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Wakacje nieodwołalnie przeszły do historii. W poniedziałek ponad 24 tysiące dzieci 
i nastolatków rozpoczęły w Gliwicach nowy rok szkolny. Próg wydłużonej do ośmiu klas 
szkoły podstawowej przekroczyło w naszym mieście 1 322 pierwszaków. 1 388 uczniów 
zaczęło natomiast naukę w klasach siódmych. I dzieciaki, i nauczyciele mają przed sobą 
sporo pracy. Życzymy powodzenia i wytrwałości!

Gwiazdy na start!
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Koniec laby!
Czas na szkołę

Na tę chwilę czekali w Gliwicach wszyscy miłośnicy królowej sportu.  
10 września na os. Kopernika otwarta zostanie profesjonalna arena lek-
koatletyczna. Już na starcie będzie miejscem zmagań czołowych zawodni-
ków ze Śląska i kraju oraz zaproszonych megagwiazd polskiej i światowej 
lekkoatletyki, m.in. Angeliki Cichockiej, Ewy Swobody, Pawła Fajdka, 
Piotra Małachowskiego i Artura Kuciapskiego. Będą też goście specjalni  
– Przemysław Babiarz i Szymon Ziółkowski!

Serdecznie zapraszamy wszystkich gliwiczan na popołudniowy mityng 
z ich udziałem! Początek – godz. 15.00. Wstęp wolny!w
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DRuGA StRONA W OBIEKtyWIE

Steper? Biegacz? Orbitrek? A może wahadło?... Teraz również przy ul. Domeyki 
w Żernikach można korzystać z siłowni pod chmurką i aktywnie spędzać wolny 
czas na świeżym powietrzu. O powstaniu tego miejsca zdecydowali mieszkańcy 
w ubiegłorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim. Oprócz czterech 
podwójnych urządzeń siłowych pojawiła się tam lampa solarno-wiatrowa oraz 
mała architektura, m.in. stojaki na rowery, ławki i piłkochwyt. Nic tylko ko-
rzystać! Zadanie zrealizował między lipcem a sierpniem Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. (fot. MZUK)

Mała rzecz, a cieszy!

Mimo niesprzyjającej aury „Muzyczne pożegnanie wakacji” przyciągnęło 1 września na pl. Krakowski wielu miłośników dobrej muzyki. W strugach deszczu koncerty zagrali Krzysztof 
Zalewski, LemON i Kombii. Było wyjątkowo! (fot. UM Gliwice)

To mocna i efektowna impreza sportowa, na której po prostu trzeba być! Do  
9 września w hali Jasna 31 potrwają bokserskie starcia w ramach XII Międzynaro-
dowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie. Kibicować swoim faworytkom może 
każdy, ponieważ wstęp na walki jest wolny. W Gliwicach startuje ponad 316 za-
wodniczek z 26 państw z całego świata! (fot. archiwum / L. Dąbrowski)

Wrzesień przywitał nas deszczem

Na przejeździe rowerowym przy ul. Bojkowskiej zainstalowano wideo-detektor 
i pętlę indukcyjną. Pętla wykrywa rowerzystę przed samym przejazdem, natomiast 
wideo-detekcja już kilkanaście metrów wcześniej. Przed przejazdem zamontowano 
podpórki, dzięki którym można czekać na zielone światło bez schodzenia z roweru. 
Podobne rozwiązania pojawią się na przejazdach przy skrzyżowaniach ul. Kujawskiej 
i Panewnickiej, Pszczyńskiej i Pocztowej, na ul. Konarskiego i Częstochowskiej. 
Zarząd Dróg Miejskich już planuje wprowadzenie systemu detekcji dla pieszych! 
(fot. ZDM w Gliwicach)

Detekcja aut? Teraz czas na rowery!

Największy turniej pięściarek w Europie!  

...i nie tylko! W rodzinnym pikniku w parku Chopina wzięli udział młodsi i starsi. Były 
warsztaty artystyczne, występy na muzycznej scenie, a nawet... ptaki drapieżne. Piękna 
sowa skradła serca wszystkich. (fot. Z. Daniec)

To było święto gliwickich seniorów...

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkania doty-
czące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. to część 
ewaluacji przedsięwzięcia, które w naszym mieście 
realizowane jest już po raz piąty. 

Będzie okazja do podsumo-
wania tegorocznej edycji i zde-
finiowania celów na przyszłość 
– takich, które pozwoliłyby 
osiągać jak najbardziej satysfak-
cjonujące efekty oraz uspraw-
niały cały projekt. Wstępnie 
omówione zostaną propozycje 
ewentualnych zmian i poprawek 
w kolejnej procedurze GBO, 
możliwości wykorzystania do-
tychczasowych doświadczeń 
i zgłaszanych dotąd uwag. 

Zaplanowane są dwa spot- 
kania ewaluacyjne:
• 3 października o godz. 17.00 

w Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” przy  
ul. Studziennej 6;

• 10 października o godz. 17.00 
w Centrum Kulturalno-Sporto-
wym „Łabędź” przy ul. Party-
zantów 25.

Przypomnijmy, że pod-
czas tegorocznej edycji GBO 
mieszkańcy wybrali 71 zadań, 
które realizowane będą w 2018 
roku we wszystkich osiedlach. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w dziale Gliwic-
ki Budżet Obywatelski.      (bpr) 
 

Budowa parku doświadczeń przy ul. tarnogórskiej jest już na ostatniej prostej. Do 
szczęśliwego finału pozostało kilka tygodni zaawansowanych w 80 proc. prac. Jeśli po-
goda nie przeszkodzi i wszystko pójdzie zgodnie z planem, sensoryczne atrakcje zosta-
ną udostępnione odwiedzającym teren Radiostacji już na początku października.

– Wykonano już większość 
ciężkich robót ziemnych oraz 
fundamenty. Prace związane 
z wykopami, przygotowaniem 
kanalizacji teletechnicznych  
i utwardzaniem gruntu zakończy-
ły się jeszcze w lipcu i pozwoliły na 
sprawne przejście do kolejnego, 
bardziej widocznego etapu inwe-
stycji. Są już nowe alejki, ławki  
i drewniane podesty. Obecnie 
trwa montaż urządzeń interak-
tywnych i kamery na wieży Radio-
stacji, podłączane są też elementy 

aktywne, montowane jest oświe-
tlenie. Przed nami jeszcze zago-
spodarowanie terenu roślinnością 
– powiedział „Miejskiemu Serwi-
sowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która 
jest menadżerem projektu.

Zielenią zostaną obsadzone 
klomby i pergole pomiędzy ale-
jami oddzielającymi poszczególne 
urządzenia. Alejki będą oświetlo-
ne latarniami korespondującymi 
wyglądem z już istniejącymi 

w taki sposób, by umożliwić 
korzystanie z urządzeń również 
wieczorami. Teren i urządzenia 
będą dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, że wśród 
urządzeń akustycznych, które za 
pomocą dotyku przeniosą nas  
w świat dźwięku, znajdzie się m.in. 
ksylofon, armata powietrzna, or-
gany rurowe, anteny paraboliczne 
i gongi, czyli interaktywne urządze-
nia umożliwiające testowanie zja-
wisk fizycznych, przede wszystkim 
fali dźwiękowej. Pojawią się też 
obiekty wykorzystujące techno-
logię rozszerzonej rzeczywistości, 
które po zeskanowaniu specjal-
nego kodu „ożywają” na ekranie 
smartfona. Dodatkową atrakcją  
będzie symulator operatora ka-
mery, który umożliwi naziemne 
sterowanie aparatem umieszczo-
nym na maszcie Radiostacji. 

Inwestycja będzie kosztować 
około  994 tys. zł  Z sensorycznej 
atrakcji będzie można korzy-
stać przez cały rok. Inwestorem 
projektu jest Miasto Gliwice, 
zaś wykonawcą gliwicka firma 
Fulco Technologie Budowlane  
Sp. z o.o.  (mf)

Jeszcze atrakcyjniej przy Radiostacji.  
Park coraz bliżej! 

AKtuALNOŚCI

Przy Stadionie Miejskim powstaje spory parking dla kibiców i mieszkańców.  
Plac pomieści niemal 100 pojazdów. Inwestycja realizowana z miejskiego budże-
tu ma być gotowa w listopadzie.

Już wkrótce zostanie oddany 
do użytku długo wyczekiwany 
przez mieszkańców parking przy 
Stadionie Miejskim i cmentarzu 
Lipowym. 

– Parking miał być realizo-
wany równocześnie z budową 
stadionu, jednakże ze wzglę-
du na procedurę likwidacji 
ogródków działkowych, które 
znajdowały się na terenie obec-
nie realizowanego parkingu, 
inwestycja została przeniesiona 
w czasie. Parking ma służyć za-
równo obsłudze meczów, które 
rozgrywają się na stadionie, jak 
i mieszkańcom miasta w pozo-
stałym czasie – wyjaśnia Marta 
Zaborowska-Gabor z Wydziału 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Plac o powierzchni 6 480 m2  
pomieści 15 autokarów, 79 

samochodów osobowych 
i 3 pojazdy osób niepełno-
sprawnych. Obecnie na placu 
budowy trwają roboty ziem-
ne, rozpoczęto układanie 
krawężników i nawierzchni 
z kostki. Oprócz miejsc posto-
jowych, na obiekcie pojawią 
się drogi manewrowe, chodniki 
i zieleń. Inwestycja o wartości  

1 429 000 zł jest finansowana 
z budżetu miasta. 

Dojazd na parking odbywać 
się będzie drogą wewnętrzną sta-
dionu, która zostanie wydzielona 
dodatkowym ogrodzeniem od 
pozostałej części stadionu.

Obiekt wykonuje konsorcjum 
firm, któremu przewodzi gliwicka 
firma Silesia-Invest S.C.  (mf)

Nowy parking 
jeszcze w listopadzie
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AKtuALNOŚCI

Aż pięć podmiotów z Gliwic otrzymało nagrody i wyróżnienia w konkursie „Marka-Ślaskie”. Podczas 23. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Gliwicach, współfinansowanej przez gliwicki samorząd, wyróżniono firmy: Syntal Chemicals, i-systems i Marco, a także Sto-
warzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club” i prof. Krzysztofa Nitscha – światowej sławy rzeźbiarza i medaliera. Przyznano też inne prestiżowe 
wyróżnienia.

W sobotę 2 września w Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy 
ul. Bojkowskiej odbyła się 23. Gala Re-
gionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Gliwicach, w której uczestniczyło ponad 
500 osób.

Od 8 lat podczas uroczystości 
rozstrzygany jest konkurs „Mar-
ka-Śląskie” promujący region 
śląski. 

W kategorii Gospodarka nagrodę 
Marka-Śląskie otrzymał Syntal Chemicals 
sp. z o.o. z Gliwic, w kategorii Kultura wy-
różnienie przypadło Stowarzyszeniu Mu-
zycznemu „Śląski Jazz Club”, w kategorii 
Usługa zwyciężyła gliwicka firma i-systems 
Sp. z o.o., w kategorii Społeczna odpowie-
dzialność biznesu – Marco w Gliwicach, 
a w kategorii Osobowość roku – Krzysztof 
Nitsch, światowej sławy rzeźbiarz i me-
dalier. Drugi raz w historii konkursu przy-

znano nagrodę „Super Marka-Śląskie”, 
którą otrzymał Arcybiskup Metropolita 
Katowicki Wiktor Skworc. W plebiscycie 
na Ambasadora konkursu „Marka-Śląskie” 
I miejsce zajęła Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej. 

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego otrzymali: 
Grażyna Łukowska-Rachwał – właściciel-
ka firmy P.T.H. Gambit w Gliwicach, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu 
Sp. z o.o., Instytut Techniki i Aparatury 
ITAM z Zabrza i zabrzański oddział Gru-
py Powen Wafapomp. Srebrną Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego otrzymał Grzegorz Matula, 
prezes zarządu P.W. Eneko Sp z o.o. 
Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby 
Gospodarczej uhonorowani zostali: 
Krzysztof Kochański, prezes zarządu 
Banku Spółdzielczego w Gliwicach, Ra-
fał Lechowski, dyrektor zarządzający 
oddziałami Kirchhoff Polska w Gliwicach 
i członek zarządu Kirchhoff Polska. Tytuł 

Honorowego Członka Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach 
otrzymał Kazimierz Karolczak, członek 
zarządu Województwa Śląskiego. Medal 
Izby otrzymał Andrzej Karasiński, Sekre-
tarz Miasta Gliwice i Zbigniew Felczyński, 
mistrz sztuki ludwisarskiej. Podzięko-
wanie za najefektywniejsze wspieranie 
realizacji statutowych zadań Izby poprzez 
m.in. udział w spotkaniach, szkoleniach, 
konferencjach organizowanych przez 
RIPH w Gliwicach otrzymały firmy: Ślą-
skie Centrum Logistyki SA w Gliwicach, 
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych 
GZUT SA, gliwicka firma Kirchhoff Polska 
oraz SOR-DREW SA ze Świętochłowic. 
Dyplom z podziękowaniem odebrał z ko-
lei Jerzy Łoik, były wiceprezes, członek 
zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej SA, który przez wiele lat 
zarządzał Gliwicką Podstrefą.

Konkurs „Marka-Śląskie”  zainicjowała 
w 2006 r. Regionalna Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Gliwicach wraz z Dzien-

nikiem Zachodnim i Polskim Radiem 
Katowice. W 2009 r. został on wpisany 
w Strategię Rozwoju Województwa Ślą-
skiego jako stały element promocji. 

– Nagroda jest symbolem jako-
ści, solidności ludzi, firm i insty-
tucji tu pracujących. Pokazuje 
zmiany dokonujące się w woje-
wództwie, podkreśla to, co o Ślą-
sku powinna wiedzieć Polska, 
Europa i świat – mówi Wiktor 
Pawlik, prezes RIPH w Gliwicach.

Od 2016 r. nagrody przyznawane są 
w kategoriach: gospodarka, nauka, kultu-
ra, dziedzictwo kulturowe regionu, sport, 
turystyka i rekreacja, produkt, usługa, 
zdrowie, organizacje pozarządowe, spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu, media 
i osobowość roku. 

 (mf)

Kolejny przedsiębiorca chce zainwestować w gliwickiej podstrefie. to firma tRW Braking Systems Polska Sp. z o.o., która do 2022 r. przy 
ulicy Leonarda da Vinci zainwestuje około 55 mln zł. 

TRW Braking Systems zajmuje się 
produkcją systemów hamulcowych. 
Firma rozwija się i planuje zwiększenie 
zdolności produkcyjnych. W latach 
2017–2022 w rozbudowę zakładu firma 
zainwestuje około 55 mln zł. Środki zo-
staną przeznaczone na zakup linii tech-

nologicznych i urządzeń niezbędnych 
w produkcji systemów hamulcowych do 
samochodów elektrycznych i autono-
micznych. Obecnie TRW Braking Systems 
zatrudnia ponad 900 osób. W związku 
z rozwojem zespół powiększy się o ko-
lejnych 50 pracowników. 

– Wybór Gliwic jako miejsca inwe-
stycji jest docenieniem wkładu, zaan-
gażowania i wydajności,  jakie osiągnął 
gliwicki zespół na przestrzeni kilkunastu 
lat nieprzerwanego rozwoju –  komen-
tuje decyzję o rozbudowie Adam Kopeć, 
dyrektor programu EBB w TRW Braking 

Systems. – Nowa inwestycja oparta na 
wieloletnim doświadczeniu w produkcji 
zaawansowanych układów hamulco-
wych pozwoli na rozwój i wdrożenie do 
produkcji układów sterowanych i wspo-
maganych elektrycznie – dodaje.

 (mf)

Kolejnych 50 miejsc pracy  
i nowe inwestycje
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EDuKACJA

Za nami pierwszy dzwonek i… wiele oczekiwań. Jaki będzie ten rok 
szkolny? Z pewnością pełen wyzwań dla uczniów i pedagogów. Jest 
przecież pierwszym rokiem szkolnym po reformie edukacji, która 
w całym kraju przywraca system nauczania sprzed 18 lat, opierający 
się na 8-letniej podstawówce i 4-letnim liceum. Miasto Gliwice przy-
gotowało się na te zmiany.

4 września w ZSO nr 14 w Sośnicy 
zainaugurowano oficjalnie nowy rok 
szkolny w Gliwicach. Z dyrektorami pla-
cówek edukacyjnych spotkali się m.in. 
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz 
oraz jego zastępca, Krystian Tomala. 

– Sporo zmian nastąpiło w ostatnim 
czasie w oświacie, nie tylko gliwickiej – 
mówił w trakcie uroczystości prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. – Gimnazja 
są już w tej chwili historią. Osobiście 
ubolewam nad tym, bo jeżeli stały jakieś 
argumenty za likwidacją gimnazjów 
w kraju, to na pewno zmiana struktury 
nie była podstawowym problemem pol-
skiej oświaty. Wolałbym, żeby ta energia, 
te pieniądze poszły w innym kierunku – 
stwierdził Zygmunt Frankiewicz. 

Przypomnijmy, że po zmianach związa-
nych z reformą oświaty gliwicka sieć szkół 
liczy 28 ośmioletnich podstawówek. Gim-
nazja, działające do tej pory samodzielnie 
lub w strukturach zespołów szkół, zostały 
włączone do istniejących szkół podstawo-
wych lub liceów bądź zostały przekształco-
ne w zupełnie nowe szkoły podstawowe 
(SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 przy 
ul. Jasnogórskiej 13–15, SP z Oddziałami 
Sportowymi nr 19 przy ul. Syriusza 30, SP 
nr 15 przy ul. Lipowej 29, SP nr 4 przy ul. 
Orląt Śląskich 25). Wyjątkiem jest Gim-
nazjum nr 1 przy ul. Ziemowita, które 
ulegnie wygaszeniu w drodze włączenia. 
Uczniowie będą mogli dokończyć eduka-
cję przy Ziemowita, a sama szkoła zosta-
nie włączona w przyszłości do Szkoły Pod-
stawowej nr 27 na osiedlu Waryńskiego. 
Poza tym w sieci szkół w Gliwicach działa 
jeszcze 11 liceów ogólnokształcących,  
9 techników, 6 zasadniczych szkół zawo-
dowych, 3 szkoły policealne oraz szkoła 
specjalna przysposabiająca do pracy.

Gliwiccy uczniowie mają 
z roku na rok zapew-
nione coraz bardziej 
komfortowe miejsca 
do wytężonej pracy. 
Niezmiennie jednak 
od kilku już lat, po-
dobnie jak w innych 
miastach i gminach, 
samorząd dokłada 
do pensji nauczycie-
li – subwencja na 2017 
rok wynosi niewiele ponad 
190 mln zł, natomiast koszty 
wynagrodzeń to ponad 200 mln zł. 
W sumie nasze miasto wydaje na oświa-
tę ponad 300 mln zł rocznie. 

– Subwencja oświatowa powinna 
w całości pokrywać wydatki oświato-

we. Tak się 
nie dzieje. 
Z  własnego 

budżetu dofi-
nansowujemy 

w  G l i w i c a c h 
oświatę na ponad 

100 mln zł. W tym jest 
blisko 36 mln zł inwestycji. 

To dużo i myślę, że to widać – szcze-
gólnie w porównaniu z innymi miasta-
mi – podkreślał podczas inauguracji  
w Sośnicy prezydent Zygmunt Frankiewicz.

Samorząd i pracownicy oświaty przez 
lata wypracowali wspólnie wiele dobrych 
rozwiązań w edukacji, lecz w tej sferze jest 
przed nimi nadal sporo pracy. Uczniowie na-
tomiast żyją już zajęciami oraz kalendarzem 
dni wolnych. Na dłuższą przerwę w nauce 
będą musieli czekać do 23 grudnia. Od 29 
stycznia do 11 lutego 2018 roku potrwają 
w naszym województwie ferie zimowe, a od  
29 marca do 3 kwietnia – wiosenna przerwa 
świąteczna. Do następnych wakacji już tyl-
ko niecałe 10 miesięcy. Rozpoczną się one  
23 czerwca.  (kik)

Czas na szkołę Oglądaj na
gliwice.eu
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4 września przygodę z zabawą i nauką 
w miejskich przedszkolach rozpoczęło  
5 056 małych gliwiczan. Ich również do-
tknęły zawirowania związane z reformą 
edukacji. Narzuciła ona samorządom 
obowiązek przyjmowania do przedszkoli 
3-latków przy jednoczesnym zawróce-
niu do tych placówek ze szkół 6-latków. 
Efekt? Nie wszystkich najmłodszych udało 
się na razie przyjąć, choć miasto zgodnie 
z zapowiedziami utworzyło dodatkowe 
350 miejsc dla przedszkolaków w 14 
nowych oddziałach ulokowanych w Zes- 
połach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, 3, 
4, 6, 8, 10 i 11, Zespołach Szkół Ogólno-

kształcących nr 2, 4 i 5 oraz w Zespole 
Przedszkoli Miejskich nr 1. 

– Dodatkowo Wydział Edukacji Urzędu 
Miejskiego ogłosił konkursy na wykonywa-
nie zadań publicznych przez placówki pry-
watne, czyli zorganizowanie wychowania 
przedszkolnego w niepublicznych placów-
kach – przypomniał podczas miejskiej inau- 
guracji roku szkolnego prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. Skutek nie był taki, 
jakiego można by sobie życzyć. Dwa kon-
kursy dla przedszkoli niepublicznych nie zo-
stały rozstrzygnięte z powodu braku ofert. 

Miasto wciąż stara się rozlokować 
w przedszkolach dzieci nieprzyjęte.  (kik)

Nowy rok 
przedszkolny
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Walczył ze smokiem, 
pokonał go... czas

Jest patronem europejskich państw, miast i regionów. Pod jego wezwaniem pow- 
stało wiele rycerskich bractw i zgromadzeń zakonnych. Od wieków do św. Jerzego 
kierowali swe prośby wędrowcy, górnicy, żołnierze, kowale, bednarze, artyści, rol-
nicy, a nawet... więźniowie. W Gliwicach mamy obecnie dwie świątynie noszące 
imię walecznego świętego: jedną w Ostropie, drugą w Łabędach. Ostatnio arche-
olodzy odkryli zaś pozostałości kościoła numer trzy!

Nie jest to dzieło przypad-
ku. Od lat miłośnicy historii 
lokalnej ze Stowarzyszenia 
Rozwoju Czechowic, repre-
zentowani przez Andrzeja 
Szelkę, zabiegali o przepro-
wadzenie prac archeologicz-
nych w okolicach obecnej 
ulicy Borówkowej, w północ-
no-zachodniej części osiedla 
Czechowice. Przez jakiś czas 
nawet uczestniczyłam w roz-
mowach korespondencyjnych 
pomiędzy stowarzyszeniem 
a Muzeum. Dlaczego z taką 
determinacją prosili o poszu-
kiwania kościoła? Ponieważ 
były dostępne materiały, któ-
re jednoznacznie wskazywały 
na jego istnienie. Kościół pw. 
św. Jerzego jest oznaczony na 
archiwalnych mapach z 1750 
roku. Informację na jego 
temat można było również 
przeczytać w protokole z wizy-
tacji biskupa z 1679 roku. Tak 
opisano w nim zaginiony zaby-
tek: „(...) kościół ma 27 łokci 
długości i 15 łokci szerokości. 
Kościół wraz z zachrystią jest 
drewniany. Wieża kościelna 
także, w której dzwonią 
dwa dzwony. Cmentarz 
otoczony jest drewnia-
nym płotem. Jest jeden 
ołtarz, rzeźbiony i ma-
lowany”. Jak wyglądała 
świątynia, miała ukazy-
wać ilustracja F. B. Wern- 
hera z 1769 roku. Jednak 
jego przedstawienie kłóci 
się zupełnie z opisem z wizy-
tacji i przedstawia zapewne 
pobliski kościół w Łabędach. 
Nawiasem mówiąc, obiekt 
sakralny w Czechowicach przy-
pominał zapewne inny drew-
niany kościółek – znajdujący 
się w Szałszy. 

Długotrwałe starania mi-
łośników historii Czechowic 

odniosły wreszcie skutek. Prace 
archeologiczne, po uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń od mia-
sta i wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, wystartowały 
w lipcu. Badaniami kierował 
(a także miał nad nimi nadzór 
archeologiczny) Radosław 
Zdaniewicz, prezes Oddziału 
Górnośląskiego Stowarzysze-
nia Naukowego Archeologów 
Polskich. To człowiek sercem 
i umysłem związany z Gliwica-
mi, pracownik Działu Archeolo-
gii naszego Muzeum.

Jak wyglądały poszukiwa-
nia kościoła? Mnóstwo 
fascynujących informacji 
dostarczył mi Radosław 
Zdaniewicz i jego zespół. 
Ich wstępne ustalenia 
wskazują, że czechowicki 
kościółek miał być pierwot-
nie jednak... murowany, 
a nie drewniany! 

To oczywiście jedynie 
przypuszczenie, na które 
wskazują rozmiary i konstruk-
cja odkrytych kamiennych 
fundamentów. Nie wiadomo 
czy budowę murowanego ko-
ścioła ostatecznie ukończono. 

Być może zbudowano jedynie 
fundamenty, a reszta świątyni 
nigdy nie powstała? W każdym 
razie masywny fundament 
wykorzystano do wzniesienia 
o wiele mniejszej, drewnianej 
świątyni, znanej z opisów wi-
zytacyjnych z końca XVII w. Po 
wypoziomowaniu kamiennego 
fundamentu pasmem cegieł, 
osadzono na nim drewniane 
belki, stanowiące podwaliny 
pod drewniane ściany kościół-
ka. Stało się to już być może 
u schyłku średniowiecza lub 
w początkach okresu nowożyt-
nego, na co wskazują rozmiary 
cegieł. Planowane dalsze bada-
nia georadarowe  powinny wy-
jaśnić ostatecznie tę kwestię.

Na użytkowanie tego terenu 
już w okresie późnego średnio-
wiecza wskazuje także odkryty 
materiał zabytkowy: ułamki 
naczyń ceramicznych, monety. 

W trakcie badań arche-
ologicznych znaleziono 
również kilkaset fragmen-
tów kości ludzkich leżących 
luzem oraz 7 grobów 

(w tym wypadku kości 
były ułożone w porząd-
ku anatomicznym). 

Czy to pozostałości 
przykościelnego cmentarza 

i dawnych odpustów? Wiele 
na to wskazuje. Teren badań 

nie jest już dostępny dla postron-
nych obserwatorów, zachęcam 
więc do zapoznania się z fotore-
portażem R. Zdaniewicza. Myślę 
też, że nie jest to ostatnia tak 
„archeologiczna” niespodzianka 
z Gliwic. Jeszcze dużo ukrytych 
zabytków czeka na swoje pięć 
minut!

 Ewa Pokorska 
miejski konserwator zabytków

św. Jerzy i smok
Św. Jerzy to postać historyczna, urodził się w chrześcijańskiej rodzinie w drugiej poło-
wie III wieku w Kapadocji lub w Coventry w Anglii. Jako pełnoletni młodzieniec wybrał 
życie żołnierza armii rzymskiej. Należał nawet do osobistej ochrony cezara Dioklecjana 
w Nikomedii. Jego kariera wojskowa zakończyła się po odmowie uczestnictwa w prześla-
dowaniach chrześcijan. Był za to torturowany na kole i został stracony w 303 r. Legenda 
związana z jego osobą opowiada o wygranej walce ze smokiem, uratowanej księżniczce 
i wdzięcznych mieszkańcach miasta Silene w Libii (lub miasta Lod w Izraelu, zależnie od 
źródeł), którzy po uwolnieniu od bestii nawrócili się na chrześcijaństwo. Zazwyczaj przed-
stawiany jest jako rycerz w zbroi siedzący na wspiętym koniu, trzymający białą chorągiew 
z przekreślonym czerwonym krzyżem oraz kopią wycelowana w smoka.
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Drewniane perełki Gliwic
W Gliwicach są dwa drewniane kościoły. Jeden, z XV wieku, znajduje się przy parku Starokozielskim, drugi – XIV-wieczny – w Ostropie. Oby-
dwa wpisane do rejestru zabytków województwa, piękne, z historią zaklętą w drewnianej konstrukcji, są perełkami architektury drewnia-
nej. Obydwa zabytki od zniszczenia uratowało miasto, które sfinansowało odbudowę i prace remontowo-konserwatorskie.

Gliwickie drewniane ko-
ściółki to prawdziwe perełki 
objęte nadzorem Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Znajdują się na Szla-
ku Architektury Drewnianej 
Województwa Śląskiego, w pętli 
gliwickiej. Mają układ zrębowy 
i są orientowane, co oznacza, że 
ich prezbiteria są zwrócone na 
wschód. 

Ładny kościół  
do wzięcia

W XVII wieku, a konkret-
nie w 1697 r., na terenie ar-
chiprezbiteratu gliwickiego 
znajdowało się osiem świątyń 
murowanych i 22 drewniane 
(w tym kościółek Trójcy Świętej, 
pełniący funkcję szpitalnej kapli-
cy) – podaje Rocznik Muzeum 
w Gliwicach (Tom XV – część 1, 
Gliwice 2000). Obecnie sytuacja 
wygląda zgoła inaczej. Na tere-
nie miasta pozostały bowiem 
tylko dwie drewniane świąty-
nie objęte nadzorem Śląskiego 
Konserwatora Zabytków. Jedną 
jest kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, znaj-
dujący się na terenie dawnego 
cmentarza Starokozielskiego 
w parku Starokozielskim. Zanim 
jednak pojawił się w Gliwicach, 
przez 500 lat stał koło Olesna, 
gdzie od 1447 r. (lub 1493 r. – 
brak precyzyjnych informacji) 
służył parafianom Zębowic. 

Pierwotnie kościół stał 
w pewnym oddaleniu od wieży, 
która nie była integralną częścią 
drewnianej świątyni. Dopiero 
w 1777 r. mistrz ciesielski Woj-
ciech Kokot dobudował wieżę 
z wejściem do budynku. Jesz-
cze stojąc pod Olesnem, w XVII 
i XVIII wieku, kościółek był kilka-
krotnie przebudowywany, wnę-
trze zostało odeskowane i po-
malowane, ozdobione rzeźbami 
i obrazami, a także uzupełnione 
o ambonę oraz ołtarze – głów-
ny i boczne – poświęcone św. 
Brygidzie i św. Annie. Powstała 
też wówczas wieża kościelna 
o konstrukcji słupowej i prze-
stronne wejście. Tyle odnośnie 
do historii kościółka z czasów 
zębowickich. Przenieśmy się do 
Gliwic z okresu 20-lecia między-
wojennego. Pewnego dnia 1925 
r. w prasie lokalnej ówcześni 
włodarze miasta (być może sam 
ówczesny nadburmistrz Gliwic 
Miethe), przeczytali ogłosze-
nie o treści: „ładny, drewniany 
kościół do wzięcia”. Zapadła 
decyzja o zakupie kościółka 
i przetransportowaniu go spod 
Olesna na gliwicki cmentarz 
Centralny, który właśnie po-

wstawał pod czujnym okiem 
Roberta Josefeka (kierującego 
pracami rekonstrukcyjnymi) 
oraz miejskiego architekta i rad-
cy budowlanego Karla Schabika. 
Wraz z kościołem przeniesiono 
kryptę z trumnami dawnych 
zębowickich fundatorów świą-
tyni. Na nekropolii przy obecnej 
ul. Kozielskiej obiekt stanął tuż 
przed Wszystkimi Świętymi 
1926 r., dokładnie 30 paździer-
nika. Przez pół wieku pełnił tam 
funkcję kaplicy pogrzebowej. 
Jego stan techniczny spowo-
dował, że w latach 70. XX w. 
został zamknięty. Dopiero po 
1989 r. nowe władze samorzą-
dowe zdecydowały, że trzeba 
ratować zabytek. W 1997 r. 
rozpoczęto prace konserwator-
skie i przeniesiono kościółek na 
teren dawnego cmentarza Sta-
rokozielskiego. W 2000 r. biskup 
gliwicki Jan Wieczorek poświę-
cił zrekonstruowany kościół. 
W 2004 r. stał się on kościołem 
parafialnym. 

Polichromia  
świętego Jerzego

Historia drewniano-muro-
wanego kościółka filialnego pw. 
św. Jerzego przy ul. Piekarskiej 
w Ostropie sięga XIV wieku. 

Zabytkowa świątynia została 
zbudowana w 1340 r. z drewna 
jodłowego. Jej historia jest burz-
liwa i okraszona katastrofami. 
Obiekt został dwukrotnie spalo-
ny – podczas wojen husyckich, 
a następnie podczas potopu 
szwedzkiego. Z pożaru ocalało 
prezbiterium i wieża z 1544 r. Ko-
ściół odbudowano (jak sugeruje 
grawer nad południowym porta-
lem) w 1667 r. W 1719 r. świąty-
nia została konsekrowana przez 
wrocławskiego biskupa pomoc-
niczego Eliasza von Sommerfelda. 
Służyła wiernym do 1927 r., czyli 
do czasu budowy nowej świątyni 
pw. Ducha Świętego. Odtąd msze 
były celebrowane w nowym, 
murowanym kościele, natomiast 
w drewnianym od 2008 r. rozpo-
częto prace remontowo-konser-
watorskie, które miały umożliwić 
zwiedzanie obiektu. 

– Warto zobaczyć tę świą-
tynię. Nawa została wykonana 
w konstrukcji zrębowej na 
ceglanej podmurówce, a drew-
niana, zwieńczona izbicą wieża 
oraz kruchta – w konstrukcji 
słupowej. Prezbiterium i zakry-
stię wymurowano i wzmocniono 
ceglanymi przyporami – zachę-
ca Ewa Pokorska, Miejski Kon-
serwator Zabytków. 

 (mf)

Drewniany strop kościoła przy ul. Kozielskiej i ściany zdobi dobrze 
zachowana polichromia. Zabytkowe malowidło przedstawia koronację 
Matki Boskiej przez Jezusa w otoczeniu aniołów i z błogosławieństwem 
Boga. Świątynię zdobi też figura Chrystusa „Ecce Homo” z 1505 r.

W kościele św. Jerzego znajduje się prezbiterium z późnogotycką zakrystią. Okna ulokowano wyłącznie w prezbiterium (dwa zakończone półkoliście oraz 
jedno w kształcie czteroliścia) oraz na ścianie południowej. To przez nie przechodzi światło, które wspaniale oświetla przepiękną, niedawno odkrytą 
barokową polichromię ścienną z 1668 r., przedstawiającą sceny z Męki Pańskiej. Na drzwiach wejściowych znajduje się z kolei malowidło Chrystusa Do-
brego Pasterza, a na ścianie północnej nawy sceny pasyjne w układzie kwaterowym. Sklepienie prezbiterium ozdobione jest wizerunkami ewangelistów. 
Od strony zachodniej można zobaczyć drewniany chór muzyczny wsparty na żeliwnych słupach. Tutaj również znajdowało się malowidło. Zostało ukryte 
pod kolejnymi warstwami farby i czekało do roku 1884, by Jacob Potzmieler odrestaurował i uzupełnił dekorację. Później malowidła zostały ponownie 
ukryte pod warstwą farby i odsłonięte dopiero podczas kolejnych renowacji – w latach 70. XX wieku, w roku 1994 oraz w 2008 r. 
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Od września mieszkańcy Gliwic mogą załatwiać wszystkie sprawy paszportowe 
w centrum miasta. Zgodnie z oczekiwaniami gliwiczan terenowy Punkt Paszpor-
towy Śląskiego urzędu Wojewódzkiego z ul. Bojkowskiej został przeniesiony do 
urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa. taką decyzję podjął prezydent Gliwic. 

Dzięki przeprowadzonej re-
organizacji na parterze siedziby 
głównej Urzędu Miejskiego znaj-
dują się punkty umożliwiające 
mieszkańcom załatwienie więk-
szości spraw. Powstało tam m.in. 
miejsce na punkt paszportowy. 
Stworzenie tego udogodnienia 
było możliwe dzięki zaangażo-
waniu środków pochodzących 
z budżetu Miasta Gliwice. Wła-
dze samorządowe sfinansowały 
koszt przystosowania lokalu dla 
potrzeb administracji rządowej 
i użyczyły go na bardzo korzyst-
nych warunkach. 

– Warto podkreślić, że bez 
aktywności samorządu w tej 

sprawie punkt paszportowy 
w Gliwicach zostałby zlikwi-
dowany. Mieszkańcy, zgodnie 
z pismem wicewojewody ślą-
skiego,  musieliby korzystać  
z obsługi paszportowej in-
nych miast – mówi Katarzyna 
Śpiewok, dyrektor Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. – Do 
pełnego usatysfakcjonowania 
mieszkańców zabrakło jednak 
sfinalizowania przez Urząd 
Wojewódzki kwestii pobiera-
nia opłat za paszport w bu-
dynku Urzędu. Mam jednak 
nadzieję, że docelowo miesz-
kańcy będą mogli uiszczać 
opłaty w kasie Urzędu Miej-

skiego lub na stanowiskach 
pracy pracowników Punktu 
Paszportowego z wykorzysta-
niem terminali płatniczych. 
Będziemy nadal czynić stara-
nia w tym zakresie.

Osoby ubiegające się o wy-
danie paszportu w celu uiszcze-
nia opłaty będą kierowane do 
najbliższej placówki pocztowej 
bądź banków. Korzystający 
z internetu mogą dokonać 
opłaty wcześniej przelewem 
na rachunek bankowy, którego 
numer jest dostępny na stronie 
internetowej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

 (mf/wor)

Sprawy paszportowe
załatwisz w urzędzie Miejskim
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Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów 
oraz handlowców, chcących zaoferować swoje pro-
dukty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodze-
niowego  2017. Organizacja Jarmarku planowana jest 
wstępnie w dniach od 6 do 22 grudnia tego roku na 
gliwickim Rynku, czas jego trwania jest uzależniony od 
zainteresowania wystawców. 

Miasto ze swej strony zapewni 
zaplecze handlowe (domki han-
dlowe o powierzchni ok. 6 m2) i sa-
nitarne oraz dekoracje świąteczne 
i program artystyczny w wybrane 
dni przy świątecznej szopce.

Handlowcy będą zobowią-
zani do uiszczenia opłaty targo-
wej, zgodnie ze stawkami obo-
wiązującymi na terenie Gliwic 
(uchwała Rady Miejskiej w Gli-
wicach nr XVII/432/2016 z 16 
czerwca 2016 roku,  zmieniająca 
uchwałę w sprawie wprowadze-
nia na terenie miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej) z następują-
cymi zastrzeżeniami:    
• sprzedaż będzie prowadzona 

w dniach i godzinach wskaza-
nych przez organizatora (nie 

będzie możliwości udostęp-
nienia domku tylko w wybra-
ne dni lub godziny),

• sprzedaż będzie prowadzona 
wyłącznie w domkach zapew-
nianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia 
dodatkowych stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska 
wcześniej nieprezentowane 
w Gliwicach, o charakterze świą-
tecznym, w których prowadzona 
będzie sprzedaż takiego asorty-
mentu jak ceramika artystyczna, 
wyroby regionalne, ozdoby 
świąteczne i choinkowe, choinki, 
pamiątki i rękodzieło, biżuteria, 
artykuły spożywcze oraz wyroby 
garmażeryjne i gastronomiczne. 
Organizator zastrzega sobie możli-
wość dokonania wyboru wystaw-
ców i odrzucenie części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o przesyłanie 
wstępnych zgłoszeń do 10 
października 2017 r. w jeden 
ze wskazanych poniżej sposo-
bów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, Wydział Kultury 

i Promocji Miasta, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice;

• osobiście w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miej-
skiego;

• faksem na nr 32/231-40-59;
• za pośrednictwem poczty 

e-mail: kp@um.gliwice.pl.

W  zgłoszeniu należy wpi-
sać dane kontaktowe osoby/
firmy oraz wskazać charakter 
prowadzonej działalności. 
Ostateczna decyzja dotycząca 
organizacji wydarzenia zosta-
nie podjęta do 31 październi-
ka 2017 r. 

Jarmark Bożonarodzeniowy 2017

Oglądaj na
gliwice.eu

W środę, 20 września, w urzędzie Miejskim będzie moż-
na skorzystać z nieodpłatnych porad ekspertów ZuS.

Od października będzie obo-
wiązywać niższy wiek emerytalny 
– dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 
– 65. Wiele osób, które wkrótce 
nabędą uprawnienia emerytalne, 
ma szereg wątpliwości związa-
nych z zasadami przyznawania 
emerytury.

– Aby ułatwić mieszkańcom 
Gliwic podejmowanie ważnych 
życiowych decyzji dotyczących 
ich przyszłości emerytalnej, 
w holu głównym Biura Obsługi 

Interesantów Urzędu Miejskiego 
przy ul. Zwycięstwa 21, zostanie 
utworzone stanowisko eksper-
tów. Pracownicy ZUS będą udzie-
lać tam porad od godz. 9.00 do 
14.00. Podczas jednodniowej ak-
cji mieszkańcy Gliwic będą mieli 
również możliwość założenia 
konta na Platformie Usług Elek-
tronicznych – mówi Katarzyna 
Duława, naczelnik Biura Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.  (mf)

Skorzystaj z pomocy 
ekspertów
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Gliwiczanie płacą najmniej
Stawka za odbiór śmieci w Gliwicach będzie musiała ulec zmianie. to m.in. efekt działań Mini-
sterstwa Środowiska. Co w tej sytuacji musi zrobić miasto? Szczegóły poniżej. tematem zajmą się  
również miejscy radni na dzisiejszej popołudniowej sesji Rady Miasta. 

Od 2013 roku Miasto Gliwi-
ce, zgodnie z przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości, organi-
zuje odbiór śmieci od mieszkań-
ców. W tym czasie obowiązywa-
ły już dwie dwuletnie umowy 
na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych. 
W przeprowadzonym w tym 
roku trzecim już postępowaniu 
przetargowym w tej sprawie 
oferty złożyły dwie firmy. Umo-
wa została podpisana z Remon-
disem Gliwice, który zaoferował 
tańsze usługi w kwocie 59 913 
853,20 zł za okres 30 miesięcy, 
począwszy od 1 lipca br. 

Z wybranej oferty, która 
została skalkulowana przez Re-
mondis w oparciu o dotychcza-
sową działalność prowadzoną na 
terenie miasta wynika, że roczne 
wynagrodzenie dla tej firmy wy-
niesie prawie 24 miliony złotych. 
To o blisko 5 mln zł więcej w sto-
sunku do poprzedniej umowy. 
Wynagrodzenie Remondisu Gliwi-
ce to jednak niejedyny koszt funk-
cjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. 
Wlicza się do tego również koszty 
prowadzenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
koszty administracyjne i koszty 
edukacji ekologicznej. Łączny 
koszt funkcjonowania systemu 

w Gliwicach oszacowany został 
na 28 milionów rocznie.

Wyższe wynagrodzenie 
Remondisu Gliwice 
wynika z dwóch  
powodów

Pierwszym czynnikiem są ro-
snące koszty zagospodarowania 
odpadów, czyli wyższa opłata 
środowiskowa wynikająca ze 
zmienionego rozporządzenia Rady 
Ministrów, w którym podniesiono 
stawki opłat za korzystanie ze 
środowiska w następnych latach. 
Podwyżka ta przekłada się na 
wyższe koszty, jakie przedsiębior-
ca musi ponieść za przekazanie 
odpadów do Regionalnej Insta-
lacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK). Odpady 
odbierane od gliwiczan trafiają 
do Śląskiego Centrum Recyklingu 
w Gliwicach, które aktualnie po-
biera 245 zł za tonę odpadów ko-
munalnych zmieszanych. Z powo-
du wzrostu opłaty środowiskowej 
na rok 2018, kwota ta szacowana 
jest na około 310 zł, a na rok 2019 
– około 340 zł za tonę odpadów. 
Warto podkreślić, że opłata za 
przyjęcie tony śmieci w Śląskim 
Centrum Recyklingu jest niższa 
niż w innych instalacjach działają-
cych w naszym regionie – RIPOK 

Dąbrowa Górnicza oraz RIPOK 
Zabrze pobierają 290 zł za tonę. 
Gdyby nie powstało ŚCR, koszty 
byłyby jeszcze większe.

Drugim czynnikiem wpływa-
jącym na wzrost wynagrodzenia 
firmy Remondis są rosnące 
pozostałe koszty firmy. Należą 
do nich przede wszystkim kosz-
ty pracownicze (wzrost płacy 
minimalnej), koszty użytkowa-
nia pojazdów, koszty zakupu, 
utrzymywania oraz wymiany 
pojemników i worków do gro-
madzenia odpadów, wreszcie 
koszty zakładowe.

W szacowanych ogólnych 
kosztach ujęte zostały również 
rosnące koszty prowadzenia 
Punktu Selektywnego Zbiera-

nia Odpadów Komunalnych, 
związane bezpośrednio z ilo-
ścią odpadów oddawanych 
przez mieszkańców oraz wzro-
stami opłaty środowiskowej. 
Ważnym czynnikiem jest tu 
również wzrost w kolejnych 
latach obowiązkowych pozio-
mów recyklingu i przygoto-
wania do ponownego użycia 
odpadów. Pociąga to za sobą 
znaczący wzrost kosztów, na 
który składa się między innymi 
konieczny wzrost zatrudnienia.

ustawa przewiduje, że 
wszystkie koszty syste-
mu gospodarowania 
odpadami komunalny-
mi w mieście muszą 
być finansowane 
z opłat pobranych od 
mieszkańców. 

Na tej podstawie prze-
prowadzona została analiza 
dochodów i wydatków. Wyni-
ka z niej proponowana przez 
prezydenta miasta zmiana sta-
wek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (ram-
ka na dole strony). Różnicę 
odczują najmocniej ci, którzy 
nie segregują śmieci!

W przypadku przeli-
czenia całości kosztu 
systemu na liczbę 
mieszkańców Gliwic, 
stawka za odbiór 

śmieci posegregowa-
nych wyniosłaby 
około 13,20 zł na 
osobę. to oznacza, że 
czteroosobowa rodzi-
na musiałaby zapłacić 
średnio 52,80 zł mie-
sięcznie. Biorąc jed-
nak pod uwagę obec-
nie obowiązującą 
metodę naliczania 
opłaty (od m2) oraz 
proponowane nowe 
stawki, ta sama rodzi-
na zajmująca miesz-
kanie o powierzchni 
60 m² zapłaciłaby za 
odbiór posegregowa-
nych odpadów 27 zł 
(o 4,20 zł więcej niż 
do tej pory).

Ile płaci się w innych mia-
stach? Patrz infografika.

Gdy trzeba będzie wreszcie 
zbilansować system, czyli wziąć 
pod uwagę odgórne podwyżki 
opłat środowiskowych, większość 
miast w regionie będzie zawie-
rała nowe umowy, co wiąże się 
z koniecznością podniesienia 
obowiązujących opłat. W takim 
przypadku różnica w wysokości 
opłaty wnoszonej przez przykła-
dową czteroosobową rodzinę 
będzie jeszcze większa na korzyść 
mieszkańców Gliwic.   (dzk/kik)

Powierzchnia 
mieszkania 
(przedział)

Aktualna stawka 
przy segregacji 

śmieci (zł)

Proponowana
nowa stawka 

(zł)
Wzrost (%)

Aktualna stawka 
przy braku  

segregacji śmieci 
(zł)

Proponowana 
nowa stawka 

(zł)
Wzrost (%)

0–60 m² 0,38 0,45 18,5 0,76 2 163

60–90 m² 0,30 0,36 20 0,60 1,5 150

90–120 m² 0,20 0,24 20 0,40 1 149

+120 m² 0,10 0,12 20 0,20 0,5 149
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Wyjątkiem z miast usytuowanych najbliżej Gliwic są Tarnowskie Góry, gdzie zawarto nową umowę  
w tym samym czasie, co w naszym mieście. Tam stawka opłaty została podwyższona z 12 do 14 zł od oso-
by za odpady zbierane selektywnie i z 19 do 26 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

Dla porównania czteroosobowa rodzina w innych miastach naszego regionu (gdzie 
obowiązują stawki od osoby, uchwalone w latach 2015–2016, które – jak dotąd – nie 
uwzględniają planowanych podwyżek opłaty środowiskowej) płaci następująco:
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uwolnić biznes

Ponad 80 paneli dyskusyjnych i wydarzeń towarzyszących, 5,5 tys. uczestników 
z 35 państw – tak przedstawiał się poprzedni Europejski Kongres Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. Czas najwyższy, by zapisać się na jego tegoroczną edycję!

Siódmą odsłonę Euro-
pejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
zaplanowano między 18 a 20 
października w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Jak co roku udział 
w imprezie będzie bezpłatny dla 
wszystkich uczestników zainte-
resowanych rozwojem przedsię-
biorczości. Rejestracja poprzez 
stronę www.ekmsp.eu już trwa.

Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
z roku na rok cieszy się coraz 
większym zaufaniem przedsię-
biorców, praktyków biznesu, 

samorządowców, ludzi nauki 
– jednym słowem tych wszyst-
kich, którym bliska jest idea 
rozwoju. VII edycja międzyna-
rodowych spotkań ma być are-
ną wymiany myśli, zdobywania 
praktycznej wiedzy oraz pozy-
skiwania kontaktów i narzędzi 
niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej.  
– W tym roku przyświeca 
nam postulat przedsiębiorców 
„Uwolnić biznes!”, wyrażający 
gotowość zmiany prawa, po-
staw przedsiębiorczości, otwar-
cia się na nowe technologie czy 
ekspansję zagraniczną – zapo-

wiada Tadeusz Donocik, prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach i przewodniczący 
Rady Programowej VII EK MŚP. 
– Liczne sesje i warsztaty po-
prowadzą eksperci i praktycy. 
Idziemy krok dalej, ponieważ 
Kongres będzie okazją do na-
wiązania współpracy handlo-
wej nie tylko z przedsiębiorcami 
z krajów Unii Europejskiej, lecz 
również m.in. z Chin, USA, Iranu 
czy Białorusi.

Głównym organizatorem 
wydarzenia jest Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach.  
 (kik)

Zakończyły się obozy Harcerskiej Akcji Letniej. Wyjaz-
dy są zwieńczeniem całorocznej pracy gromad zucho-
wych i drużyn harcerskich Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. 
Koniec wakacji to jednocześnie początek rekrutacji do 
nowych harcerskich drużyn. Warto dołączyć! 

W wakacyjnych obozach 
harcerskich i kolonii zuchowej 
wzięło udział ponad 280 osób 
z Gliwic i powiatu gliwickiego. 

– Uczestnicy mieszkali pod 
namiotami na bazach harcer-
skich w województwie wielko-
polskim, lubuskim, śląskim oraz 
kujawsko-pomorskim. Podczas 
wyjazdu harcerze zdobywali 
praktyczne umiejętności orien-
tacji w terenie, były też zajęcia 
z pierwszej pomocy, wędrówki, 
wycieczki i spływ kajakowy  

– mówi Katarzyna Moskała, za-
stępca komendanta Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej.

Koniec wakacji dla harce-
rzy wcale nie oznacza końca 
aktywności. Wręcz przeciwnie 
– we wrześniu ruszają akcje na-
borowe do drużyn oraz gromad 
działających na terenie powiatu 
gliwickiego. Lista jednostek oraz 
podstawowych informacji do-
tyczących zbiórek znajduje się 
na stronie www.gliwice.zhp.pl 
w zakładce „Struktura”.  (mf)

Chcesz zostać
harcerzem?

to konkurs dla osób, które w latach 2014–2015 zmie-
niły ogrzewanie na ekologiczne i nie ubiegały się do-
tychczas o dotację z budżetu miasta. Macie pomysł 
na hasło promujące EKOciepło? Startujcie!

Konkurs dotyczy gliwiczan, 
którzy przed dwoma lub trze-
ma laty zmienili ogrzewanie na 
gazowe, elektryczne, olejowe, 
nowoczesne węglowe lub miej-
skie systemowe i do tej pory nie 
wystąpili o dofinansowanie z bu-
dżetu miasta. Jeśli macie Państwo 
pomysł na hasło zachęcające do 
zmiany systemu ogrzewania  
w Gliwicach, zachęcamy do wy-
pełnienia karty zgłoszeniowej do-
stępnej na stronie www.gliwice.eu  
w dolnej zakładce EKOLOGIA 
i dostarczenia jej osobiście do  
8 września, do godz. 12.00, wraz 
z fakturą zakupu pieca lub kotła, 
do Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21, 
pok. 331). Zgłoszenia  można 

również dokonać drogą elek-
troniczną (na adres e-mailowy  
sr@um.gliwice.pl) lub faksem 
pod nr. 32/239-11-99.

Komisja konkursowa wyłoni 
ostatecznie 3 osoby, które zosta-
ną nagrodzone całorocznym kar-
netem na pływalnie Delfin, Mewa 
i Olimpijczyk dla jednej osoby 
lub całorocznym karnetem na 
pływalnie Olimpijczyk dla dwóch 
osób bądź kwartalnym karnetem 
uprawniającym do przejazdu ko-
munikacją KZK GOP.

Nagrody zostaną wręczone 
10 września o godz. 12.00 pod-
czas targów EXPOBUD organi-
zowanych  na terenie Ośrodka 
Sportu Politechniki Śląskiej przy 
ul. Kaszubskiej 28.  (kik)

Jesteś EKO? 
Zachęć innych! Budujesz dom, urządzasz mieszkanie albo projektujesz ogród? Przyjdź 9 i 10 

września na Gliwickie targi EXPOBuD. tam znajdziesz inspirację!

W Hali OSiR przy ul. Kaszub-
skiej 28 między godz. 10.00  
a 17.00 prezentowane będą no-
woczesne technologie z zakresu 
ekologicznej i ekonomicznej budo-
wy domów. W ofercie wystawców 
będą także materiały instalacyjne, 
nowoczesne kotły i pompy ciepła, 
które spełniają warunki ubiegania 
się o dofinansowanie do zmiany 
systemu ogrzewania (wymiany 
kotłów i wsparcia systemów eko-
logicznych). Hasłem przewodnim 
tegorocznej, trzynastej już edycji, 
jest „Czyste powietrze dla Gli-
wic”. Poza wystawcami z branży 
budowlanej i architektonicznej 
podczas Gliwickich Targów EXPO-
BUD obecne będzie także stoisko 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 

na którym prowadzona będzie ak-
cja informacyjna dotycząca walki 
z niską emisją.

Obok budynku zostanie 
zorganizowany kiermasz roślin.  
W Energetycznym Autobusie 
będzie można poznać rozwiąza-

nia eliminujące problem smogu,  
a Klub Kreatywnego Inżyniera 
pokaże najmłodszym, jak zbu-
dować wymarzony dom. Wyda-
rzenie jest objęte patronatem 
prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza. (mm)

Dom z pomysłem
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uwaga, zmiany na Ziemowita!
7 września zostanie wyłączony z ruchu odcinek 
ul. Ziemowita od ul. Górnych Wałów do ul. Kró-
lowej Bony. 

Jednocześnie ruch zo-
stanie przywrócony na wy-
remontowanej już drugiej 
części ul. Ziemowita, prowa-
dzącej od ul. Królowej Bony 
do ul. Kościuszki. Wymienio-
no tam nawierzchnię jezdni  

i chodników, uporządkowano 
miejsca postojowe. Ten sam 
zakres prac obejmie teraz 
zamykany odcinek.

Roboty na ul. Ziemowita 
powinny zakończyć się w IV 
kwartale br.  (kik)
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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 kwartale 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 zakładce 
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.

OGŁOSZENIA

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

SESJA RADy MIAStA
7 września 2017 r., w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się  

sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 20 lipca 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice (druk nr 701).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na  
2017 rok (druk nr 702).

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia nie-
oprocentowanej pożyczki długoterminowej 
Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach  
sp. z o.o. (druk nr 704).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia na terenie miasta 
Gliwice poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk  
nr 691).

10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wy-
znaczenia inkasentów i określenia wyso-
kości wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk  
nr 692).

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty (druk nr 698).

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej z budżetu Miasta Gliwice 
dla Gminy Szubin poszkodowanej w wyniku 
nawałnicy w dniach 11–12 sierpnia 2017 r. 
(druk nr 700).

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali-
zacyjnych na lata 2018–2020 (druk nr 690).

14. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
ulicy Architektów w Gliwicach kategorii 
drogi powiatowej (druk nr 683).

15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy 
Architektów w Gliwicach do kategorii dróg 
gminnych (druk nr 684).

16. Projekt uchwały o zmianie uchwały  
nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta  
Gliwice (druk nr 703).

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwa-
le nr XXIII/574/2017 Rady Miasta w Gliwi-
cach z 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji Gliwickiego Programu Rewita-
lizacji do roku 2023 (druk nr 693).

18. Projekt uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa 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, zapi-
sanej w KW GL1G/00061653/4, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice jej obecnemu 
dzierżawcy, tj. Związkowi Nauczycielstwa 
Polskiego z siedzibą w Warszawie (druk  
nr 694).

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcie na czas nieoznaczony umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Kościuszki (druk nr 695).

20. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Miasta Gliwice (druk nr 686).

21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Pła-
żyńskiego (druk nr 687).

22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego po-
między Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
ul. Portową i ul. Starogliwicką (druk nr 688).

23. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania 
wysokości dodatków motywacyjnego, funk-
cyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy 

oraz szczegółowych zasad ich przyznawa-
nia, sposobu obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastępstw, wysokości i warun-
ków wypłacania nagród dla nauczycieli 
(druk nr 697).

24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pro-
jektu uchwały w sprawie ustanowienia 
Medalu Honorowego Zasłużony dla Gliwic 
(druk nr 699).

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(druk nr 689).

26. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania statutu Gliwic-
kiemu Teatrowi Muzycznemu (druk nr 682).

27. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 696).

28. Projekt uchwały w sprawie skargi na Dy-
rektora Ośrodka Pomocy Społecznej (druk 
nr 685).

29. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

30. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Kopała

OBRADy NA ŻyWO

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016z 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 jednorazo-
wym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we 
wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz 
przetwórniach artykułów spożywczych, obiek-
tach przemysłowych, jak również w obiektach 
kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deraty-
zacją powinny zostać także objęte w miarę po-
trzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 września 2017 r. należy 
oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, ko-
mórki, strychy itp. (we wskazanych obiek-
tach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. 

Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania 
gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 września 2017 r. właściciele, administra-
torzy budynków i innych pomieszczeń użytko-
wych zobowiązani są do zaopatrzenia się w od-
powiedni 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 miej-
scach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo po-
jawienia się gryzoni, w szczególności na śmietni-
kach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną 
na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2017 r. na-
leży pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając 
ją w miarę potrzeb.
15 października 2017 r. należy zebrać pozosta-
łe 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 trzy-
mać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy 
umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uWAGA 
tRutKA”. Na wypadek ewentualnego zatru-
cia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną 

trutką, należy bezwzględnie i natychmiast 
skierować poszkodowanego do najbliższego 
ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogo-
towia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przepro-

wadzać będą przedstawiciele Straży Miej-
skiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
W stosunku do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniejszego Ob-
wieszczenia, nakładane będą mandaty karne, 
wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

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.

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka 
szkolna” skierowana jest do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona w pkt 1-7, którzy 
posiadają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2017/2018 
do szkół dla dzieci i młodzieży do:

	klasy II i III dotychczasowej zasad-
niczej szkoły zawodowej prowa-
dzonych w branżowych szkołach 
I stopnia,

 klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 liceum ogólnokształcącego,
 technikum,
 szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy.
Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników należy składać 
w szkole, do której uczeń będzie uczęsz-
czał w nadchodzącym roku szkolnym, 
w nieprzekraczalnym terminie do  
29 września br.
Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów edukacyjnych. 
Wartość pomocy finansowej jest uzależ-
niona od rodzaju niepełnosprawności 
oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy szkoły oraz Wydzia-
łu Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom 
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców 
w szkole dowodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refundowa-
nia wydatków należy pozyskać w szkole, 
w której uczeń będzie objęty pomocą 
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

WyPRAWKA SZKOLNA 2017

NIERUCHOMOŚCI

kOMUNIkATY
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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 obowiązują 
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! 

OGŁOSZENIA 

że 5 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 805/5, 
obręb Stare Gliwice, KW GL1G/00032522/5, usytuowanej 
przy ul. Kozielskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 143 680,00 zł
Wadium: 14 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1440,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAt zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dzu z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.)
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 805/5, obręb Stare 
Gliwice, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3373/16 z 8 września 2016 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 16 stycznia 2017 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 19 czerwca 2017 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym Miasta Gliwice pod 
adresem http://tiny.pl/gc4lt
Opis nieruchomości:
Działka o powierzchni 0,0740 ha, użytek RIVa i RIVb, posiada kształt regularny, 
zbliżony do wydłużonego prostokąta. Porośnięta jest zielenią niską i wysoką. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, usługowej i tereny niezabudowane.
Przez działkę przechodzi napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV wraz 
ze strefą ochronną.
W pobliżu znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, kana-
lizacyjna deszczowa i sanitarna, gazowa. Możliwość i warunki podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić bezpośrednio z ich dysponentami.
Dojazd do nieruchomości od ul. Kozielskiej poprzez działkę nr 802, obręb 
Stare Gliwice. Warunki skomunikowania i lokalizacji zjazdu należy uzgodnić 
z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach.
W przypadku koniecznej wycinku drzew i krzewów należy stosować przepisy 
ustawy o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134).
Działka sprzedawana w stanie istniejącym w terenie.
Z uwagi na szerokość działki, linię zabudowy oraz przebieg elektroener-
getycznej sieci napowietrznej działka ma bardzo ograniczoną możliwość 
samodzielnego zagospodarowania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go z 16 grudnia 2010 r. (uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach) 
działka nr 805/2 oznaczona jest symbolem 5 MN – tereny nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami 

i budynkami gospodarczymi.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wbudowany w budynek mieszkalny lokal użytkowy z zakresu usług nieuciąż-

liwych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% całkowitej budynku,
b) urządzona zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,
c) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw,
d) wew. ulice dojazdowe i parkingi,
e) sieci infrastruktury technicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium 
w wysokości 14 400,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 
805/5, obr. Stare Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL lub NIP firmy oraz nazwa, 
na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 29 listopada 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości 

przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzo-

nego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czyn-
ności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 4 stycznia 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów nota-
rialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3373/16 z 8 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy 
w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

NIERUCHOMOŚCI

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 kondensacyjnych, kotłów re-
tortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012, pomp ciepła, elektrycznych pieców aku-
mulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub dachów) oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wymaga-
nia w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 
lipca 2017 r. w sprawie 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 jednoro-
dzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących 
uzyskać w 2017 r. dofinansowanie na realizację zadań termomo-
dernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograni-
czania 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% kosz-
tu 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 bu-
dynku (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 roz-
patrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby 
wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. W przypadku 
niezakwalifikowania 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.

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.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

że 12 października 2017 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice 
położonej przy ul. Góry Chełmskiej, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji  
nr 169, obręb Kłodnica, na okres 10 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi: 904,50 zł netto w stosunku miesięcznym 
(słownie złotych: dziewięćset cztery 50/100). 
Wadium w kwocie 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy 
i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach i zasadach określonych 
w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym a Bankiem. Kwota kaucji podlega oprocentowaniu wg zasad 
określonych w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem podlega zwro-
towi 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 6 października 2017 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik do Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice PM-4992/17 z 22 sierpnia 2017 r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4992.pdf w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu, natomiast szczegółowe warunki umowy dzierżawy dostępne są na stronie http://bip.gliwice.eu/pub/
zpm/ZPM_2017_4926.pdf.
Licytacja rozpocznie się 12 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-30/35.

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 do 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 siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dol-
nych 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-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej każdego ze wspólników oraz oświadcze-
nia każdego ze wspólników oraz oświadczenia 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie zawierania umowy, 
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego 
z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną 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 11 października 2017 r., do godz. 15.00. 

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  
I tOWARZyStWO BuDOWNICtWA 

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

II PRZEtARG PISEMNy NIEOGRANICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy  

ul. Andersa 13 wraz z pomieszczeniami przy-
należnymi.

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

3. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2. 
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 3 po-

mieszczenia gospodarcze, 2 WC, 1 łazienka,  
2 klatki schodowe. 

5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 
garaż zawierający 4 boksy o powierzchni użyt-
kowej 57,66 m2  oraz budynek gospodarczy 
o powierzchni użytkowej 27,36 m2. 

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
7. Kondygnacja: I i II.
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń 

i praw osób trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wyno-

szący 5380/10000 części w prawie użytkowa-
nia wieczystego gruntu i częściach wspólnych 
nieruchomości.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW  
nr GL1G/00070822/6.

11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy 
położony na działce nr 238 o powierzch-
ni 0,1365 ha, obręb Nowe Miasto – KW  
nr GL1G/00032445/1.

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu - 3% wartości udziałów w nieru-
chomości gruntowej.

13. Cena wywoławcza: 339 500,00 zł netto                 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zosta-
nie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

14. Wadium – 20 879,25  zł brutto. 
  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.

15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie do 18 września 2017 r. wadium 
na konto ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA  
nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decy-
duje data wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert: 22 września 
2017 r. godz. 10.00 (część jawna i niejawna), 
sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

17. Oferty winny zawierać następujące informa-
cje:

• 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-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczeńnia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej każdego ze wspólników oraz oświadcze-
nia każdego ze wspólników oraz oświadczenia 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie zawierania umowy, 
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego 
z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną 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.

18. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11 w zaklejonych kopertach 
do 18 września 2017 r. do godz. 15.00. 

19. 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 LOKALu uŻytKOWEGO 

PRZy uL. ANDERSA 13 – NIE OtWIERAĆ PRZED 
22 WRZEŚNIA 2017 R.”.

20. 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.    

21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, 
gdy została wybrana inna oferta albo gdy prze-
targ został zamknięty bez wybrania którejkol-
wiek 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.

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 umieszczonych 

w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 375-378 do 13 września 2017 r.

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 interneto-
wej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)  

zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające 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 160/2017 do 18 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 
prowadzona w Sądzie Rejo-
nowym 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 opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 72 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 
2017 r._____________________________________
II ustny przetarg ograniczony do rol-
ników indywidualnych spełniających 
podane w ogłoszeniu o pełnej treści 
kryteria określone w ustawie z 14 li-
stopada 2016 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052 
ze zm.), na sprzedaż udziałów Miasta 
Gliwice w nieruchomościach rolnych 
i leśnych położonych w miejscowości 
Rdzów, w obrębie Rdzów 1 i Rdzów 2, 
gmina Potworów, województwo mazo-
wieckie, objęte księgami wieczystymi:

• RA1P/00008130/9 – działki 
gruntu, nr: 122, 317, 319, 540, 
803, 920, 1003, 1489, 1584, 
1677, 1737, 1797,123/2, 
397,414, 1468, 1563, 1656, 
759/1, 876/1 i 125/2 o łącznej 
powierzchni 6,4715 ha, przy 
czym działka nr 397 jest za-
budowana domem mieszkal-
nym i zabudową gospodarczą; 
udział Miasta Gliwice wynosi 
1/5 części; 

• RA1P/0008131/6 – działki 
gruntu nr: 1602, 1507, 1695, 
1755 i 1815, o łącznej po-
wierzchni 0,3300 ha, udział 
Miasta Gliwice wynosi 3/80 
części.

termin przetargu: 25 września 2017 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34

Cena wywoławcza udziałów w nierucho-
mościach (łączna): 25 000,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto, przy 
czym na podstawie ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) ce-
na udziału w działce niezabudowanej  
(nr 540) położonej na terenach mieszkal-
nictwa rolniczego i zabudowy zagrodowej 
zawiera 23% podatek VAT, ceny pozosta-
łych udziałów w 24 działkach niezabudo-
wanych położonych na terenach użytków 
rolnych oraz na terenach lasów i dolesień 
(nr 122, 317, 319, 540, 803, 920, 1003, 
1489, 1584, 1677, 1737, 1797,123/2, 
397,414, 1468, 1563, 1656, 759/1, 876/1 
i 125/2,  1602, 1507, 1695, 1755 i 1815) 
podlegają zwolnieniu z podatku VAT na 
podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 9 ww. usta-
wy, natomiast udział w działce zabudowa-
nej (nr 397) podlega zwolnieniu z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 
ww. ustawy o podatku VAT.
Wadium: 2500,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 września 2017 r.
_____________________________________

Ustny przetarg nieograniczony na wyso-
kość stawki czynszu dzierżawnego nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice położonej przy ul. Kopernika, 
obejmującej 

• działkę oznaczoną w ewiden-
cji nr 155/2, obręb Kopernik, 
na okres 10 lat.

termin licytacji: 26 września 2017 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Minimalna wysokość stawki czyn-
szu dzierżawnego za nieruchomość:  
4700,00 zł netto w stosunku miesięcznym
Wadium: 9400,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 września 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.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,
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•  kierowca kat. C lub C+E  
wykształcenie średnie mile widziane, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, prawo 
jazdy kat. C lub C+E, kwalifikacja wstępna, mile 
widziana karta kierowcy, praca na terenie kra-
ju, w większości Polska południowa, wyjazdy 
z Gliwic, wymiar etatu do uzg. z pracodawcą; 

•  mechanik samochodowy   
wykształcenie średnie, podstawowe doświad-
czenie zawodowe, umiejętność obsługi kom-
putera, zakres obowiązków: naprawa i konser-
wacja użytkowych pojazdów mechanicznych 
i autobusów, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice oraz teren woj. śląskiego;

•  pracownik restauracji na stawce 
    godzinowej  

wykształcenie podstawowe, zawodowe, śred-
nie lub wyższe, doświadczenie: brak wyma-
gań, książeczka sanitarno-epidemiologiczna, 
dyspozycyjność w godz. pracy restauracji: 
5.00–01.00, zakres obowiązków: przygoto-
wywanie kanapek, sałatek, napojów, sprzedaż, 
drobne prace porządkowe, miejsce pracy: 
Kozłów;

•  spawacz/ślusarz  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: 
min. 5 lat, kwalifikacje: spawanie MIG, MAG, 

TIG, czytanie rysunku technicznego, prawo 
jazdy kat. B, C, upr. do prowadzenia wózków 
widłowych, zakres obowiązków: wykonywa-
nie precyzyjnych prac na podstawie rysunku 
technicznego, montaż konstrukcji stalowych, 
obróbka skrawaniem na maszynie CNC, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  operator maszyn  
wykształcenie: zawodowe, mile widziane 
roczne doświadczenie na produkcji, zakres 
obowiązków: produkcja wyrobów, pakowa-
nie gotowych produktów, prace manualne, 
kontrola jakości, obsługa maszyn, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  fryzjer  
wykształcenie zawodowe (czeladnik), do-
świadczenie: min. 5 lat, zakres obowiązków: 
strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, styli-
zacje, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o należyty 
stan urządzeń i narzędzi oraz porządek w miej-
scu pracy, 3/4 etatu, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;  

•  kucharz  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
zawodowe: min. 2 lata, umiejętności, zakres 
obowiązków: przygotowywanie potraw, wy-
dawka, utrzymanie stanowiska pracy w czysto-
ści, jedna zmiana, miejsce pracy: Sierakowice.

OGŁOSZENIA 
OFERTY PRACY

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

Oferty z 31 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.

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.210.24.2017.IN-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Informatyki  

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,
• 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 27 września 2017 r. do godz. 16.00 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.210.25.2017.KS-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości  

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 3 października 2017 r. do godz. 16.00 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.

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.

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://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ 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: 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: 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 zgłosze-
niu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwi-
cach, 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 zgło-
szeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gli-
wicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ uL. CHORZOWSKA 30, lokal nr II, 
parter, piwnica, pow. 69,72 m2,  
3 pomieszczenia na parterze  
(50,67 m2) oraz 1 pomieszczenie 
na 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: 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. PRyMASA StEFANA WySZyŃ-
SKIEGO 14C, lokal nr III, parter, 
I piętro, pow. 326,47 m2, 5 po-
mieszczeń, 3 pomieszczenia WC, 
korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
WC, pomieszczenie sanitarne,  
korytarz i 2 hole na I piętrze

termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 635 400,00 zł
Wadium: 31 800,00 zł
termin oględzin: 19 września 2017 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: 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 zgłosze-
niu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwi-
cach, 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 zgło-
szeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gli-
wicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ AL. PRZyJAŹNI 11, lokal nr I, parter, 
pow. 104,28 m2, 7 pomieszczeń,  
4 WC, 4 korytarze
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 259 500,00 zł

Wadium: 13 000,00 zł
termin oględzin: 18 września 2017 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r.  
od godz. 11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ uL. ZAWISZy CZARNEGO 12, lokal 
nr I, piwnica, pow. 74,57 m2, 6 po-
mieszczeń
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 123 600,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
termin oględzin: 20 września 2017 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r.  
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ uL. ZWyCIĘStWA 39, AL. PRZyJAŹ-
NI 9/III, lokal nr III, parter, I piętro, 
pow. 70,45 m2 + piwnica – 2,75 m2, 
6 pomieszczeń
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 800,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
termin oględzin: 18 września 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 
2017 r. od godz. 11.50 do 12.05 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 22 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 zgłosze-
niu 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: 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 zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, 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, przed-
pokój, łazienka
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 zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
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 zgłosze-
niu 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,  
łazienka z WC
termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 400,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
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.

 □ uL. KRÓLOWEJ JADWIGI 2, lokal 
nr 5, I piętro, pow. 84,90 m2, 4 po-
koje, kuchnia, łazienka z WC (do 
legalizacji), przedpokój
termin przetargu: 14 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
termin oględzin: 12 września 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 8 września 2017 r.

 □ uL. JESIONOWA 3A, lokal nr 3,  
II piętro (poddasze), pow. 75,38 m2  
+ komórka: 4,82 m2 + piwnica:  
8,88 m2, 3 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka, WC
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 15 września 2017r. od godz. 
12.15 do 12.30
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r. 
od godz. 13.00 do 13.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel.: 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

 □ uL. PLEBISCytOWA 4, lokal nr 2, 
parter, pow. 95,21 m2, 4 pokoje,  
2 kuchnie, spiżarka, 2 łazienki  
z WC, 2 przedpokoje
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 162 600,00 zł
Wadium: 8200,00 zł
termin oględzin: 22 września 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15

(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r.  
od godz. 10.45 do 11.00 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

 □ AL. KORFANtEGO 11, lokal nr 22, 
I piętro, pow. 48,52 m2 + piwnica – 
3,72 m2, pokój z wnęką kuchenną, 
przedpokój, łazienka
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
termin oględzin: 20 września 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r.  
od godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

 □ uL. KOŚCIuSZKI 18, lokal nr 8a, 
III piętro, pow. 44,84 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka
termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 400,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 20 września 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 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: 29 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.

http://www.zgm-gliwice.pl
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9 września rozpocznie się nowy cykl koncertowy „Spot- 
kania z Jazzem tradycyjnym”. Muzycy formacji Old Met- 
ropolitan Band po południu wystąpią dla pacjentów 
Centrum Onkologii w Gliwicach, a wieczorem zagrają 
w klubie muzycznym 4art.

Krakowski Old Metropolitan 
Band jest jednym z najpopu-
larniejszych polskich zespołów 
dixielandowych. Jazzmani wyko-
nują standardy jazzu tradycyjnego, 
w tym największe przeboje jazzu 
nowoorleańskiego. Nie stronią 
także od eksperymentów – w ich 
repertuarze są na przykład utwo-
ry Franza Schuberta. Wykonują je 
oczywiście w dixielandowym stylu.

Sekstet wystąpi 9 września 
dwukrotnie. Na początek forma-
cja zagra dla pacjentów gliwickiego 
Centrum Onkologii (godz. 15.00, 

wstęp wolny), a o godz. 20.00 
wystąpi w klubie muzycznym 4art 
(ul. Wieczorka 22). Organizatorem 
cyklu jest Fundacja Jazzu Tradycyj-
nego. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

W nowoorleańskim stylu

KuLtuRA

Prestiżowa nagroda dla Krzysztofa Siwczyka
Gliwicki autor został laureatem Nagrody Literackiej Gdynia za esej „Koło miejsca”. Książkę łączą-
cą osobiste refleksje na temat dorastania i fotograficzny album wydało Muzeum w Gliwicach.

2 września Kostki Literackie 
zostały przyznane po raz dwu-
nasty. Nagrodami Literackimi 
Gdynia są honorowane wyjąt-
kowe osiągnięcia żyjących pol-
skich twórców. Krzysztof Siwczyk 
triumfował w kategorii eseistyka. 
Do konkursu zgłoszono w tym 
roku aż 434 tytuły. Kapitule na-
grody przewodniczyła prof. Agata 
Bielik-Robson.

Książka „Koło miejsca / Ele-
mentarz” składa się z nagrodzo-
nego eseju Krzysztofa Siwczyka 
i cyklu fotografii Michała Łuczaka. 

Tłem i zarazem tematem eseju są 
Gliwice, miejsce dorastania au-
tora. Siwczyk snuje refleksję nad 
własną przeszłością w mieście, 
które było dla niego inspiracją do 
pierwszych prób literackich.

‒ Znalazłem świetnego wy-
dawcę, który uniósł i zainspirował 
książkę, na którą składa się i esej 
i kapitalne zdjęcia Michała Łuczaka 
z cyklu „Elementarz”. Jak sądzę 
książka wygląda po prostu dobrze. 
Kto wie, może to najważniejsza rzecz, 
jaką w życiu napisałem? O tym prze-
konam się najpewniej, kiedy to życie 

będzie chylić się ku końcowi, a póki 
co po prostu jestem zaskoczony 
i szczęśliwy – powiedział Krzysztof 
Siwczyk po otrzymaniu nagrody. 
Czytelnia Sztuki, oddział Muzeum 
w Gliwicach, w 2017 roku przygo-
towała drugie wydanie książki „Koło 
miejsca / Elementarz”. Można je 
nabyć za pośrednictwem Internetu, 
na stronie www.czytelniasztuki.pl  
albo www.muzeum.gliwice.pl,  
oraz w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) i Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3).
 (mm)

CO?
   GDZIE? 
     KIEDy?

CZWARtEK 7 WRZEŚNIA
 ■ godz. 15.00‒19.00: przegląd portfolio młodych foto-

grafów, hol główny Wydziału Budownictwa Politechniki 
Śląskiej (ul. Akademicka 5)

 ■ godz. 16.00: „Most szpiegów” – seans z audiodeskryp-
cją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Jesienne witraże” – warsztaty plastyczne, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.30‒18.00: „Artbook” – warsztaty książki artys- 
tycznej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

PIĄtEK 8 WRZEŚNIA

 ■ godz. 19.00: „Polska 120” – spektakl muzyczny Teatru 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Ruiny Teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18)

SOBOtA 9 WRZEŚNIA
 ■ godz. 16.00: „Jak pokonać smoka?” – wykład Ewy Chu-

dyby, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 20.00: Old Metropolitan Band – koncert z cyklu 

„Spotkania z jazzem tradycyjnym”, klub muzyczny 4art 
(ul. Wieczorka 22)

WtOREK 12 WRZEŚNIA
 ■ godz. 16.00‒18.30: „Spruj to!” – spotkanie grupy ręko-

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

 ■ godz. 17.00‒18.30: warsztaty kaligrafii kursywy angiel-
skiej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.30: „Koncert na 500-lecie Reformacji” – kon-
cert Michaeli Kuštekovej i {oh!} Orkiestry Historycznej 
w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej Improwizowanej All’improvviso, Ruiny Teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18)

ŚRODA 13 WRZEŚNIA
 ■ godz. 12.30: „Obdarowani” – projekcja w ramach Sean-

su Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
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Krzysztof Siwczyk to poeta i krytyk literacki. Debiutował 
tomem „Dzikie dzieci” w 1995 roku. Współtworzył grupę 
literacką Na Dziko. Jego felietony są publikowane w „Poli-
tyce”. Okazjonalnie bywa też aktorem – zagrał główną rolę 
w filmie „Wojaczek” Lecha Majewskiego. Mieszka w Gli-
wicach. Dwukrotnie zdobył Nagrodę Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie kultury – w 2002 i 2012 roku.
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Jako koncert otwarcia X Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso zaplanowano 
występ {oh!} Orkiestry Historycznej i Michaeli Kuštekovej.  
W programie koncertu z okazji 500-lecia Reformacji usłysz-
my między innymi utwory Johanna Sebastiana Bacha.

Skrzypce, altówka, wiolonczela, 
viola da gamba, kontrabas i klawesyn 
– to instrumenty, na których grają 
muzycy {oh!} Orkiestry Kameralnej. 
Katowicka formacja to jeden z najlep-

szych zespołów wykonujących muzy-
kę dawną w Polsce. Do nowego pro-
jektu, „500 lat Reformacji: Telemann/
Bach” zaprosili Michaelę Kuštekovą, 
młodą słowacką sopranistkę.

Zaczną od Bacha
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 {oh!} Orkiestra Historyczna

W programie występu otwie-
rającego festiwal All’improvviso 
usłyszymy między innymi koncerty 
Bachowskie. Niemiecki kompozytor 
wywodzący się z luterańskiej ro-
dziny o muzycznych tradycjach był 
czołowym twórcą epoki baroku i 
jednym z najwybitniejszych artystów 
w dziejach. Drugim wątkiem kon-
certu otwarcia będą utwory Georga 
Philippa Telemanna, uważanego za 
najbardziej płodnego kompozytora 
wszech czasów – napisał ponad 3 
tys. utworów. 12 września w Ruinach 
Teatru Victoria (al. Przyjaźni 12) usły-
szymy dwie jego kantaty.

Organizatorem festiwalu 
All’improvviso jest Towarzystwo 
Kulturalne Fuga. Projekt jest do-
finansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

fot. materiały organizatora

Polski Dürer  
w bibliotece

W sali wystawowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach prezentowane są grafiki 
Pawła Stellera.

Steller był najwybitniejszym ślą-
skim grafikiem. Jego kunszt francuska 
prasa porównała kiedyś do Albrech-
ta Dürera. Przez większość życia był 
związany z Górnym Śląskiem.

W filii nr 1 MBP (pl. Inwalidów 
Wojennych 3) są eksponowane reprin-
ty ze słynnej teki „Typy polskie”. Artys- 
ta sportretował postacie hutników, 
górników i stare Ślązaczki, nierzadko 
swoich sąsiadów. Ekspozycję uzupeł-
niają pejzaże beskidzkie i górnośląskie.

Prace Stellera można oglądać 
do 27 września. Na wystawę wstęp 
wolny. (mm)


