzona
reforma oświaty, której koszt
w dużym stopniu przerzucono na
samorządy. Ta tendencja nadal
się utrzymuje. W 2017 r. Gliwice
musiały dołożyć do edukacji 94
mln zł, w 2018 już 113 mln zł,
a w budżecie na 2019 r. miasto
przeznaczyło na ten cel 132 mln zł
(grafika 1). Tegoroczna subwencja oświatowa nie pokryła nawet
wynagrodzeń nauczycieli (sprzed
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grafika 1
obiecanych przez rząd podwyżek), a samorząd musi jeszcze
pokryć koszty utrzymania szkół,
inwestycji w oświacie i zakupów
inwestycyjnych.

Za mało
na ochronę
zdrowia
Drugi z największych problemów
to fatalna kondycja szpitali. Po
zmianach, które miały miejsce
niedawno, powiaty i miasta na
prawach powiatu pokrywają
straty szpitali z własnych środków finansowych, co mocno
obciąża ich budżety.

Na przestrzeni lat 2007–
–2018 Gliwice przeznaczyły w sumie na wsparcie około szpitalne ok.
100 mln zł.

– To pieniądze na niezbędne inwestycje, zakup sprzętu, a także
spłatę zadłużenia miejskich szpitali. W tej ostatniej kwestii nie
mamy wyboru – NFZ traktuje
gliwickie szpitale niesprawiedliwie, na własnych, nie do końca
zrozumiałych zasadach. Bez
koniecznego zastrzyku pieniędzy
tak ważne dla gliwiczan instytucje
upadłyby – podkreśla prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
To nie koniec. Miasto rozpoczyna budowę nowego szpitala
miejskiego – na korzystnie usytuowanej miejskiej działce przy
skrzyżowaniu ulic Kujawskiej
i Ceglarskiej.

Rząd
przykręca
kurek
Zwiększanie liczby zadań bez
jednoczesnego wzrostu prze-

kazywanych samorządom
środków to nie wszystko.
Zmiany wprowadzane przez
rząd skutkują systematycznym
zmniejszaniem dochodów
własnych gmin. Dotyczy to
głównie zmian w podatku od
nieruchomości, w opłatach za
użytkowanie wieczyste oraz
w podatku PIT.

Zmiany w systemie podatku dochodowego od
osób fizycznych zmniejszą dochody samorządów o prawie 7,2 mld zł
rocznie!
Jak można się dowiedzieć
z mediów, „to nic takiego”,
ponieważ w ostatnich latach
nastąpił znaczący wzrost dochodów z udziału jednostek
samorządu terytorialnego we
wpływach z podatku PIT. Coraz
częściej padają stwierdzenia,
że właśnie dzięki temu samo-

rządy są w stanie sfinansować,
wynikający z nowelizacji Karty
Nauczyciela, wzrost wynagrodzeń nauczycieli.
Chociaż rosnące wpływy całego
sektora publicznego z udziału
w podatku PIT są faktem, to
jednak na sytuację samorządów wpływa cały szereg innych
czynników, które są w tej dyskusji pomijane.

Nadwyżka
już została
wydana
W ostatnich trzech latach
wzrosły koszty wykonywania
lokalnych usług publicznych
i realizacji inwestycji, m.in.
przez wzrost cen usług budowlanych i drogowych, niektórych materiałów), energii
elektrycznej, opłat za wodę,
a także kosztów pracy.
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FINANSE SAMORZĄDÓW
Wzrost wpływów z PIT i CIT w latach 2015-2018 w porównaniu do wzrostu wydatków samorządów w tym samym okresie

grafika 2

Choć zatem faktyczny
wzrost wpływów z tytułu podatków PIT i CIT do
lokalnych budżetów wyniósł w latach 2015–2018
15,43 mld zł, w tym samym
czasie samorządy musiały
wydać na wzrost wynagrodzeń pracowników i wzrost
kosztów realizacji zadań
ponad 19 mld zł!
Widać wyraźnie, że w skali kraju
wzrost wydatków poniesionych
przez samorządy przewyższył
wzrost wpływów z tytułu PIT i CIT
o ponad 3,7 mld zł! Tylko w Gliwicach – o ponad 780 tys. zł.

Sytuacja
jest
dramatyczna
Wszystko to sprawia, że samorządy mają coraz mniejszą nadwyżkę bieżącą (to pieniądze,
które zostają w samorządowym
budżecie po opłaceniu wydatków
bieżących z dochodów bieżących). Niestety, to od wysokości
właśnie tej nadwyżki uzależniony
jest potencjał inwestycyjny oraz
zdolności kredytowe samorządu.

Im mniejsza nadwyżka
budżetowa samorządów, tym mniej inwesty-

cji i innych działań prorozwojowych. Malejące
inwestycje samorządowe to mniejsze wpływy
z podatków VAT i CIT,
a w dalszej perspektywie także PIT.
Według wykonania budżetów za
2018 rok, nadwyżka operacyjna (czyli uwzględniająca m.in.
zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek) wynosiła 14,4 mld,
zaś plan na 2019 r. wykazuje
zaledwie 5 mld zł.
Dalsze niezrekompensowane
ubytki w dochodach jednostek
samorządu terytorialnego przy

wzroście kosztów ich funkcjonowania będą oznaczać faktyczną
likwidację zdolności rozwojowych, zwłaszcza miast na prawach powiatu, jednej trzeciej
powiatów i bardzo wielu gmin.

Zahamowanie rozwoju
lokalnego i regionalnego
to słabsza Polska.
Jak wynika z wyliczeń Unii
Metropolii Polskich, problemy
związane z gwałtownym wzrostem wydatków bieżących mogą
doprowadzić małe jednostki
samorządowe do bankructwa
lub niemożności uchwalenia
budżetu już w przyszłym roku,
a z każdym kolejnym rokiem takich gmin czy powiatów będzie
przybywać.
– To jest stan bliski krytycznego.
A planowane zmiany podatku PIT
– obniżenie stawki z 18 na 17%,
podwyższenie kosztów uzyskania
przychodu oraz zwolnienie osób
poniżej 26. roku życia z podatku
– skutkować będą brakiem kolejnych 7,2 mld zł w budżetach
samorządowych – alarmuje Zygmunt Frankiewicz. – Rozpoczynamy w Gliwicach budowę szpitala
miejskiego. Plan zakłada, że będzie gotowy w 2024 r. W tym czasie łączne straty z powodu zmian
w PIT zrównają się z wartością
tego szpitala – dodaje.

grafika 3
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Poza tym, samorządy stracą
w sumie ok. 8,24 miliarda złotych
w związku z likwidacją OFE! Dlaczego? Ustawa zmieniająca OFE
zakłada, że środki tam ulokowane
trafią na Indywidualne Konta
Emerytalne lub do ZUS. W tym
pierwszym przypadku pobrana
zostanie opłata przekształceniowa w wysokości 15% wartości
środków. Wskutek tak skonstruowanych mechanizmów samorządy nie dostaną w przyszłości
należnego im podatku z wypłaty
emerytur. O ile bowiem wypłata

świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to
zasada ta nie dotyczy już wypłat
z IKE. Od nich pobierana będzie
wyłącznie opłata przekształceniowa, która trafi w całości do
budżetu państwa.

Samorządowcy postulują w związku z tym, by
rząd zrekompensował
im ubytki w podatku
PIT, przekazał połowę
opłaty przekształceniowej (z OFE) i zwiększył
wydatki na edukację
i ochronę zdrowia, tak
aby zmniejszyć obciążenie społeczności lokalnych skutkami: rosnącego
niedoszacowania części
oświatowej subwencji
ogólnej oraz zbyt małych
składek na ubezpieczenia
zdrowotne.
17 lipca minister finansów Marian Banaś i jego zastępca, Tomasz Robaczyński, wzięli udział
w debacie poświęconej sytuacji
finansowej samorządów podczas
specjalnego, dodatkowego spotkania Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
7 sierpnia w Ministerstwie Finansów odbędzie się pierwsze
spotkanie robocze ekspertów
samorządowych z ekspertami
rządowymi, którego celem będzie wypracowanie rozwiązania
tego problemu. 
(ap)
A jak w tej trudnej sytuacji
radzą sobie Gliwice?
Czy konieczne będzie ograniczenie miejskich wydatków?
O tym napiszemy w kolejnych wydaniach MSI-Gliwice.
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SPORT
Piłkarski rollercoaster

Brawo Kinga!

Wynikiem 3:2 dla Mistrza Polski zakończyło się pierwsze spotkanie 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Gliwiczanie wygrali u siebie z Mistrzem Łotwy, Riga FC, w meczu
pełnym zwrotów akcji. Nie udało się natomiast zwyciężyć w spotkaniu 2. kolejki PKO
Ekstraklasy. Piast przegrał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1:2. Piast prowadził,
miał swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystał. Srodze zemściło się to w końcówce,
kiedy to bramki Erika Exposito i Łukasza Brozia z karnego w ostatnich minutach,
dały zwycięstwo gospodarzom 2:1. Jedynego gola dla Niebiesko-Czerwonych
zdobył Jorge Felix. Przed Piastem teraz rewanżowe, wyjazdowe spotkanie z Riga
FC. 1 sierpnia trzymajmy kciuki za naszych! (fot. piast-gliwice.eu)

12-letnia Kinga Kuśmierska z Gliwic reprezentowała nasz kraj na turnieju golfowym
European Young Masters w Czechach i uzyskała najlepszy wynik wśród polskich
zawodników! W turnieju w Kunětickiej Horze wzięło udział 130 zawodników
z 34 państw. Drużyna z Polski zajęła 24. miejsce. Teraz gliwicka golfistka rozpoczyna
przygotowania do turnieju na Słowacji. (fot. A. Brasseaux)

Wzmocnienie zza oceanu
Murray Deshawn
„Duke” Mondy

Payton Henson

To kolejne transfery zawodników zza oceanu do GTK Gliwice. Payton Henson został nowym skrzydłowym drużyny, a Murray Deshawn „Duke” Mondy – nowym rozgrywającym.
28-letni Mondy do tej pory w Europie grał krótko, a w ostatnim sezonie występował w D-League, grał też w Kanadzie oraz Meksyku. 24-letni Payton Henson występował ostatnio
w holenderskim New Heroes Den Bosch. Wcześniej do zespołu Pawła Turkiewicza dołączyli dwaj inni Amerykanie: Joe Furstinger, grający na pozycji środkowego, a także Brandon
Tabb, na pozycji rzucającego obrońcy. (fot. GTK Gliwice)

Gliwiczanin mistrzem Europy
weteranów w judo

Jacek Gemza, zawodnik AZS Gliwice, wywalczył tytuł Mistrza Europy na zawodach weteranów w judo w kat. 100 kg. Gliwiczanin wygrał wszystkie walki,
a w finale pokonał Hiszpana Juana Antonia Prado Ballestero. W Kata&Veteran
European Judo Championships, które odbyły się na hiszpańskich Wyspach
Kanaryjskich, wzięło udział 468 zawodników z ponad 30 krajów. Gratulujemy!
(fot. AZS Gliwice Sekcja Judo)
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AZS skompletował skład

Jedenaście nowych zawodniczek będzie od przyszłego sezonu bronić barw
KŚ AZS PŚ Gliwice. Na pozycji przyjmującej pojawią się Agata Skiba, Angelika
Wystel oraz Marcelina Karpińska. Do drużyny dołączyły dwie środkowe: Marta
Becker i Aleksandra Trojan. Na pozycji libero grać będzie Karolina Bohdanowicz,
z kolei w ataku zobaczymy Julię Wałek oraz Oliwię Michalak. Do gliwickiego
klubu dołączyła młodzieżowa reprezentantka Ukrainy, atakująca Valeriia Nudha.
W barwach AZS-u zagrają także Patrycja Chrzan oraz Jagoda Januszkiewicz.
Siatkarki już rozpoczęły treningi, wkrótce pojadą na zgrupowanie do Szczyrku.
(fot. Jerzy Wojtuszek/azs.gliwice.pl)
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KULTURA

Dużo śmiechu
w Kinie Plenerowym
Najzabawniejsze odcinki „Najnowszych przygód Mikołajka” i i świetna francuska
komedia „Czym chata bogata” – to nasze filmowe propozycje na 4 sierpnia. Tym
razem filmy pod chmurką obejrzymy na pl. Grunwaldzkim.
O godz. 18.00 rozpocznie się projekcja bajki dla dzieci. Na dużym
ekranie mali widzowie obejrzą
przygody Mikołajka, energicznego
chłopczyka i grupy jego przyjaciół.
Animowany serial oparty na serii
książek René Goscinny'ego rozbawi
i wzruszy dzieciaki i ich rodziców.

Podczas seansu dla dorosłych pozostaniemy we Francji. Wszystko
za sprawą błyskotliwej komedii
„Czym chata bogata”. Bohaterem
filmu Philippe’a de Chauverona
będzie pisarz celebryta, pod
którego dach trafia rodzina...
Romów. Czym to się skończy?

Zamieszaniem! W roli głównej
Christian Clavier.
Seanse Letniego Kina Plenerowego są organizowane przez Miasto
Gliwice w każdą niedzielę, aż do
1 września. Wstęp wolny. 

(mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
PIĄTEK 2 SIERPNIA

■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Juliusz”, reż. A. Pietrzak – projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: zespół jazzowy Państwowej Szkoły
Muzycznej im. L. Różyckiego w Gliwicach – koncert w ramach festiwalu Jazz w Ruinach, Gliwickie
Zakłady Urządzeń Technicznych (ul. Pola 7)
■■ godz. 19.15: O.N.E. Quintet – koncert w ramach
festiwalu Jazz w Ruinach, Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych (ul. Pola 7)
■■ godz. 21.00: Month of Sundays – koncert w ramach festiwalu Jazz w Ruinach, Gliwickie Zakłady
Urządzeń Technicznych (ul. Pola 7)

SOBOTA 3 SIERPNIA

■■ godz. 9.30: „Joga na trawie” – warsztaty jogi, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
■■ godz. 12.00: warsztaty szydełkowania, pracownia
dsceramika (ul. Jana Pawła II 14d)
■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „7 uczuć”, reż. M. Koterski – projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

■■ godz. 19.00: MÓW – koncert w ramach festiwalu
Jazz w Ruinach, Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych (ul. Pola 7)
■■ godz. 19.30: Jazz Band Młynarski–Masecki – koncert w ramach Parkowego Lata, park Chopina
■■ godz. 21.00: Aga Derlak Trio – koncert w ramach
festiwalu Jazz w Ruinach, Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych (ul. Pola 7)

NIEDZIELA 4 SIERPNIA

Przedwojenny jazz
w parku Chopina
Lata dwudzieste, lata trzydzieste... W sentymentalną podróż do przedwojennej Warszawy
3 sierpnia zabierze słuchaczy Jazz Band Młynarski–Masecki. Na Parkowe Lato do parku
Chopina zaprasza Miasto Gliwice!
Marcin Masecki i Jan Emil Młynarski razem ze swoim zespołem
przywracają do życia muzykę, która
rozbrzmiewała w teatrach, rewiach
czy kabaretach przed 1939 rokiem.
W tak zwanej złotej erze polskiego
jazzu wielkie przeboje pisali Henryk
Wars czy Jerzy Petersburski. To były
magiczne lata dla polskiego jazzu.
Kres epoce swingu i tanga położył
wybuch II wojny światowej.

WTOREK 6 SIERPNIA

■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Mój piękny syn”, reż.
F. Van Groeningen – projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)

ŚRODA 7 SIERPNIA

Jazz Band Młynarski–Masecki
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f ot. K. Laksa

80 lat od tamtych wydarzeń przeniesiemy się w czasie. Jazz Band Młynarski–Masecki wykona stare jazzowe
hity w nowych aranżacjach. Znakomici
muzycy porwą publiczność do tańca,
zapewnią też solidną dawkę muzycznych wzruszeń. Koncert rozpocznie się
o godz. 19.30. Wstęp wolny.  (mm)

■■ godz. 9.30: „Miasto ogród – spacer drugi” – spacer historyczny z Barbarą Zmyśloną w ramach
Lata z Gliwickim Wędrowcem, pl. Grunwaldzki
■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Jak pies z kotem”, reż.
J. Kondratiuk – projekcja z cyklu „Różne klimaty
kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „Najnowsze przygody Mikołajka” –
projekcja w ramach Letniego Kina Plenerowego,
pl. Grunwaldzki
■■ godz. 20.00: „Czym chata bogata”, reż. P. de
Chauveron – projekcja w ramach Letniego Kina
Plenerowego, pl. Grunwaldzki

■■ godz. 16.00: „Kartka do przyjaciela” – warsztaty
plastyczne w ramach Wakacji z Małym Księciem,
Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 16.00: „Mały Princ, czyli Mały Książę po
naszemu” – warsztaty dziennikarskie w ramach
Wakacji z Małym Księciem, Biblioforum (Centrum
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Zabawa, zabawa”, reż.
K. Dębska – projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 17.00: „Pan Toti i robocik” – warsztaty twórcze z Joanną Sorn-Garą w ramach „Popołudniowej zabawy z Panem Totim”, Filia nr 5 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

kultura.gliwice.eu
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WARTO WIEDZIEĆ

Architektura w roli głównej

Z czasem schody przeciwpożarowe zaczęły służyć również do
innych celów, np. były świetnym
miejscem do spania w gorące
noce lub sposobem na dyskretną „ewakuację” z mieszkania.
Malownicze cienie rzucane
przez ich konstrukcje stały się
też znakomitym tłem dla filmów – nie tylko noir. W jednej
ze współczesnych wersji Romea
i Juli, w musicalu West Side
Story, zastąpiły balkon w znanej z tragedii Williama Shakespeare'a scenie balkonowej
kochanków. Trudno się zatem
dziwić, że zainspirowały również

wspomnianego na początku
Hopleya-Woolricha do napisania opowiadania kryminalnego,
zekranizowanego w 1949 roku
pod tytułem The Window. W kolejnych adaptacjach (Hitchcocka
i remake’u z 1998 roku) zmodyfikowano już jego fabułę – akcja
przeniosła się do mieszkania,
a zewnętrzne schody pozostały
wyłącznie tłem.
Wróćmy jednak do kwestii oficyn.
Wiadome jest, dlaczego obiekty te były skromne i zazwyczaj
pozbawione dekoracji architektonicznych. Na niewidocznych

fot. E. Pokorska

Ściana oficyny
prz ul. Opolskiej 6a

ul. S. Chudoby 6a,
ściana szczytowa
oficyny

fot. E. Pokorska

fot. D. Sowińska

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Oczywiście od każdej reguły są
wyjątki, w związku z czym nie
zawsze zabudowa kamieniczna w drugiej linii była mniej
interesująca. W Gliwicach
przy ul. Gen. Leona Berbeckiego możemy zobaczyć budynek oficyny kamienicy przy
ul. Stanisława Chudoby 6a.
Zaskakuje pięknie rozwiązanymi
elewacjami. Projektant uwzględnił to, że budynek będzie widoczny od strony pobliskiego
parku i zadbał o jego reprezentacyjny wygląd. Drugi obiekt
pewnie większość zaskoczy, to
oficyna przy ul. Opolskiej 4. Od
strony ulicy widać jej niewielki

Oficyna przy ul. S. Chudoby 6a
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fragment i to wystarczyło, żeby
architekt zadbał o dekoracje
częściowo widocznej elewacji.
Ciekawy dwukolorowy wątek ceglany mnie osobiście zauroczył.
Dbałość o takie szczegóły bardzo
dobrze świadczyła o rzetelności
i uczciwości zawodowej ówczesnych projektantów. Przykład
wart i dziś naśladowania. Nie
zawsze wyższy koszt inwestycji
powinien być determinantem
przyjętych rozwiązań!

fot. E. Pokorska

W architekturze oficyny, w której
znajduje się locum głównego
bohatera, rzucają się w oczy
zewnętrzne metalowe schody
przeciwpożarowe, przez które
można wejść i wyjść z każdego
mieszkania. Rozsuwane konstrukcje dobudowane do budynków to wymóg zapewnienia
dodatkowej drogi ucieczki przed
pożarem. Tego typu rozwiązanie
zostało po raz pierwszy zastosowane przez Daniela Maseresa
w XVIII-wiecznej Anglii (w 1784
roku), a w 1902 roku Amerykanin Henry Vieregg opatentował
konstrukcję pierwszych rozwiązań ewakuacyjnych.

Schody przeciwpożarowe na
ścianie oficyny w Nowym Jorku

z ulicy budynkach, przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze lub na mieszkania dla mniej
majętnych użytkowników, po
prostu oszczędzano. Budowano
je często z gorszych materiałów
niż frontowa kamienica, a wąskie
i długie działki budowlane wymuszały inną konstrukcję oficyn.
Ich wąskie bryły nie wymagały
stropów o dużych rozpiętościach.
Izby nie musiały być reprezentacyjne, dlatego mogły być niższe.
To powodowało, że oficynami
nie chwalono się, a raczej krytykowano je za gorsze warunki
bytowe. W porównaniu do
bogatych w dekoracje kamienic
powstałych w XIX wieku i na początku XX stulecia ich zabudowa
od strony tzw. zaplecza była na
pozycji straconej. Już sam dostęp
– przez mroczną bramę wjazdową – stwarzał pierwszą barierę,
a dalej czekało podwórko-studnia. Niemniej oficyny długo
trzymały się przy życiu. Dopiero
w drugiej połowie XX wieku zrezygnowano z ich budowy.

fot. E. Pokorska

Na początek architektura typowo
amerykańskiej oficyny uwiecznionej w Oknie na podwórze mistrza
suspensu Alfreda Hitchcocka.
Amerykański thriller z 1954 roku
z niezapomnianą kreacją Jamesa
Stewarta został nakręcony na
podstawie opowiadania Cornella George’a Hopleya-Woolricha
i opowiada o śledztwie prowadzonym przez osobę chwilowo
obserwującą świat wyłącznie
przez okno. W remake`u tego
filmu z 1998 roku unieruchomionego po wypadku fotoreportera zastąpił architekt, którego
grał naprawdę sparaliżowany
Christopher Reeve. W jednym
i drugim przypadku główny bohater podglądał swoich sąsiadów
– najpierw z nudów, potem z konieczności – dochodząc z czasem
do wniosku, że w jego otoczeniu
doszło do morderstwa. W oknach
oficyny, jak w miniaturowych
scenach teatralnych, obserwował
za każdym razem inną historię,
z których jedna zamieniła się
w prawdziwy koszmar.

fot. Pixabay

Połączenie w wakacyjnym cyklu filmu i architektury tak się spodobało, że przyjaciele i znajomi z pracy z ochotą włączyli
się do wyszukiwania ekranizacji z budynkami w roli głównej. Inspiracja Płonącym wieżowcem sprzed dwóch numerów to
zasługa Oli, a dzisiejszy temat powstał dzięki Tomaszowi, który zasugerował: „Ewo, a może opiszesz pomijane, traktowane
po macoszemu przez projektantów i inwestorów budynki schowane za okazałymi kamienicami?”. Ależ proszę bardzo!
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WARTO WIEDZIEĆ / OGŁOSZENIA

Sierpień wakacyjnie
Do końca wakacji pozostał jeszcze miesiąc. Warto sprawdzić, jakie atrakcje dla
dzieci przygotował w tym czasie MZUK, a które obiekty będą miały przerwę technologiczną.
w gliwickich tropikach będzie
można oglądać wystawę roślin
mięsożernych – organizatorzy
zapowiadają bogatą ekspozycję,
spotkania z ekspertami i kiermasz roślin. Wystawa będzie
czynna w godzinach otwarcia
Palmiarni.

Od 26 do 30 sierpnia na kortach
przy ul. Kosynierów 6 będą się
odbywały tenisowe wakacje,
a na Orliku przy ul. Jasnej 30
zajęcia z koszykówki i lekkoatletyki. Są jeszcze wolne miejsca
na koszykówkę i lekkoatletykę,
na zajęcia z tenisa zapisy nie
obowiązują.

Wakacje to nie tylko czas dobrej
zabawy, ale też wykonywania
wielu prac technicznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania chętnie odwiedzanych
przez gliwiczan obiektów.

Ciekawie będzie też w Palmiarni Miejskiej. Od 2 do 4 sierpnia

TE PRACE
SĄ KONIECZNE

29 lipca rozpoczęła się przerwa
technologiczna na „Olimpijczyku”. Do 18 sierpnia będą tam
prowadzone prace konserwatorskie, a na hali basenowej

zostanie zainstalowane nowe,
ledowe oświetlenie.
Od 19 sierpnia do 8 września
przerwę techniczna będzie miała
też kryta pływalnia „Delfin” przy
ul. Warszawskiej – w tym czasie
popływać można w basenie
„Mewa” na Sikorniku (czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 22.00) i odświeżonym po przerwie technicznej
„Olimpijczyku”. Pływać można
też w jeziorze w Czechowicach
i na Kąpielisku Leśnym (czynne
od godz. 10.00 do 19.00).

fot. archiwum MZUK w Gliwicach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych każdego roku w ramach
„Wakacji z MZUK-iem” organizuje cykl zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży. Od 5 do
9 sierpnia będzie trwał trzeci turnus piłkarskiego lata. Na boisku
przy ul. Lekarskiej w Ostropie
mile widziani są wszyscy młodzi
miłośnicy piłki nożnej spędzający
lato w mieście.

29 lipca zamknięto Orlik przy
ul. Jasnej. Przez trzy tygodnie
będzie tam wymieniana nawierzchnia. W tym czasie do
dyspozycji użytkowników będą
tzw. boiska dolne. 
(mf)

KOMUNIKATY
Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Wykonanie rozbiórki zabudowań gospodarczych wraz
z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Lekarskiej 1 w Gliwicach, w tym elewacji
łącznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
ścian piwnic, przebudową łazienek, uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych, budową
wewnętrznej instalacji gazowej.
Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku, wbudowanie
oraz remont łazienek, dobudowę lub uporządkowanie
przewodów kominowych, wprowadzenie C.O. z sieci
ciepłowniczej miejskiej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku przy ul. Hutniczej 3 w Gliwicach.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego – przetargów nieograniczonych, pn.:

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13
w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją
pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni,
wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową
instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, instalacji azart,
wprowadzenia C.O. i C.W.U. do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Góry Chełmskiej 1 w Gliwicach, wraz z rozbiórką zabudowań gospodarczych.

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15
w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do
miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni,
wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową
instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych
urządzeń na paliwo stałe.

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.15

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, pn.

remont oświetlenia terenu Ciepłowni PEC Gliwice
– etap 1.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu
specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert: 22 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

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

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

ŚWIADCZYSZ USŁUGI NOCLEGOWE?
PAMIĘTAJ:
 Prezydent Miasta Gliwice prowadzi ewidencję obiektów świadczących
usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), niebędących obiektami
hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz
pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice – art. 38 ust. 3
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. DzU z 2019 r.,
poz. 238).
 Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy, przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy
do powyższej ewidencji.
 Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.
 Zgłoszony obiekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi spełniać
wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
 Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich
w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi
hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu) umieszczona jest na stronie
internetowej: https://bip.gliwice.eu/strona=50,169,102.
 Wpis do ewidencji nie podlega opłatom skarbowym.
 Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji można uzyskać
w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, tel. 32/239-11-58,
32/238-54-24, e-mail: pu@um.gliwice.pl.
UWAGA:
 Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym
(np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do
przedmiotowej ewidencji, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, podlega
sankcjom karnym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach informuje, że
Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministra Administracji
i Cyfryzacji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014 – 2020 r.” realizuje w 2019 roku zadanie pod nazwą „POPRAWA
WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH – remont lokali mieszkalnych dla rodzin
romskich”. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont
4 lokali komunalnych zajmowanych przez rodziny romskie.

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pt.:

„Ochrona terenu i mienia Śląskiego Centrum Logistyki
S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”.
Termin składania ofert: 6 września 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 6 września 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl
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OGOSZENIA
OFERTY PRACY
Numer naboru: 35 /ZAM/2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
zatrudni kandydata na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych
w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu
zamówień publicznych w tym zamówień publicznych
z udziałem środków UE, w szczególności:
• przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania,
• przygotowanie kompletnej dokumentacji,
• prowadzenie korespondencji z oferentami,
• obsługa komisji przetargowej;
2. sporządzanie planów zamówień publicznych na dany
rok budżetowy;
3. przygotowywanie merytorycznych sprawozdań z zakresu
zamówień publicznych jednostki.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia,
zarządzanie,
2. co najmniej trzyletni staż pracy, w ciągu 5 ostatnich lat,
na stanowisku związanym z prowadzeniem zamówień
publicznych,
3. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,
5. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych,
6. zdolność analitycznego myślenia,
7. niekaralność za przestępstwa karno- skarbowe,
8. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
• studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
znajomość tematyki w zakresie pomocy społecznej.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym
naborem:
• miejsce pracy – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Górnych Wałów 9, Gliwice,
• praca z monitorem ekranowym, pod presją czasu,
• liczne kontakty wewnętrzne w ramach działów jednostki,
• przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.
Cechy charakteru:
• odpowiedzialność, sumienność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, odporność na stres. obowiązkowość, skrupulatność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy (http://ops.bip.gliwice.eu/pub/
ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_osobowy.pdf),
• oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
• oświadczenie kandydata o stażu pracy,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych
i zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych,
zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.”.
Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze, był 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. Kandydat,
który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys
zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gliwicach jest dyrektor OPS.
Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska
urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dziale
Kadr i Organizacji.
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego opisany w ogłoszeniu zakres obowiązków to
specjalista.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata
wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
Dokumenty należy składać w terminie do 5 sierpnia 2019 r.
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór numer 35/
ZAM/2019 na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor
zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gliwicach.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają
zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru
zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gliwicach”.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania ogłoszona
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwice, ul. Górnych
Wałów 9, parter.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów.
Planowany termin testów merytorycznych: 7 sierpnia
2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.opsgliwice.pl wraz
z listą kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania
formalne nastąpi do 6 sierpnia 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie
testu merytorycznego.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych.
Miejsce pracy: Gliwice
Opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych
z założeniem wspólnoty mieszkaniowej po wyodrębnieniu pierwszego lokalu w budynku,
• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot
mieszkaniowych, min. tworzenie uchwał, prawidłowe
powiadamianie właścicieli o terminach zebrań,
• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących
wspólnoty mieszkaniowe, umożliwiających prawidłowe rozliczanie właścicieli lokali,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkaniowych
dotyczących części wspólnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe,
• mile widziane co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania
wniosków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),
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• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy
nieruchomości.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem
„aplikacja na stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych”
w terminie do 29 sierpnia 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

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

pisane. Wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach 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 pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

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

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

Zarząd Budynków
Miejskich
I Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na prace remontowe, w tym
współudział przy wykonywaniu przedmiarów i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności
i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót
związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości
Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich
lub ich zlecanie do Działu Technicznego,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli
lokali oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm
ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali
mieszkalnych oraz sporządzanie protokołów
zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne
w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie
w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe
wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (list
motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres:
kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem „aplikacja
na stanowisko inspektora ds. technicznych”
w terminie do 29 sierpnia 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków
Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu ustnego
przetargu nieograniczonego na wysokość
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego

przy ul. Jana Pawła II 10A/I,
pow. 40,58 m2.
Termin przetargu:
9 sierpnia 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w wysokości 1500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać
w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na
stronie www.tbs2.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach

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

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Oferty z 25 lipca 2019 r.

MIESZKALNE

● szwaczka / krawcowa
wykształcenie podstawowe,
umiejętność obsługi maszyny
do szycia – mile widziana, zakres
obowiązków: obsługa maszyn,
przeszywanie drobnych elementów, szycie gąbki itp., konfekcjonowanie zestawów z gotowych
elementów, obsługa maszyn pakujących, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice;

● operator 
koparko-ładowarki
wykształcenie podstawowe,
uprawnienia na koparko-ładowarkę, min. rok doświadczenia
na ww. stanowisku, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

● stolarz / pomocnik 
stolarza
wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane, samodzielna obsługa maszyn, ustawianie i obsługa maszyn, jedna
zmiana, miejsce pracy: Rudziniec;

● tokarz w metalu
wykształcenie zawodowe, min.
dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku, znajomość
rysunku technicznego, staranność
i skrupulatność w wykonywaniu
powierzonych zadań, pracownik
będzie odpowiedzialny za przygotowanie obrabiarki do pracy,
dobór narzędzi skrawających, samodzielną obsługę maszyny, kontrole jakości, odpowiedzialność
za stan techniczny oraz porządek
w miejscu pracy, wynagrodzenie
zależy od doświadczenia zawodowego, praca na dwie zmiany od

poniedziałku do piątku, miejsce
pracy: Gliwice;

● laborant chemiczny /
technik chemik
wykształcenie wyższe lub średnie
chemiczne lub pokrewne, zakres
obowiązków: przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej,
oznaczenia fizykochemiczne,
analiza metodami chromatografii
gazowej i cieczowej, opracowywanie wyników i przygotowanie
dok. z badań zgodnie z systemem
jakości obowiązującym w laboratorium, jedna zmiana, miejsce
pracy: Sośnicowice;

● asystentka 
stomatologiczna 
/ higienistka
wykształcenie średnie kierunkowe, mile widziane doświadczenie
na ww. stanowisku, zakres obowiązków: prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
przygotowywanie gabinetu do
pracy i czynna asysta przy zabiegach, wymiar etatu do uzgodnienia, dwie zmiany, miejsce pracy:
Gliwice;

● magazynier
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe: min. 3 lata
na podobnym stanowisku, uprawnienia do obsługi wózka widłowego spalinowego oraz do wymiany
butli gazowej, prawo jazdy kat. B,
znajomość branży budowlanej lub
instalacyjnej, zakres obowiązków:
przyjmowanie / rozładunek dostaw,
załadunek ręczny i mechaniczny,
jedna zmiana w godz. 7.00–15.00
lub 9.00–17.00, miejsce pracy:
Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub
telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy
na wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu
w zakładce Nabory oraz na tablicy
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są
informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych
na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie
do pokoju 102B w siedzibie Straży
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać
pocztą, w terminie do 6 sierpnia
2019 r. do godz. 13.00, na adres:
Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko
urzędnicze w Straży Miejskiej
w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną
na adres e-mail:
nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną
dostarczone na ww. adres w terminie do 6 sierpnia 2019 r. do godz.
13.00.
Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających
wymagania konieczne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.smgliwice.pl w zakładce BIP
– NABORY. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do
9 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/338-19-72, wew. 103.

• UL. WITKIEWICZA 81, lo- • UL. KAPLICZNA 1, lokal nr 3,
parter, pow. 41,81 m2 + piwkal nr 13, poddasze, pow.
21,07 m2, 1 pokój, kuchnia,
nica: 11,91 m2, 2 pokoje,
przedpokój, z dostępem do
kuchnia, przedpokój, z doWC znajdującym się na klatstępem do WC znajdującym
ce schodowej (stanowiącym
się na klatce schodowej
część wspólną nieruchomo(stanowiącym część wspólści), lokal do generalnego
ną nieruchomości), lokal do
generalnego remontu
remontu
Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r.,
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od
godz. 11.20 do 11.35 (dodatkowy termin
oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia
2019 r.

Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r.,
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
94 200,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia
2019 r.

UŻYTKOWE
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia
• UL. CHORZOWSKA 38, lokal
2019 r.
nr I, parter, pow. 63,49 m2,
3 pomieszczenia, 3 WC, lokal • UL. KORCZOKA 47, lokal
do generalnego remontu
nr III, parter, pow. 107,61 m2,
4 pomieszczenia, WC, lokal do
Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r.,
godz. 11.00
generalnego remontu
Cena wywoławcza nieruchomości:
126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od
godz. 12.30 do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz.
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia
2019 r.

Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r.,
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
215 730,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 12 sierpnia 2019 r.
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy
termin oględzin: 27 sierpnia 2019 r.
od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2
przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia
2019 r.

• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal
nr I, parter, I piętro, pow.
376,76 m2 + 2 piwnice o łącznej powierzchni: 42,51 m2, • PL. JAŚMINU 8, lokal nr I,
parter: 15 pomieszczeń, 3 koparter, pow. 130,00 m2,
rytarze, 4 WC; I piętro: 4 po8 pomieszczeń, lokal do genemieszczenia i 2 korytarze, loralnego remontu
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r.,
Termin przetargu: 5 września 2019 r.,
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
1 092 120,00 zł
Wadium: 54 700,00 zł
Termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od
godz. 9.30 do 9.45 (dodatkowy termin
oględzin: 3 września 2019 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: 30 sierpnia
2019 r.

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

godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
124 400,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 13 sierpnia 2019 r.
od godz. 10.00 do 10.15 (dodatkowy
termin oględzin: 27 sierpnia 2019 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: 23 sierpnia
2019 r.

• UL. WYSZYŃSKIEGO 14B, lo- • UL. ASNYKA 13, lokal nr III, parter, piwnica, pow. 82,99 m2,
kal nr II, parter, I piętro, pow.
parter: 2 pomieszczenia, po363,85 m2, parter: wiatrołap,
mieszczenie sanitarne, WC;
sala sprzedaży; I piętro: 2 sale
piwnica: 2 pomieszczenia,
(wraz z antresolą), magazyn,
lokal do generalnego remontu
trzy pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie gospodarcze,
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r.,
korytarz, kuchnia, WC, lokal
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r.,
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
1 120 200,00 zł
Wadium: 56 100,00 zł
Termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od
godz. 9.00 do 9.15 (dodatkowy termin
oględzin: 3 września 2019 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

oferuje do wynajęcia:

234 630,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
Termin oględzin: 14 sierpnia 2019 r.
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy
termin oględzin: 27 sierpnia 2019 r.
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia
2019 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.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta
Gliwice:
• nr 148/2019 do 8 sierpnia 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• nr 149/2019 do 8 sierpnia 2019 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 219/2019 do 7 sierpnia 2019 r.,
• nr 234–235/2019 do 9 sierpnia 2019 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 224–233/2019 do 9 sierpnia 2019 r.

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