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Zaczynamy odliczanie! 10 września otwarta zostanie najnowsza miejska inwestycja 
sportowa – arena lekkoatletyczna na os. Kopernika. Z tej okazji w Gliwicach pojawią się 
 GWIAZDY POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ LEKKIEJ ATLETYKI! 
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Angelika Cichocka, Ewa Swoboda, Paweł Fajdek, 
Piotr Małachowski, Artur Kuciapski i Michał Roz-
mys – to medaliści mistrzostw Europy, świata oraz 
igrzysk olimpijskich. Tych osobowości nie trzeba 
szerzej przedstawiać. Sportowcy nie tylko wezmą 
udział w uroczystości otwarcia gliwickiej areny wy-
budowanej przy ZSO nr 8 (ul. Syriusza 30), lecz będą 

też rywalizować m.in. z lekkoatletami Piasta Gliwice 
na popołudniowym mityngu, który zostanie rozegrany 
z tej okazji.

Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. Na początku 
arenę „wypróbuje” gliwicka młodzież uczestnicząca 
w pokazach sportowych przygotowanych przez organiza-
cje „Gliwice biegają” oraz „Lekkoatletyka dla każdego”. 

O godz. 14.30 przewidziano uroczyste otwarcie obiektu 
z udziałem ministra sportu, wojewody śląskiego oraz 
władz Gliwic. Pół godziny później rozpocznie się mityng 
lekkoatletyczny z udziałem zaproszonych gwiazd oraz 
czołowych zawodników ze Śląska i kraju.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców! 
Wstęp wolny! (kik)
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W sobotnim meczu wyjazdowym Piast Gliwice 
wygrał w Białymstoku z Jagiellonią 1:0. Najbliższy 
mecz Niebiesko-Czerwoni rozegrają z Lechią Gdańsk. 
Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek 11 września 
o godz. 18.00 na gliwickim stadionie przy ul. Okrzei.

https://gliwice.eu
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DRUGA STRONA W ObIEKTYWIE

Natalia Sikora pokazała prawdziwy rockowy pazur podczas ostatniego koncertu 
z cyklu „Parkowe Lato”. Artystka ożywiła legendę amerykańskiej wokalistki Janis 
Joplin, kapitalnie wykonując jej utwory. Gliwicka publiczność była oczarowana! 
Film z wydarzenia można zobaczyć na stronie www.gliwice.eu.  (fot. Z. Daniec)

Janis Joplin wiecznie żywa

Przepis na udany, letni wieczór? Piękna pogoda, grupa dobrych znajomych i koncert pod gołym niebem! W piątek 1 września, podczas Muzycznego pożegnania wakacji, wystąpi 
Zalewski, LemON i Kombii. Koncert na pl. Krakowskim rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny. Organizatorem imprezy jest Miasto Gliwice. (fot. materiały promocyjne)

Niemal 50 nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice 
złożyło ślubowania i odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Wcześniej pozytywnie przeszli postępowanie egzaminacyjne. W gliwickim ratuszu, 
w imieniu prezydenta Gliwic, ślubowanie nauczycieli odebrał zastępca prezydenta 
Krystian Tomala, wręczając świeżo upieczonym pedagogom akty nadania. Film 
z nadania można zobaczyć na stronie www.gliwice.eu. (fot. Z. Daniec)

Lato kończy się... muzyką!

31 sierpnia 1939 roku w gliwickiej Radiostacji została przeprowadzona 
niemiecka operacja dywersyjna znana jako prowokacja gliwicka. 111-met- 
rowy maszt radiowy od 2017 roku jest Pomnikiem Historii. To także oddział 
Muzeum w Gliwicach, który dzieci i młodzież mogą zwiedzić we wrześniu 
podczas specjalnych lekcji muzealnych. Szczegółowe informacje są dostępne 
na stronie www.muzeum.gliwice.pl. (fot. J. Szymik)

Uwaga, tu Gliwice!

Gratulacje! 

To był wyjątkowy dzień! W minioną sobotę ul. Plebańska zmieniła się nie do poznania. 
Dzięki eksperymentowi społeczników z Nastaw Ucho na Plebańskiej pojawiły się stoliki, 
siedziska, tłumy ludzi i dobra muzyka. Wystąpił Samuel Baron, grupa Slinkwood, Bow 
i The Party Is Over. Kilka lat temu przeprowadzono modernizację Starówki. Znacząco 
zmieniła się m.in. Plebańska, na której w restauracjach i pubach chętnie przebywają 
gliwiczanie i odwiedzający miasto turyści. (fot. Dzisiaj w Gliwicach)

Gwarno na Plebańskiej

Oglądaj na
tv.gliwice.eu

Oglądaj na
tv.gliwice.eu

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2017 (863), 31 sierpnia 2017 3

Dobiega końca remont na-
wierzchni jezdni w obrębie 
skrzyżowania ul. Starogliwickiej  
z ul. Wyczółkowskiego. 

Ruchem steruje tymcza-
sowa sygnalizacja świetlna. 
Przy większym natężeniu, 
dla rozładowania zatorów, 
jest sterowany ręcznie przez 
drogowców.
Rozpoczęły się prace związane 
z przebudową skrzyżowania 
ulic Toszeckiej, Floriańskiej 
i Uszczyka. 

Zakłada się, że potrwają do 
końca roku. Będą przebiegały 
w kilku etapach, a na każdym 
z nich ma obowiązywać zmie-
niona organizacja ruchu. Na 
początek drogowcy zajęli się 
wlotem w ul. Uszczyka. Ulica na 
czas prowadzonych prac stała 
się jednokierunkowa, a ruch na 
niej odbywa się od strony ul. To-
szeckiej. Objazd od ul. Uszczyka 

do ul. Toszeckiej poprowadzono 
ulicami: Uszczyka, Nad Torami, 
Kasztanową i Jana Śliwki.

Na zmodernizowanym skrzy-
żowaniu ulic Toszeckiej, Floriań-
skiej i Uszczyka oraz Toszeckiej 
i Patrolowej pojawi się sygna-
lizacja świetlna. Skrzyżowania 
zostaną włączone do systemu 
sterowania ruchem, będzie też 
na nich obowiązywała nowa or-
ganizacja ruchu. Zaplanowano 
także m.in. dobudowę pełnowy-

miarowej zatoki autobusowej na 
wlocie ulicy Toszeckiej od strony 
Pyskowic i remont chodników – 
tam, gdzie będzie to niezbędne. 
– Ma być bezpieczniej zarówno 
dla kierowców, jak i przechod-
niów. Prace prowadzi wyłonione 
w przetargu Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów w Gli-
wicach. Zakładany koszt prze-
budowy sięga 3,2 mln zł – infor-
muje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.
Wystartował również remont 
mostu nad potokiem Ostrop-
ka, połączony z wymianą na-
wierzchni jezdni i chodników 
w ciągu drogi łączącej ulice 
Wójtowską z Daszyńskiego.

 Na czas robót odcinek jest 
całkowicie wyłączony z ruchu. 
Objazd wyznaczono ulicą  
św. Ludwika. Prace potrwają 
do końca roku.  (kik)

Miasto remontuje ulice

AKTUALNOŚCI

Najprawdopodobniej na początku października powinniśmy już wiedzieć, kto wybuduje rondo turbinowe przy ul. bojkowskiej, stanowiące 
pierwszą część przyszłej południowej obwodnicy miasta.

Przetarg w tej sprawie 
ogłosił Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Nowe rozwiązanie 
drogowe powstanie za skrzyżo-
waniem z ul. M. Płażyńskiego. 

Na „turbinie” nie będzie 
można zmieniać pasów 
ruchu. Dojeżdżając do 
skrzyżowania, kierowcy 
będą musieli zająć odpo-
wiedni pas wynikający ze 
znaków drogowych. 

ZDM zakłada, że zmotoryzo-
wani skorzystają z nowego ronda 
w 2018 r.

Obwodnica południowa 
będzie kolejnym ele-
mentem nowego układu 
komunikacyjnego Gliwic. 

Ma się ciągnąć na długości 
blisko 4 km. Odcinek od ul. Ryb-
nickiej do Bojkowskiej (2,1 km) 
wytyczono po południowej stro-

nie ogrodów działkowych przy  
ul. Rybnickiej i po południowej  
stronie lotniska aeroklubu do 
skrzyżowania z ul. Bojkowską. Drugi 

fragment obwodnicy – od ul. Boj-
kowskiej do ul. Pszczyńskiej – jest 
krótszy (1,6 km), ale wymaga bar-
dziej złożonych robót budowlanych. 

– Zaplanowaliśmy przebudo-
wę 400-metrowego fragmentu ul. 
Bojkowskiej, budowę nowej drogi 
(odcinek długości 900 metrów) łą-
czącej ul. Bojkowską z ul. Okrężną 
po południowej stronie osadni-
ków i przebudowę południowej 
części ul. Okrężnej (odcinek 700 
metrów). Na zachód od skrzyżo-
wania ulic Okrężnej i Pszczyńskiej, 
w celu skomunikowania przebu-
dowywanych i budowanych dróg 
dojazdowych, powstanie rondo 
turbinowe – przypomina Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik praso-
wy ZDM.

Docelowo południowa 
obwodnica Gliwic ma po-
łączyć się przy ul. Rybnic-
kiej z zachodnią częścią 
obwodnicy miasta.   

 (kik)

Rondo na start obwodnicy
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Trwają remonty i przebudowy ulic w kilku miejscach w mieście. Utrudnień nale-
ży spodziewać się przy ul. Starogliwickiej, w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej, 
Floriańskiej i Uszczyka oraz w sąsiedztwie mostu nad Ostropką w Wójtowej Wsi.

Terenowy Punkt Paszpor-
towy 1 września przenosi 
się do Urzędu Miejskiego 
przy ul. Zwycięstwa..

„Paszportówka” będzie zlo-
kalizowana na parterze budyn-
ku. Usługa będzie prowadzona 
przez urzędników administracji 
rządowej w ramach współpracy 
pomiędzy urzędami różnych 
szczebli. (kik)

Po paszport do 
Urzędu Miejskiego

Kartą zapłacisz  
też w filii urzędu!

W siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A 
możliwe są już płatności kartami. W terminal wyposa-
żone zostało stanowisko biura Obsługi Interesantów 
w holu głównym. 

Uwaga! W filii można re-
alizować jedynie transakcje 
związane z załatwianiem spraw 
prowadzonych przez wydziały 
zlokalizowane w tym budynku, 
tj. Wydział Edukacji, Wydział 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Wydział Planowania Prze-
strzennego oraz Samodzielny 
Referat Systemu Informacji 
Przestrzennej. fo

t. 
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AKTUALNOŚCI

To już przesądzone – w Gliwicach powstanie Polsko-Niemieckie Centrum Lekkich Konstrukcji Hybrydo-
wych. Jednostka będzie m.in. dostarczać know-how dla przemysłu samochodowego i lotniczego oraz 
kształcić studentów. Porozumienie w tej sprawie podpisało 24 sierpnia sześciu sygnatariuszy.

Polsko-Niemieckie Centrum Hybry-
dowych Konstrukcji Lekkich tworzą – ze 
strony polskiej: Politechnika Śląska, Mia-
sto Gliwice, Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna i Federacja Firm Lotniczych 
„Bielsko” (Śląski Klaster Lotniczy), a ze 
strony niemieckiej: Technische Universität 
Bergakademie Freiberg oraz Institut für 
Leichtbau und Kunststofftechnik z Uni-
wersytetu Technicznego w Dreźnie. Osią 
porozumienia jest gliwicka politechnika, 
która od kilkudziesięciu już lat współpra-
cuje z uczelniami we Freibergu i Dreźnie 
w sferze badań nad ultrawytrzymałymi 
materiałami jednorodnymi oraz hybry-
dowymi i kompozytowymi, wykorzysty-
wanymi do budowy zaawansowanych, 
nowoczesnych konstrukcji lekkich stoso-
wanych szczególnie w przemyśle lotni-
czym i samochodowym.

– Nasi niemieccy partnerzy – zarówno 
Technische Universität Bergakademie, 
jak i Institut für Leichtbau und Kunststoff- 
technik Technische Universität Dresden – 
to wiodące niemieckie ośrodki naukowe 
w tym zakresie – podkreśla prof. Anna 
Timofiejczuk, dziekan zaangażowanego 
we współpracę z Niemcami Wydziału Me-
chanicznego Technologicznego Politechniki 
Śląskiej. Saksonia, w której zlokalizowane 
są obie uczelnie, jest niemieckim centrum 
konstrukcji lekkich. TUB i ILK są także 
członkami klastra związanego z przemys- 
łem samochodowym. Z kolei Politechnika 
Śląska (aktualnie 4. uczelnia w Polsce i 17. 
w regionie Europy Wschodniej w naj-
nowszym międzynarodowym rankingu 
SCImago) znajduje się w sercu polskiego 
przemysłu motoryzacyjnego. Od początku 
współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną, której największa podstrefa 
działa w Gliwicach, oraz Federacją Firm 
Lotniczych „Bielsko” w zakresie opraco-
wywania know-how i wdrażania nowych 
technologii oraz edukacji. Przykładem tego 
współdziałania są studia dualne na kierun-
ku mechanika i budowa maszyn oraz wiele 
innych kierunków studiów i specjalności 
objętych patronatem firm przemysłowych. 
I na ten właśnie aspekt zwracał szczególną 
uwagę prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Poli-
techniki Śląskiej, mówiąc przed tygodniem 
w gliwickim Ratuszu: Utworzenie Polsko-
-Niemieckiego Centrum Hybrydowych 
Konstrukcji Lekkich pozwoli zwłaszcza na 
uatrakcyjnienie procesu kształcenia w za-
kresie nowych technologii materiałowych. 
Powstaną kolejne kierunki studiów. 

Docelowa siedziba PNCLKH znajdzie 
się w Gliwicach.  (kik)

Przyszłość jest lekką hybrydą

Mistrzostwo Świata dla Gliwic!

List intencyjny w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Lekkich Konstrukcji Hybrydowych podpisali (na zdjęciu od lewej): zastęp-
ca prezydenta Gliwic Adam Neumann, Jarosław Bulanda (Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”), Janusz Michałek (prezes KSSE SA), Krzysztof 
Krystowski (Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”), prof. Arkadiusz Mężyk (rektor Politechniki Śląskiej), prof. Rudolf Kawalla (prorektor Techni-
sche Universität Bergakademie Freiberg) oraz prof. Hubert Jäger (dyrektor ILK Technische Universität Dresden).

prof. Rudolf Kawalla, 
prorektor Technische 
Universität bergaka-
demie Freiberg

Naukowcy patrzą 
na rozwój zaawanso-
wanych technologii 

z perspektywy wielu nadchodzących 
lat. Na tym opiera się innowacyjność 
i w tym tkwi cel działania powoła-
nego w Gliwicach Centrum Lekkich 
Konstrukcji Hybrydowych. W jego 
ramach będziemy pogłębiać wspólne 
badania nad innowacyjnymi, lekkimi 
i wytrzymałymi materiałami, które 
są niezbędne dla dalszego funkcjono-
wania przemysłów samochodowego 
i lotniczego.

prof. Hubert Jäger, dy-
rektor ILK Technische 
Universität Dresden

W obliczu kurczenia 
się na Ziemi zasobów 
dostępnych surowców, 
naszym obowiązkiem 

jest wybieganie w badaniach przynaj-
mniej 25 lat do przodu i zapewnienie 
kolejnym pokoleniom możliwości 
korzystania z opracowywanych w la-
boratoriach nowatorskich materia-
łów hybrydowych i kompozytowych. 
Tworzone z nich konstrukcje będą 
znacząco lżejsze od obecnych i mocno 
energooszczędne. 

Adam Neumann, 
zastępca prezydenta 
Gliwic:

Centrum opierają-
ce się na partnerstwie 
instytucji naukowych, 
firm przemysłowych 

i samorządu będzie gwarantem 
rozwoju zaawansowanych innowa-
cyjnych technologii oczekiwanych 
zwłaszcza przez otoczenie społecz-
no-gospodarcze w regionie i za gra-
nicą. Transfer wiedzy i doświadczeń 
fantastycznie wpisze się również 
w strategię rozwoju naszego miasta. 

Gliwiczanie znów najlepsi! Pomimo trudnych warunków i niesprzy-
jającego ukształtowania terenu rumuńskiej Turdy, seniorzy wrócili 
do kraju z rozpostartymi skrzydłami. Z Mistrzostw Świata Modeli 
Szybowców Sterowanych Automatycznie przywieźli złoto. 

Aby uzyskać dobry czas lotu, należało 
precyzyjnie ustalić relację pomiędzy wy-
branym kierunkiem lotu oraz jego obciąże-
niem, tak aby przy bocznym wietrze model 
leciał wzdłuż dość wąskiej doliny. 

– Jeśli do tego dodamy ciągłe zmiany 
kierunku i siły wiatru oraz podmuchy ter-
miczne, uzyskamy obraz skali trudności, 
które musieli pokonać startujący zawod-
nicy – tłumaczy Stanisław Kubit, wielo-
krotny mistrz w modelarstwie lotniczym. 

Znakomicie w tych warunkach spisała się 
reprezentacja Polski seniorów, w skład któ-
rej weszli gliwiczanie Stanisław Kubit i Jacek 
Żurowski oraz Franciszek Kańczok z Rybnika. 
Zespołowo zdobyli złoty medal, pokonując 
jedenaście reprezentacji z całego świata. 

Indywidualnie zwyciężył Słowak 
Iwan Treger, a Stanisław Kubit zdobył 
brązowy medal. Jacek Żurowski zajął 
piąte miejsce, a w zawodach rozegra-
nych w ramach kwalifikacji o Puchar 
Świata ulokował się z kolei na szóstej 
pozycji, co umocniło jego pozycję na 
fotelu lidera klasyfikacji generalnej. 
Reprezentacja Polski juniorów w czysto 
gliwickim składzie (Jakub Wiśniewski, 
Mateusz Wertyporoch i Dawid Karpo-
wicz) zajęła piąte miejsce. 

– Ze względu na bardzo młody wiek 
całej trójki jest to niezły wynik i dobrze 
rokuje na przyszłość – zapewniają in-
struktorzy młodych sportowców, Roman 
Sowa i Czesław Ziobem. (mf)
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KULTURA

Muzyka wszystkich stron świata

Kierunek: Łabędy

Na trąbkę i fortepian

CO?
GDZIE? 
KIEDY?

CZWARTEK 31 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Dobrze się kłamie w mi-

łym towarzystwie” – projekcja w ramach przeglądu 
Różne klimaty kina, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: The Jazz Miglance – koncert jazzowy, ar-
kady przy Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4‒5)

PIąTEK 1 WRZEŚNIA
 ■ godz. 18.00: Muzyczne pożegnanie wakacji – koncert 

Zalewskiego, LemONa i Kombii, pl. Krakowski
 ■ godz. 18.00: „Wojna nerwów. Nicholas Vaughan” – 

otwarcie wystawy, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 18:00: „Coolturalne wakacje” – wystawa po-
warsztatowa, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

SObOTA 2 WRZEŚNIA
 ■ godz. 11.00: „Kolaż 3D inspirowany fotografiami Zo-

fii Rydet” – warsztaty, Czytelnia Sztuki (Willa Caro,  
ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 14.00‒18.00: Narodowe Czytanie 2017, park 
Chopina

 ■ godz. 15.00: „Network event” – spotkanie artystycz-
ne, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Fest Makabra” – projekcje filmów grozy, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIELA 3 WRZEŚNIA
 ■ godz. 16.00: Szkoła Jazzu Zhurba & Zhurba, Stanley’s 

Dixie Street Band, Enerjazzer, Funny Fellows, Warsaw 
Dixielanders – koncert w ramach II Międzynarodo-
wego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Polish Happy Jazz 
Fest, amfiteatr w Sośnicy (ul. Przedwiośnie 1)

 ■ godz. 19.00: „Sinfonicando” – koncert „Na pożegna-
nie lata” w wykonaniu Magdy Navarette i Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej, park Chopina

 ■ godz. 21.00: animacja komiksu „Zobaczyć króla” i pokaz 
filmu „Gabinet Doktora Caligari” z muzyką C. H. District 
w ramach festiwalu elektrONarracje, pl. Krakowski

PONIEDZIAŁEK 4 WRZEŚNIA
 ■ godz. 17.00: otwarcie wystawy grafik Pawła Stellera, 

sala wystawowa Miejskiej Biblioteki Publicznej (filia nr 
1 MBP, pl. Inwalidów Wojennych 3)

ŚRODA 6 WRZEŚNIA
 ■ godz. 16.00:18.30: „Spruj to” – spotkanie grupy rę-

kodzieła artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.00: „Rozsiani po Europie. Żydzi z Dubrowni-
ka” – spotkanie z Beatą i Pawłem Pomykalskimi, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Mój dziki hajmat” – finisaż wystawy fo-
tografii, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17) 

Podczas dziesiątej edycji Festiwalu All’improvviso będziemy obchodzić 500-lecie Reforma-
cji, posłuchamy klasycznych utworów Vivaldiego zaaranżowanych na jazzowo i zatańczymy 
argentyńskie tango. Święto muzyki dawnej improwizowanej rozpocznie się 12 września.

W koncercie otwarcia usłyszymy 
znakomitą {oh!} Orkiestrę Historycz-
ną i słowacką sopranistkę Michaelę 
Kuštekovą ze specjalnym programem 
na 500-lecie Reformacji. Następnie, 
16 września, Gliwicka Orkiestra Ka-
meralna z towarzyszeniem klarnecisty 
Woytka Mrozka i zespołu jazzowego 
zagra utwory Vivaldiego. 30 września 
posłuchamy fragmentów barokowych 
oper w wykonaniu Maxa Emanuela 
Cenčića, jednego z najsłynniejszych 
kontratenorów na świecie. Na sce-
nie chorwackiego śpiewaka będzie 
wspierać {oh!} Orkiestra Historyczna.

Październikowa odsłona festiwa-
lu rozpocznie się koncertem grupy 
Quadro Nuevo, która premierowo 
w Polsce wykona program „Tango”, 
inspirowany podróżą do Argentyny. 

Łukasz Kuropaczewski Trio w skła-
dzie Łukasz Kuropaczewski (gitara), 
Maciej Frąckiewicz (akordeon) 
i Bartłomiej Miler (instrumenty per-
kusyjne) 14 października sięgnie do 
muzyki wielkich mistrzów.

Niewątpliwie największym 
wydarzeniem tegorocznego All’im-
provviso będzie koncert rodziny Sa-
vallów, Pettera Udlanda Johansena 
oraz zespołów Hespèrion 
XXI i Hirundo Maris. 
Przed gliwicką pu-
blicznością wystąpi 
Jordi Savall, jeden 
z najwybitniejszych 
interpretatorów 
muzyki dawnej, oraz 
jego dzieci: Arianna 
(harfa, śpiew) i Ferran 

(gitara, teorba, śpiew). Arianna 
Savall jest dodatkowo honorowym 
dyrektorem artystycznym festiwalu. 
Artyści 22 października zaprezentują 
koncert „Czas odnaleziony”, stwo-
rzony specjalnie na tę okazję.

Oprócz koncertów podczas fe-
stiwalu All’improvviso zaplanowano 
także wykłady i specjalną projekcję 

filmową. Szczegółowy program 
jest dostępny na stronie 

www.kultura.gliwice.
eu. Organizatorem 

imprezy jest Towa-
rzystwo Kultural-
ne Fuga. Projekt 
jest dofinanso-
wany z budżetu 

Miasta Gliwice.
 (mm)

 Max Emanuel Cenčić 

 Woytek Mrozek  
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Tematem przewodnim tegorocznych Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego będą Łabędy, jedna z największych dzielnic nasze-
go miasta. 15‒17 września udamy się na poszukiwanie dawnej 
wsi rycerskiej i ruszymy tropem przemysłowej historii osady.

Mało kto wie, że w Łabędach 
zupełnie przypadkowo odkryto 
cmentarzysko kultury łużyckiej, 
datowane na 650‒400 lat p.n.e. 
Na terenie obecnych Łabęd znajdo-
wały się także dwa średniowieczne 
grodziska. Najdawniejsze dzieje 
osady zostaną zaprezentowane na 
wystawie plenerowej w pobliżu 
Centrum Sportowo-Kulturalnego 
„Łabędź” (ul. Partyzantów 25).

Podczas Gliwickich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego poznamy 

także zabudowania gospodarcze 
dawnego pałacu Welczków w Sta-
rych Łabędach i śluzę Łabędy na 
Kanale Gliwickim. Zgłębimy też 
dzieje tamtejszych świątyń, wśród 
których jest kościół ewangelicki. 
Jedną z największych atrakcji 
będzie niewątpliwie zwiedzanie 
huty Łabędy, dawnej huty żelaza 
Hermina. Zaplanowano również 
Miejską Grę Terenową „Łabędzki 
odkrywca” oraz rejsy po Kanale 
Gliwickim.

Uwaga! Szczegółowy program 
imprezy oraz informacje o zapisach są 
dostępne na stronie Muzeum w Gliwi-
cach (www.muzeum.gliwice.pl). 
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Młot w hucie Hermina, 1906 rok

1 września będzie miała premierę płyta „Dark Morning” duetu 
Piotr Schmidt & Wojciech Niedziela. Na albumie znalazło się 12 
unikatowych kompozycji.

Piotr Schmidt i Wojciech Niedzie-
la to jazzmani dobrze znani gliwickiej 
publiczności. Schmidt uchodzi za 
jednego z najzdolniejszych trębaczy 
młodego pokolenia, wyróżniono go 
wieloma prestiżowymi nagrodami. 
Od wielu lat związany jest także ze 

Stowarzyszeniem Muzycznym Śląski 
Jazz Club. Niedziela jest znakomitym 
pianistą i akompaniatorem. 

Muzycy mają na koncie wiele 
wspólnych koncertów, a przed kil-
koma miesiącami weszli do studia 
nagraniowego, żeby zarejestrować 

nowy materiał. Płyta ukaże się  
1 września nakładem SJRecords. 
Projekt jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice.  (mm)
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KULTURA / SPORT

Największy turniej pięściarek 
w Europie!

Zapowiada się bardzo mocna impreza sportowa, na której po prostu 
trzeba być! 5 września w Gliwicach rozpoczną się pięciodniowe bok-
serskie starcia w ramach XII Międzynarodowych Mistrzostw Śląska 
Kobiet w boksie.

– Gliwice urosły do miana stolicy 
kobiecego pięściarstwa. Do naszego 
miasta od tego roku zjeżdżają się na 
konfrontacje na najwyższym poziomie 
kadry z całego świata – podkreśla Henryk 
Wilk, zaprawiony w pięściarskich bojach 
prezes Gliwickiego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego CARBO i organizator XII Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet 
w Boksie.

Zbliżająca się impreza będzie 
największym turniejem pięścia-
rek w Europie. Na listach starto-
wych zapisanych jest 316 za-
wodniczek z 26 państw z całego 
świata! 

Spodziewajmy się najlepszych – meda-
listek mistrzostw świata i igrzysk olimpij-
skich. Przyjazd do Gliwic zapowiedziały ko-
biece reprezentacje m.in. Finlandii, Anglii, 
Szkocji, Szwecji, Włoch, Węgier, Kanady, 
Kazachstanu, Mongolii, Australii, Kosowa, 
Indii, Azerbejdżanu, Ukrainy, Białorusi, 
Litwy, Łotwy, Rosji, Tajlandii czy Niemiec.

Arcyciekawie zapowiada się   
6 września. Tego dnia warto być 
na ul. Zwycięstwa między godz. 
15.50 a 16.30. Szykuje się wtedy 
widowiskowy przejazd blisko 30 
harleyów z przedstawicielkami 
poszczególnych państw, trzyma-
jącymi flagi swoich krajów!  

Mistrzostwa potrwają do 9 września. 
Organizowane będą tradycyjnie w hali przy 
ul. Jasnej 31. Kibicować swoim faworyt-
kom będzie mógł każdy, ponieważ wstęp 
na walki będzie wolny. Na ringu wystąpią 
zawodniczki w trzech kategoriach wieko-
wych: kadetki (14–16 lat), juniorki (16–18 
lat) oraz seniorki (powyżej 18 lat).

Imprezę uświetnią swoją obecnością 
znani bokserzy – Marian Kasprzyk (mistrz 
olimpijski z Tokio i Rzymu), Jerzy Rybicki 
(mistrz olimpijski z Montrealu) oraz Da-
mian Jonak i Krzysztof „Diablo” Włodar-
czyk. Jak zdradza Henryk Wilk, pojawią się 
także inne gwiazdy polskiego sportu.

Zawodom towarzyszyć będzie akompa-
niament zespołów muzycznych i występy 

grup tanecznych. Transmisję walk na żywo 
będzie mozna śledzić m.in. w portalu  
bokser.org.

Impreza została dofinansowana z bu-
dżetu Miasta Gliwice. 

 (kik)

2 i 3 września odbędzie się II Międzynarodowy Festiwal Jazzu Trady-
cyjnego Polish Happy Jazz Fest. Posłuchamy zespołów swingowych  
i dixielandowych ‒ cofniemy się do korzeni tego gatunku.

I Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Feet” 
rozpocznie się od nietypowego kon-
certu. Ukraińska Szkoła Jazzu Zhurba & 
Zhurba, którą tworzą Jana i Władimir 
Zhurbowie oraz ich uczniowie, 2 wrze-
śnia o godz. 15.00 zagra dla pacjentów 
gliwickiego Centrum Onkologii.

3 września festiwal przeniesie się do 
Sośnicy, gdzie o godz. 15.00 rozpocznie 
się prawdziwa, dixielandowa parada. 
Następnie w amfiteatrze przy ul. Przed-
wiośnie 1 zaplanowano występ mażo-
retek Pantery oraz koncert Szkoły Jazzu 

Zhurba & Zhurba. O godz. 17.00 roz-
pocznie się koncert galowy. Usłyszymy 
wykonawców nawiązujących do jazzu 
lat. 20, 30. i 40. XX wieku, który ukształ-
tował inne style, takie jak smooth jazz, 
free jazz czy jazz-rock. Historię muzyki 
rozrywkowej poznamy ze Stanley’s Dixie 
Street Bandem, Enerjazzerem, Funny 
Fellows i Warsaw Dixielanders.

Organizatorem festiwalu jest Fun-
dacja Jazzu Tradycyjnego. Wstęp na 
koncerty jest bezpłatny. Impreza jest do-
finansowana z budżetu Miasta Gliwice.

  (mm)

Sezon teatralny 2017/2018 rozpocznie się w Teatrze Miejskim w Gli-
wicach od przedstawienia „Polska 120” w wykonaniu wałbrzyskiego 
Teatru Lalki i Aktora. Spektakl zostanie wystawiony 8 września.

Tuż po zakończeniu II wojny świato-
wej Śląsk był miejscem, które szukało dla 
siebie nowej, powojennej formuły. Miesz-
kający na tych terenach Niemcy pos- 
piesznie opuszczali swoje domy i jechali 
na Zachód, a do tutejszych miast i mia-
steczek napływali osadnicy między innymi 
z Kresów. Martyna Majewska, reżyser 
„Polski 120”, oparła swój spektakl na 120 

czarno białych-kliszach fotograficznych 
dokumentujących tamte lata. Wykonał 
je Filip Rozbicki, miłośnik fotografii i orga-
nista w jednym z dolnośląskich kościołów.

Piosenki nawiązujące do fotografii 
Rozbickiego wybrzmią w magicznych 
Ruinach Teatru Victoria (al. Przyjaźni 
18). Muzyczny spektakl rozpocznie się 
o godz. 19.00. (mm)

Siłą jazzu jest tradycja

W kulturowym tyglu
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SPORT / OGŁOSZENIA

Miasto Gliwice  
poszukuje partnerów do akcji 

Gliwicki Dzień dla Zdrowia  
i Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach poszukuje partnerów 
do udziału w jednodniowych akcjach zdrowotnych pn. „Gliwicki Dzień dla 
Zdrowia” i Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci, które odbędą się w IV kwar-
tale br. Szczegółowe terminy akcji zostaną podane w terminie późniejszym.

Podmioty zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji (załącznik wraz 
z ogłoszeniem dostępny na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w za-
kładce komunikaty). Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przekazać drogą elektroniczną 
na adres: jezyk_b@um.gliwice.pl do 18 września 2017 r. 

Osoba do kontaktu: Beata Jeżyk – Urząd Miejski Gliwice, Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych, tel. 32/238-54-33.

że Sejmik Województwa Śląskiego, w związku ze znacznym przekroczeniem stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w szczególności 
w okresie zimowym, uchwalił nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotłów, 
pieców i kominków). Nowe regulacje prawne dla województwa śląskiego obowiązywać będą od 1 września 2017 r. z wyjątkami. 
Daty poszczególnych zapisów uchwały antysmogowej zestawiono w poniższej tabeli: 
tab.1 Uchwała antysmogowa regulacje [1]

Należy podkreślić, że zakazy i ograniczenia wynikające z uchwały antysmogowej dotyczą całego roku kalendarzowego. 
W przypadku niedostosowania się do zapisów uchwały grożą sankcję określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który 
stanowi, że ,,kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na 
podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony 
środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) [2].
Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do 
poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia. Dlatego nie czekaj na daty graniczne i wymień ogrzewanie już dziś! 

KOMUNIKATY

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

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

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia nieopro-
centowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi 
Miejskiemu nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opła-
ty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

5. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w spra-
wie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w spra-
wie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wyso-
kości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Miasta Gliwice dla Gminy Szu-
bin poszkodowanej w wyniku nawałnicy w dniach 
11/12 sierpnia 2017 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wielo-
letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2018–2020.

9. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Ar-
chitektów w Gliwicach kategorii drogi powiatowej.

10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Archi-
tektów w Gliwicach do kategorii dróg gminnych.

11. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr 
XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 
października 2012 r. w sprawie określenia strefy 
płatnego parkowania na drogach publicznych oraz 
zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie 
miasta Gliwice.

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

13. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierw-
szeństwa w nabyciu na własność zabudowanej 
budynkiem użytkowym nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Bankowej 10, obejmującej 
działkę nr 733 o pow. 0,0569 ha, obręb Stare 
Miasto, zapisanej w KW GL1G/00061653/4, sta-

nowiącej własność miasta Gliwice jej obecnemu 
dzierżawcy, tj. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego 
z siedzibą w Warszawie.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie 
na czas nieoznaczony umowy dzierżawy z dotych-
czasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Kościuszki.

15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, 
Pocztowej i Płażyńskiego.

16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego pomiędzy aleją Jana No-
waka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką.

17. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

18. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu ustalania wysokości 
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wy-
sługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych 

zasad ich przyznawania, sposobu obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości 
i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli.

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Hono-
rowego Zasłużony dla Gliwic.

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

21. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Teatrowi 
Muzycznemu.

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie miasta Gliwice.

23. Projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczą-
cego Rady Miasta porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej 31 sierpnia br. oraz 
w Miejskim Serwisie Informacyjnym w kolejnym nume-
rze, który ukaże się 7 września br.

PLANOWANY PORZąDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 7 września 2017 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Wprowadzona regulacja Terminy regulacji
Zakaz stosowania:
– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 

węgla,
– mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
– paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej  

3 mm wynosi więcej niż 15%,
– biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

od 1 września 2017 r. 

Obowiązek montowania w nowych i modernizowanych instalacjach:
– urządzeń grzewczych na paliwo stałe minimum 5 klasy wg normy PN-EN 

303-5:2012 lub zgodnych z wymaganiami ekoprojektu,
–  bądź systemów proekologicznych: gaz, olej, podłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, urządzeń na energię elektryczną, Odnawialnych Źródeł 
Energii w rozpoczynających eksploatacje instalacjach.

od 1 września 2017 r. 

Obowiązek wymiany przestarzałych systemów węglowych w zależności od 
wieku urządzenia na:
– kotły na paliwo stałe minimum 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012,
– bądź systemy proekologiczne: gaz, olej, podłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, urządzeń na energię elektryczną, Odnawialnych Źródeł 
Energii w instalacjach, które rozpoczęły eksploatację przed 1 września 
2017 roku.

–  do końca 2021 r. dla instalacji powyżej 10 lat od 
daty ich produkcji lub bez tabliczki znamieniowej

–  do końca 2023 r. dla instalacji od 5 do 10 lat od daty 
ich produkcji

–  do końca 2025 r. dla instalacji poniżej 5 lat od 
daty ich produkcji 

–  do końca 2027 r. dla kotłów klasy 3 i 4 wg normy 
PN-EN 303-5:2012

Obowiązek dostosowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, np. komin-
ków, piecy, kuchenek opalanych paliwem stałym do wymogów Ekoprojektu, 
lub posiadanie urządzeń o sprawności co najmniej 80% bądź wyposażonych  
w urządzenia redukujące emisje pyłów do wartości określonych w punkcie 2 lit.a 
załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

–  do końca 2022 r. dla instalacji, których eksplo-
atacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r.

ZNAJDZIESZ NAS TEż NA:

Zagrają o uśmiech dzieci
2 i 3 września odbędzie się Turniej o 1 uśmiech. 20 zespołów powalczy o zwycięstwo 
w futsalu i... ferie zimowe dla podopiecznych Domu Dziecka nr 2. Kibicować będzie 
można na pełnym atrakcji pikniku.

Inicjatywę wspierają firmy 
działające w Gliwicach. Ich 
pracownicy już po raz szósty za-
wiązują amatorskie drużyny piłki 
halowej. Podczas poprzednich 
pięciu edycji turnieju udało się 
zebrać około 200 tys. zł. Padło  
1 280 bramek. Ile kibice zobaczą 
w tym roku? O tym przekonamy 

się już 2 września w Centrum 
Kulturalno-Sportowym „Łabędź” 
(ul. Partyzantów 25).

3 września zaplanowano 
piknik dla dzieci. Atrakcji nie 
zabraknie! Będą przedstawienia 
Teatru Pinokio i Lufciku na Korb-
kę. Młodzież spróbuje swoich sił 
w bubble footballu. Gracze roze-

grają mecz opakowani w wielkie, 
przezroczyste kule. Dla dorosłych 
będą zajęcia zumby i jogi. Wstęp 
na wszystkie atrakcje jest bezpłat-
ny. W trakcie imprezy odbędzie 
się wyprzedaż garażowa, z której 
dochód trafi do dzieci z Domu 
Dziecka nr 2. Będzie też loteria 
cegiełkowa oraz licytacje. Piknik 

w „Łabędziu” odbędzie się mię-
dzy godz. 9.00 a 16.00. Wydarze-

nie objął patronatem Prezydent 
Miasta Gliwice. (mm)
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OGŁOSZENIA 
OFERTY PRACY

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

Oferty z 17 sierpnia 2017 r.

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

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

•  kierowca kat. C + E  
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, prawo 
jazdy kat. C+E, orzeczenie psychologiczne, kurs na 
przewóz rzeczy, karta kierowcy, miejsce pracy: teren 
Gliwic i Rybnika; 

•  dekarz  
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  pracownik ogólnobudowlany   
    do wykończeń wnętrz  

wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice i okolice;

•  operator wózka widłowego  
wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie: min. 
1 rok na ww. stanowisku, uprawnienia na wózki wi-
dłowe, książeczka sanitarno-epidemiologiczna, zakres 
obowiązków: załadunek i rozładunek poziomy, obsługa 
wózka widłowego, praca na hali chłodniczej (2–6°C), 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  pracownik produkcji – operator maszyn  
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, zakres 
obowiązków: obsługa maszyn, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  operator wózka/pracownik   
    magazynowy  

wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie w pracy 
na wysokim składzie mile widziane, uprawnienia na 
wózki widłowe, zakres obowiązków: załadunek i roz-
ładunek towarów, w tym praca na wysokim składzie, 
kontrola jakościowa i ilościowa produktów, transport 
wewnętrzny towarów w magazynie, foliowanie i wła-
ściwe zabezpieczenie towaru na jednostkach paleto-
wych, obsługa wózka widłowego, skutera oraz innych 
urządzeń w zależności od posiadanych zezwoleń oraz 
po uzyskaniu uprawnień wewnętrznych, wprowadza-
nie danych w systemie SAP, praca ze skanerem, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Tulipan Park Kleszczów;  

•  doradca klienta  
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, znajo-
mość języka angielskiego na poziomie B2, komunika-
tywność, zakres obowiązków: dbałość o utrzymanie 
oraz budowanie trwałych relacji, kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku firmy, rozwój swoich umiejętności 
językowych, udzielanie pomocy i wsparcie klientom, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: DS/MSI/2017

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transportowych w prze-

wozach samochodowych FTL,
• zapewnienie odpowiednich środków transportowych  

w celu realizacji zleceń Klientów,
• kontrola przebiegu procesu transportowego i rozwiązy-

wanie powstałych problemów,
• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zleceniodawcami i prze-

woźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizo-

wanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu informacji  

oraz dokumentów.

Twój profil:
• doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora  

w transporcie samochodowym,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu logistycz-

nym),
• znajomość rynku transportowego, w tym firm przewo-

zowych,
• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
• umiejętności interpersonalne,

• zaangażowanie i silna motywacja do pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system pre-

miowania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych,
• liczne benefity:

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

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodo-

wego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie Centrum 
Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, nr tel. 
602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 922)”.

  nabór nr KD.210.22.2017.ZA-1

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

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie nastąpi na czas określony do 31 grudnia 2019 r. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
 

Dokumenty należy składać do 15 września 2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 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.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

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

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

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem 
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych 
usterek.

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

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

gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system pre-

miowania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych,
• liczne benefity:

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

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i podanym nr. referencyjnym MOS/
MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

  nabór nr KD.210.23.2017.KM-3

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

w pełnym wymiarze czasu pracy
 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
 

Dokumenty należy składać do 21 września 2017 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 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.

Dyrektor Muzeum w Gliwicach  
ogłasza nabór do pracy  

na wolne stanowisko urzędnicze
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista, 
• odpowiedzialność, uczciwość,
• umiejętności organizacyjne,
• umiejętność obsługi klienta.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów eksponowanych 

na wystawach,
• sprzątanie w pomieszczeniach muzealnych i biuro-

wych,
• pomoc w montażu i demontażu wystaw stałych i cza-

sowych,
• pomoc w realizacji imprez.
3. Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: pełny etat,
• miejsce pracy: oddziały Muzeum w Gliwicach,
• praca od wtorku do soboty. Godziny pracy:  

wg harmonogramu (również w soboty i niedziele).
4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• odpis lub kserokopia dokumentu poświadczającego 

wykształcenie i kwalifikacje (dyplom, świadectwo 
ukończenia szkoły),

• kserokopia świadectw pracy, wskazanie danych kon-
taktowych potrzebnych pracodawców,

• oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru in-
formacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

• kserokopia zaświadczenia o ukończonych kursach, 
szkoleniach,

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifi-
kacje lub umiejętności,

• referencje od poprzednich pracodawców.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elek-
troniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl w terminie 
do 31 sierpnia 2017 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: 
Opiekun ekspozycji”.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego w Muzeum 
w Gliwicach zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poź. zm.)”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane 
oferty.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wy-
brani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Dokumenty, które napłyną do Muzeum po wyżej okre-
ślonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Pełna treść ogłoszenia na stronie Muzeum w Gliwicach 
https://www.muzeum.gliwice.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego  

przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w pełnym wymiarze etatu

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

cedurą Niebieskiej Karty,
2. realizacja procedury Niebieskiej Karty – obsługa organi-

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

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

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

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

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

Wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 

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

2. doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika 
socjalnego,

3. ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej,

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

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

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

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

cyjność,

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

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

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

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

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

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych,

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

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

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwier-
dzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. CV  
i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać do 30 września 2017 r.  
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
pracownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-01-11, 32/335-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
NIERUChOMOśCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. CHORZOWSKA 30, lokal nr II, 
parter, piwnica, pow. 69,72 m2,  
3 pomieszczenia na parterze  
(50,67 m2) oraz 1 pomieszczenie 
na kondygnacji piwnic (19,05 m2)
Termin przetargu: 14 września 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 200,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 1 września 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 września 2017 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: 8 września 2017 r.

 □ UL. DASZYŃSKIEGO 48, lokal nr II,  
IV piętro – poddasze, pow. 22,60 m2,  
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 11.15 do 11.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 40C, D, lokal nr 3, 
parter, pow. 12,52 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 4 września 2017 r. od godz. 14.00 
do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. 
od godz. 8.00 do 8.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V, 
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 600,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 4 września 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45

(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 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: 15 września 2017 r.

 □ UL. METALOWCÓW 6, lokal nr III, 
parter, pow. 285,75 m2, 4 pomiesz-
czenia, 2 pomieszczenia sanitarne, 
3 WC, 3 korytarze
Termin przetargu: 28 września 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 187 500,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 15 września 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 26 września 2017 r. 
od godz. 8.30 do 8.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ UL. OKRZEI 11, lokal nr III, parter, 
pow. 71,38 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 28 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł
Wadium: 6300,00 zł

Termin oględzin: 15 września 2017 r. od godz. 
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 26 września 2017 r. od 
godz. 9.45 do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 2, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC (do legali-
zacji), przedpokój
Termin przetargu: 14 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 1 września 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 12 września 2017 r. 
od godz. 14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 8 września 2017 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 48, lokal nr 1, parter, 
pow. 47,60 m2 + piwnica – 4,60 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 600,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 8 września 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 14.15 do 14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. WIECZORKA 11, lokal nr 10, 
parter, pow. 53,82 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC 
(do legalizacji)
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 9.45 do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. bARDOWSKIEGO 4, lokal nr 2,  
I piętro, pow. 36,64 m2 + piwnica 
– 6,94 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 zł
Wadium: 4600,00 zł

Termin oględzin: 6 września 2017 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. KUNICKIEGO 8, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 47,50 m2 + piwnica – 7,94 m2, 2 
pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 100,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 13.15 do 13.30 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. RÓżY LUKSEMbURG 12, lokal 
nr 1, parter, pow. 37,20 m2 + piw-
nica – 7,46 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka

Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 8 września 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 13.45 do 14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. MALINOWSKIEGO 2, lokal nr 2,  
parter, pow. 67,32 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, przedpokój, ła-
zienka z WC
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 400,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2017 r. od godz. 9.30 
do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 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.

ZAPISY NA KURS SAMOObRONY  
DLA KObIET W ŁAbĘDACH

Trwają zapisy na kurs samoobrony dla kobiet organizowany przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Straż 
Miejską w Gliwicach. Celem kursu jest nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz prostych i skutecznych 
technik samoobrony.
Kurs rozpocznie się 5 września i potrwa do 24 października 2017 r. Zajęcia będą się odbywały we wtorki 
i czwartki w godzinach 17.00–19.00 w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” przy 
ul. Partyzantów 25. 
W kursie mogą uczestniczyć panie, które ukończyły 15. rok życia i mieszkają w Gliwicach. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Na zainteresowane panie czeka 
150 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.crg.gliwice.pl lub dzwoniąc pod numer 32/301-97-44.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje,

że 18 września 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie Centrum rozpoczyna się kolejny cykl szkoleń dla kandy-
datów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Szczegółowe informacje na temat warunków, jakie 
należy spełnić, aby stworzyć rodzinę zastępczą, można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Działu 
Pieczy Zastępczej tut. Centrum mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 134 (III piętro), tel. 32/331-46-23. 
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do nawiązania kontaktu. 
Pamiętajmy, że są dzieci pozbawione bezpiecznego domu, spokojnego i stabilnego dzieciństwa. Możemy 
zapewnić im opiekę, zaoferować swój czas i zainteresowanie!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, 

„PILOTAżOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZąD” 2017
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że osoby niepełnosprawne mieszkające na 
terenie Miasta Gliwice, zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w ra-
mach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, mogą pobierać i składać wnioski w biurze 
obsługi środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującym się w Gliwickim Ośrodku 
Integracji Niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 w:

poniedziałki od 12.30 do 16.30,
wtorki od 12.30 do 15.00,

środy, czwartki i piątki od 8.00 do 11.00.
Wnioski są również dostępne na stronie GOIN pod adresem www.goin.gliwice.pl w zakładce „aktywny samorząd”.
Termin przyjmowania wniosków:
MODUŁ I – do 30 sierpnia 2017 r.
MODUŁ II – od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r. (dot. roku szkolnego 2017/2018)
W roku 2017 program obejmuje następujące moduły wsparcia:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej, w tym: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz 
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w tym: 
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także 
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania;
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, w tym: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej 
na III poziomie jakości);
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej.
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 

poz. 2147)

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego nr III położonego przy ul. Daszyńskie-
go 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu, który został ogłoszony na  
31 sierpnia 2017 r. na godz. 11.00, zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana wysokości 
udziałów w nieruchomości wspólnej w związku ze sprze-
dażą przez Wspólnotę Mieszkaniową części wspólnych 
nieruchomości.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie przyłączy sieci cieplnej na terenie Miasta Gliwice  
– 10 zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert: 6 września 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 6 września 2017 r. o godz. 9.30

http://www.zgm-gliwice.pl
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To konkurs dla osób, które w latach 2014–2015 zmieniły ogrzewanie 
na ekologiczne i nie ubiegały się dotychczas o dotację z budżetu 
miasta. Macie pomysł na hasło promujące EKO ciepło? Startujcie!
Konkurs dotyczy gliwiczan, którzy przed dwoma lub trzema laty zmienili ogrzewanie na gazowe, 
elektryczne, olejowe, nowoczesne węglowe lub miejskie systemowe i do tej pory nie wystąpili  
o dofinansowanie z budżetu miasta. Jeśli macie Państwo pomysł na hasło zachęcające do zmiany 
systemu ogrzewania w Gliwicach, zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej dostępnej 
na stronie www.gliwice.eu w zakładce Ekologia i dostarczenia jej osobiście do 6 września, wraz 
z fakturą zakupu pieca lub kotła, do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 
21, pok. 331). Zgłoszenia  można również dokonać drogą elektroniczną (na adres e-mailowy  
sr@um.gliwice.pl) lub faksem pod nr 32/239-11-99.

Komisja konkursowa wyłoni ostatecznie 3 osoby, które zostaną nagrodzone całorocznym karnetem na 
pływalnie Delfin, Mewa i Olimpijczyk dla jednej osoby lub całorocznym karnetem na pływalnie Olimpij-
czyk dla dwóch osób bądź kwartalnym karnetem uprawniającym do przejazdu komunikacją KZK GOP.

Nagrody zostaną wręczone 10 września o godz. 12.00 podczas targów EXPOBUD organizowanych   
na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28.

OGŁOSZENIA 
KOMUNIKATY

Urząd Miejski w Gliwicach ogłasza nabór
ciągły firm wykonawczych, które chcą wykonać prace  

w ramach edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji na terenie Miasta Gliwice w latach 2017 i 2018

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów gazowych konden-
sacyjnych, kotłów retortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012, 
pomp ciepła, elektrycznych pieców akumulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub da-
chów) oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wymagania w zakresie ofert określone zostały 
w załączniku nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. w spra-
wie zatwierdzenia regulaminu termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych  
w budynkach wielorodzinnych realizowanych w ramach edycji pilotażowej „Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla miasta Gliwice”. Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach z zaznaczeniem na kopercie – „Oferta na PONE 2017” z dopiskiem „nie otwierać”.

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków 
do udziału w edycji pilotażowej 

,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”
Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców 
domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. dofinan-
sowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym i jego zamianie na:

• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne),
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012,
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).

Dotacja może być udzielona w kwocie do 80% kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych  
z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:

– 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
– 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2017 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać o uzyskanie dofinansowania do 
termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego). Na 
ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :

 – 17 617 zł (docieplenie ścian),
 – 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
 – 14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w regulaminie – zarządzenie 
nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności 
złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. W przypadku nie 
zakwalifikowania się na bieżący rok, zostanie utworzona lista rezerwowa pozytywnie zweryfikowanych osób 
z możliwością ich przeniesienia na przyszły rok (w przypadku wolnych miejsc). 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice w terminie do 18 września 2017 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać:

 – w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, pokój 332, tel. 32/239-12-78,
 – u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, 
 – w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. barlickiego 3, sala nr 42, 
     czwartki od 8.00 do 17.00.

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego – przetargu nieograniczonym, pn.:

Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny romskie.
Część nr 1. 
Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny 
romskie w budynkach przy: ul. Elżbiety 6/11, ul. Tarnogórskiej 74/6, ul. Okrzei 7/10, ul. broni-
sławy 5/1, ul. Chorzowskiej 43/5 w Gliwicach. 
Część nr 2. 
Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny 
romskie w budynkach przy: ul. Lipowej 9/1a, ul. Lipowej 26/6, ul. Lipowej 44/5, ul. Libelta 
6/6, ul. Libelta 8/3 w Gliwicach. 
Część nr 3. 
Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny 
romskie w budynkach przy: ul. Świętojańskiej 12/6, ul. Mastalerza 38/2 w Gliwicach. 

Termin składania ofert: 1 września 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 września 2017 r. o godz. 10.00

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego – przetargu nieograniczonym, pn.:

Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych  
w budynkach TbS, budynkach gminnych (wg wykazu) oraz mieszkaniach TbS we Wspólnotach 
Mieszkaniowych (wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 
i nr 10.
Część nr 1.  Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycz-
nych w budynkach TbS (wg wykazu) oraz mieszkaniach TbS we Wspólnotach Mieszkaniowych 
(wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Część nr 2.  Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji 
elektrycznych w budynkach gminnych (wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd budynków 
Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi 
Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

Termin składania ofert: 6 września 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 6 września 2017 r. o godz. 10.00

OBWIESZCZENIE
AB.6740.7.5.2017

z 24 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się,  
że na wniosek z 2 sierpnia 2017 r.:
Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, pn.:
„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wyczółkowskiego, Kresowej (droga powiatowa nr 7212 S)  
i Kozielskiej (droga powiatowa nr 7200 S) na skrzyżowanie typu rondo”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (przed ich podziałem):
obręb brzezinka:
347, 349, 792/14, 792/15, 899,
obręb Niepaszyce Południe:
72, 83, 85, 86, 87,94.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 504 
na V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie, powołując się na 
znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia  
o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

OBWIESZCZENIA

OFERTY PRACY

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 
z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice, 

akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się

od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach miesz-
kalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak 
również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 września 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzia-
nych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 września 2017 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopa-
trzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

a)   na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
b)   lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c)   w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.

15 września 2017 r. należy wyłożyć trutkę w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2017 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia 
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę na-
leży umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka 
wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie 
szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą 
mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

Jesteś EKO?  
Zachęć innych!

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA w Gliwicach
zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki, spycharki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego kl. III,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesy-
łanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście 
do siedziby PRUiM SA na adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIA
NIERUChOMOśCI

że 26 września 2017 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położo-
nej przy ul. Kopernika, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 155/2, obręb 
Kopernik, na okres 10 lat.

Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi: 
4700,00 zł netto w stosunku miesięcznym (słownie złotych: cztery tysiące siedemset 00/100). 
Wadium w kwocie 9400,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta 00/100) należy wpłacić na konto 
depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING bank Śląski SA nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warun-
ków umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warun-
kach i zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym a Bankiem. Kwota 
kaucji podlega oprocentowaniu wg zasad określonych w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec zmianie 
w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego 
wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 

konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 

dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości określonej 
w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 19 września 2017 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gliwice PM-4973/17 z 17 sierpnia 2017 r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4973.pdf w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Licytacja rozpocznie się 26 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-30/33.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

ZARZąD bUDYNKÓW MIEJSKICH  
I TOWARZYSTWO bUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza

II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość  

gruntowa zabudowana przy ul. Daszyńskie-
go 70.

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej przy  
ul. Daszyńskiego 70.

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 
234, 1745.

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic 
i powierzchni ruchu): 1909,06 m2.

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem mieszkalno-usługo-
wym w zabudowie wolnostojącej. Budynek pię-
ciopiętrowy zrealizowany w technologii monoli-
tycznej połączonej z technologią wielkiej płyty, 
w przeszłości był budynkiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta 
jest KW nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza – 1 750 000,00 zł. 
9. Wadium – 87 500,00 zł;
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin 14 września 2017 r. w godzinach od 
10.00–11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie do 11 października 2017 r. wadium 
na konto ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 października 
2017 r. godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala 
konferencyjna – pokój 121 na I piętrze w sie-
dzibie ZBM I TBS Sp. z o.o., przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

13. 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 – poświad-
czonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczeń każde-
go ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezen-
towanie w procesie zawierania umowy, w przy-
padku 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 pełnomocnic-
two notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan 
techniczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonych kopertach 
do godz. 15.00 11 października 2017 r. 

15. Koperty z ofertą winny być opisane w nastę-
pujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpie-
czeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
  ,,OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUN-

TOWEJ ZAbUDOWANEJ PRZY  
UL. DASZYŃSKIEGO 70 – NIE OTWIERAĆ PRZED 

17 PAŹDZIERNIKA 2017 r.”.
16. 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.    
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, 

gdy została wybrana inna oferta albo gdy prze-
targ został zamknięty bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

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

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o nieograniczonych przetargach  

na wysokość stawki czynszu za najem:
• garażu przy ul. Przyszowskiej 25 o powierzchni 26,89 m2 
Termin przetargu: 8 września 2017 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

• garażu przy ul. Metalowców 7 o powierzchni 28,00 m2 
Termin przetargu: 15 września 2017 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

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

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

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczo-
nych w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 358-362 do 7 września 2017 r. •	 nr 363-371 do 12 września 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 357 do 6 września 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 372-374 do 12 września 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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

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

ne do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 156/2017 do 7 września 2017 r.
•	 nr 157/2017 do 7 września 2017 r.

•	 nr 158/2017 do 7 września 2017 r.

zbycia w drodze zamiany, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 159/2017 do 8 września 2017 r.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zlokalizo-
wanej na południe od ul. Dubois w Gliwi-
cach – oznaczonej jako 
• działka nr 957/2, obręb 

Kłodnica, użytek ba – te-
reny przemysłowe, o pow. 
gruntu 0,1136 ha, z KW  
nr GL1G/00108844/2

Przetarg ograniczony jest do właścicieli/
użytkowników wieczystych nierucho-
mości przyległych oznaczonych nr. 
494/2, 495/2, 957/1, obręb Kłodnica.
Termin przetargu: 11 września 2017 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*: 
200 000,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% 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: 20 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 września 2017 r._____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, dla której pro-
wadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwi-
cach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, 
oznaczonych jako 
• działki: nr 51 o pow. 1,0982 ha,  

nr 59 o pow. 5,5487 ha  
i nr 60 o pow. 0,1693 ha, obręb 
Nowe Gliwice, oznaczonych  

w ewidencji gruntów i budynków 
jako tereny przemysłowe (ba)

Termin przetargu: 11 września 2017 r., 
godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
3 490 000,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) przedmio-
towa transakcja zbycia podlega opodat-
kowaniu 23% podatkiem VAT, który został 
uwzględniony w cenie wywoławczej.
Wadium: 349 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 września 2017 r._____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudo-
wanej zlokalizowanej przy ul. Kurpiowskiej  
w Gliwicach oznaczonej jako 
• działka nr 835, obręb żerni-

ki, poł. przy ul. Kurpiowskiej  
w Gliwicach, pow. 0,1969 ha, 
użytek RIVb – grunty orne, KW 
nr GL1G/00088819/3 prowa-
dzona w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach

Termin przetargu: 18 października 2017 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*: 
436 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).
Wadium: 43 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 
2017 r._____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zlokalizo-
wanej przy ul. Jondy w Gliwicach, ozna-
czonej jako 
• działka nr 681, obręb Przed-

mieście, o pow. 0,0183 ha, 
poł. przy ul. Jondy w Gliwicach 
z KW nr GL1G/00032196/0;

• działka nr 682, obręb Przed-
mieście, o pow. 0,2437 ha, poł. 
przy ul. Jondy w Gliwicach, 
KW nr GL1G/00006375/8;

• działka nr 683/2, obręb Przed-
mieście, o pow. 0,0456 ha,  
poł. w Gliwicach z KW  
nr GL1G/00041850/9.

Powierzchnia łącznie 0,3076 ha.
Termin przetargu: 19 października 2017 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*: 
720 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 72 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 października 
2017 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 inwe-

stora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Zarząd budynków Miejskich 
I Towarzystwo budownictwa  

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie dobudowy przewodów  
kominowych dymowych i wentylacyjnych 

w budynku mieszkalnym przy  
ul. Górnej 9 w Gliwicach

Termin składania ofert:  
31 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
31 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00

Zarząd Przedsiębiorstwa  
Remontów Ulic i Mostów SA
sprzeda wycofany z eksploatacji:

Ciągnik siodłowy  
Jelcz C-424 (uszkodzony)

Dane pojazdu: 
– rok prod.: 1995,
– przebieg: 466 100 km,
– silnik: S60 Detroit Diesel,
– pojemność / Moc: 12 700 cm3 / 424 KM.
Wszelkich informacji udziela: Główny Inżynier ds. 
Logistyki pod nr telefonu: 32/270-40-03, wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zas- 
trzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

KOMUNIKATY

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,
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