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dRuGa StRona W obIektyWIe

Za nami uroczystość przekazania sztandaru 6. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego oraz dowodzenia tą elitarną jednostką. W poniedziałek na terenie 
jednostki wojskowej przy ul. Andersa obowiązki dowódcy gliwickich komandosów zdawał ppłk Robert Kruz, a obejmował awansowany do stopnia podpułkownika jego dotychczasowy 
zastępca, mjr Kamil Sworacki. (fot. M. Mrzilek)

Podczas ostatniego meczu 8. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał 
z Lechią Gdańsk 1:2. Jedynego gola dla Niebiesko-Czerwonych zdobył Stojan 
Vranješ. Kolejne starcie już w najbliższą sobotę, 16 września – zawodnicy 
Piasta zmierzą się  w wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków. (fot. I. Dorożański/
Piast Gliwice)

Zmiana warty u gliwickich komandosów

Trzymamy kciuki!

Okrzei 20 to miejsce wyjątkowe dla wszystkich fanów piłki nożnej w Gliwicach, 
oddany do użytku w 2011 r. Stadion jest obiektem o najwyższych standar-
dach, zapewniającym nie tylko komfortowe i bezpieczne oglądanie piłkar-
skiego widowiska, ale również rodzinną atmosferę i głośny doping kibiców.   
(fot. I. Dorożański / Piast Gliwice)

Piękne chmury nad stadionem

Ci dwaj młodzieńcy na zdjęciu to Jakub Skorek-Osikowski (9 lat) i Kacper Skorek
-Osikowski (11 lat). Zdobyli Punta Gnifetti 4 553 m n.p.m., jeden z wierzchołków 
największego masywu Alp, Monte Rosy. Na co dzień uczniowie SP nr 13 w Gliwi-
cach, po lekcjach – zdobywcy szczytów. GRATULACJE!!! (fot. archiwum prywatne)

Brawo, chłopaki! 

– To wspaniała dyscyplina. Uczy zdrowej rywalizacji, cierpliwości i koncentracji – 
przekonują do modelarstwa sportowego Stanisław Kubit i Jacek Żurowski, wybitni 
zawodnicy, instruktorzy i członkowie reprezentacji Polski seniorów w modelarstwie 
lotniczym. Spotkali się przed tygodniem z prezydentem Gliwic, by przekazać mu 
złoty medal Mistrzostw Świata Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie, 
wywalczony niedawno w rumuńskiej Turdzie. (fot. UM Gliwice)

Mistrzowie dziękują za wsparcie miasta

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Przed tygodniem samorząd Gliwic zdecydował o dofinansowaniu Szpitala nr 4 kwotą 5 mln zł. Placówka otrzyma od miasta nieoprocento-
waną pożyczkę na 16 lat z 6-letnim okresem karencji. Pieniądze nie uzdrowią finansów szpitala od razu, ale będą mocnym wsparciem na 
drodze do stabilizacji finansowej. Będą też gwarantem zapewnienia mieszkańcom jak najlepszej opieki zdrowotnej.

Miasto Gliwice jest większo-
ściowym udziałowcem Szpitala  
nr 4, w skład którego wchodzą połą-
czone niedawno Gliwickie Centrum 
Medyczne przy ul. Kościuszki 29 
oraz dawny szpital wojskowy przy 
ul. Zygmunta Starego 20. Przez 
lata placówki te były nierówno 
i niesprawiedliwie traktowane 
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, co poważnie uderzało w ich 
finanse. Straty miejskich szpitali 
zawsze wyrównywało Miasto, bo 
bez zastrzyku pieniędzy tak ważne 
dla gliwiczan instytucje utraciłyby 
płynność finansową i podstawy 

funkcjonowania. Na przestrzeni 
ostatnich 10 lat Miasto przezna-
czyło na wsparcie miejskich szpitali 
przeszło 54 mln zł.

– Połączenie GCM-u z daw-
nym szpitalem wojskowym po-
zwoliło tym placówkom znaleźć 
się w ogólnopolskiej sieci szpitali 
jako szpital z II stopniem refe-
rencyjności. Rodzi to nadzieję, że 
od października br. Szpital nr 4 
będzie miał zapewnione stabilne 
– i miejmy nadzieję zdecydowanie 
lepsze – finansowanie z NFZ-u. 
Jest więc realna szansa, że szpi-
tal ten będzie się w przyszłości 

samofinansował i poradzi sobie 
z zaciągniętymi zobowiązaniami 
– przypomina prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.

Obecny dług Szpitala nr 4 
(czyli tzw. zobowiązania wyma-
galne) sięga 13 mln zł. Placówka 
ma do spłacenia m.in. kredyt za-
ciągnięty w ubiegłym roku. W tej 
sytuacji zarząd szpitala zwrócił 
się do miasta z prośbą o pożycz-
kę, która pozwoli mu odzyskać 
częściową płynność finansową 
i wiarygodność wśród partnerów 
handlowych, ograniczyć koszty 
wynikające z dochodzenia przez 

kontrahentów swoich wierzytel-
ności oraz przywrócić stabilizację 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Projekt uchwały w tej sprawie 
trafił na ubiegłotygodniową sesję 
Rady Miasta.

Mimo rozbieżności zdań 
radni w większości opowiedzieli 
się za przyznaniem placówce 
wnioskowanego wsparcia. – 
Mam wątpliwości, ale nie jestem 
przeciwny udzieleniu pożyczki, bo 
byłoby to wyjątkowo niekorzyst-
ne dla mieszkańców – mówił 
wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Janusz Szymanowski (PO). 

– Z ust prezesa zarządu szpitala 
nigdy nie padało stwierdzenie 
o doskonałej kondycji tej placówki 
– wręcz odwrotnie. Wiele mówił 
o trudnej sytuacji finansowej 
szpitala i tłumaczył, dlaczego tak 
się stało – przypomniał kolejny 
wiceprzewodniczący RM, Marek 
Kopała (PiS). – Głosuję za, bo chcę 
pomóc szpitalowi – przekonywał 
Paweł Wróblewski z Koalicji dla 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Za przyjęciem uchwały zagło-
sowało 20 radnych, 3 było prze-
ciw, a jedna osoba wstrzymała 
się od głosowania.  (kik)

AKTUALNOŚCI

REWERS

Gliwicki samorząd będzie wyróżniał osoby i podmioty zasłużone dla miasta Me-
dalem Honorowym Zasłużony dla Gliwic. Będzie to drugie po tytule Honorowy 
Obywatel Miasta Gliwice najszczytniejsze wyróżnienie nadawane przez gliwicki 
samorząd. Radni podjęli już decyzję w tej sprawie, jednak zanim pierwszy medal 
zostanie przyznany, konieczne jest jeszcze dopełnienie kilku formalności.

Medal ma honorować cało-
kształt działalności zawodowej, 
społecznej i publicznej na rzecz 
Miasta Gliwice.

– Będzie szczególnym wyra-
zem uznania całej wspólnoty sa-
morządowej dla dokonań i zasług 
oddanych Miastu Gliwice przez 
osoby i podmioty, które bezin-
teresownie i z dużym zaangażo-
waniem działają na rzecz rozwoju 
miasta – tłumaczył podczas sesji 
Rady Miasta zastępca prezydenta 
Krystian Tomala. – Prace przygo-
towawcze do wdrożenia tego 
pomysłu trwały przez dwa lata 
i w końcu znajdują szczęśliwy 
finał – dodał.

„Medal nawiązuje zarówno 
do historii miasta, jak i kierun-
ków działań podejmowanych 
współcześnie. Świadczy o tym 
dobór ideowy użytej grafiki 

przedstawiający zarys starego 
miasta, a także towarzyszące 
jej w tle hasło „Przyszłość jest 
tu” – oddające kierunek działań 
podejmowanych przez lokalny 
samorząd” – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały.

Medal Honorowy Zasłużony 
dla Gliwic będzie nadawany 
przez Radę Miasta na wniosek 
Prezydenta Gliwic, Przewodni-
czącego Rady Miasta, komisji 
stałych Rady Miasta lub grupy 
co najmniej trzynastu radnych.

Projekt medalu przy-
gotował prof. Krzysztof 
Nitsch, wybitny gliwicki 
rzeźbiarz i medalier, 
Honorowy Obywatel 
Miasta Gliwice.

Aby nowe wyróżnienie gli-
wickiego samorządu stało się 
faktem, przygotowany projekt 
uchwały zostanie przekazany do 
ministra właściwego ds. admini-
stracji publicznej celem uzyska-
nia opinii Komisji Heraldycznej 
(organu opiniodawczo-dorad-
czego ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej 
do spraw związanych z heraldy-
ką, weksylologią oraz falerysty-
ką). Opinia resortu wydawana 
jest w terminie 3 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. Pozy-
tywnie zaopiniowany projekt 
uchwały zostanie skierowany 
do konsultacji z Miejską Radą 
Pożytku Publicznego. Następ-
nie konieczne będzie podjęcie 
uchwały przez Radę Miasta, 
wykonanie odlewu gipsowego 
i medalu.  (mf)

Medal dla wybitnych 

Tak będzie wyglądał Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic. 

AWERS
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Większość za kołem ratunkowym 
dla szpitala



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 37/2017 (865), 14 września 20174

Jaki będzie nowy  
symbol graficzny Gliwic?

AKTUALNOŚCI

Miasto Gliwice będzie miało nowe logo. Jakie będzie? Zdecydują mieszkańcy, 
głosując na jedną z trzech przygotowanych propozycji.

Dotychczasowe logo miasta ma już 
11 lat. Zostało wprowadzone w 2006 r.,  
a w 2010 r. przeszło lifting. Wraz ze 
zmieniającymi się trendami przyszedł 
czas na zmianę znaku, który w licznych 
publikacjach, na plakatach i folderach 
reprezentuje nasze miasto. Trzy propo-
zycje nowego logo przygotowała firma 
Rio Creativo ze Słupska, zajmująca się 
brandingiem i komunikacją wizualną. 

– Logo miasta nie odpowiada obec-
nym trendom i wymaga gruntownej 

zmiany. O przygotowanie propozycji 
nowego znaku poprosiliśmy agencję 
Rio Creativo, która stworzyła m.in. 
systemy identyfikacji wizualnej miast. 
Przedstawione projekty korespondują  
z charakterem naszego miasta – wyja-
śnia Krystian Tomala, zastępca prezy-
denta Gliwic. 

Nowe logo ma być znakiem, z którym 
będą się identyfikowali mieszkańcy, dla-
tego Prezydent Miasta Gliwice zachęca 
wszystkich gliwiczan do udziału w kon-

sultacjach społecznych. Głosowanie trwa 
od 13 września do 6 października i jest 
prowadzone na stronie www.gliwice.eu. 
Aby oddać swój głos, należy podać swoje 
imię, nazwisko oraz adres zamieszkania 
i kliknąć na wybrane logo. Uwaga! Swój 
głos na jedną z trzech propozycji można 
oddać tylko raz. 

Charakterystyczne dla Rio Creativo są 
proste pomysły i śmiałe rozwiązania. Pro-
pozycje przygotowane dla Gliwic wpisują 
się w ten trend, są jednak różnorodne. 

Warto wziąć udział w konsultacjach, by 
mieć wpływ na wybór najbardziej odpo-
wiedniego znaku, który będzie promował 
nasze miasto.

– Logo ma być nośnikiem idei zwią-
zanych z tożsamością miasta, dlatego 
jego wybór pozostawiamy gliwicza-
nom. Nie chcemy wprowadzać takiej 
zmiany bez opinii mieszkańców – mówi 
Krystian Tomala.

Nowe logo Gliwic będzie funkcjono-
wało od 2018 r.  (mf)
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Które logo dla Gliwic? 
Zdecydujmy wspólnie!

L o g o 
i iden-
t y fi k a c j a 
w i z u a l n a 
bazuje na 
najbardziej cha-
rakterystycznym 
obiekcie Gliwic – Radio-
stacji. W nowym znaku przedstawiona 
jest ona w nowoczesny, odświeżony 
sposób, dostosowany do narzędzi 
komunikacji XXI wieku. Jednocześnie 
zachowuje ciągłość historyczną. Dzięki 
temu fundament całej komunikacji 
można oprzeć o ideę pozytywnych 
fal, dobrego sprzężenia zwrotnego 
i konstruktywnej rezonacji miasta 
z innymi podmiotami, np. inwesto-
rami czy turystami. Rolą sygnetu 
jest podkreślenie innowacyjnego 
i wysoko zaawansowanego tech-
nologicznie charakteru miasta.

Prezentowany układ logo 
jest tylko jedną z możliwości  
i może być stosowany w róż-
nych konfiguracjach.

Opis do wizualizacji przygoto-
wała firma Rio Creativo.
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P r o p o -
zycja trzecia 
wprost nawią-
zuje do historii 
miasta, jest bezpo-
średnim odniesieniem 
do herbu, czyli tradycji. Komuniku-
jemy wówczas, że nawet jeśli jeste-
śmy nowocześni, zaawansowani 
technologicznie, nie zapominamy 
o naszych korzeniach i jesteśmy 
dumni z historii. Zabieg ten nieja-
ko przedstawia przeszłość w no-
wej odsłonie. Typografia została 
ręcznie zmodyfikowana, by nadać 
jej wyrazistego wydźwięku, 
a charakterystyczny pattern 
otwiera drogę do budowy całej 
identyfikacji.

Prezentowany układ logo 
jest tylko jedną z możliwości  
i może być stosowany w róż-
nych konfiguracjach.

P r o p o -
zycja druga 
zbudowana 
jest w oparciu  
o charakterystyczną, 
stworzoną na potrzeby 
logo czcionkę. Jest mocna w swojej 
prostocie, co czyni ją zapamiętywalną 
i łatwą do odtworzenia przez odbior-
ców. W dyskretny sposób nawiązuje 
do Radiostacji Gliwickiej. Jednocze-
śnie jest to na tyle pojemny koncept, 
że może wzbudzać wiele skojarzeń, 
dlatego osią komunikacji może tu 
być również wzrost, strzałka na-
wigacyjna, progres. Jest to uni-
wersalny znak rozumiany przez 
wszystkich podobnie.

Prezentowany układ logo 
jest tylko jedną z możliwości  
i może być stosowany w róż-
nych konfiguracjach.

Opis do wizualizacji przygoto-
wała firma Rio Creativo.

Opis do wizualizacji przygoto-
wała firma Rio Creativo.
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WydaRzenIa

To było MISTRZOWSKIE 
OTWARCIE!

Światowe gwiazdy królowej sportu dopisały! Arenę lekkoatletyczną w Gliwicach przeste-
stowali w niedzielę m.in. Paweł Fajdek i Piotr Małachowski. Najlepszym polskim lekko-
atletom kibicowało podczas całego mityngu otwarcia obiektu blisko 2,5 tys. gliwiczan!

Na os. Kopernika powstała 
najnowocześniejsza obecnie are-
na lekkoatletyczna w regionie. 
Imponujący obiekt spełniający 
wymogi Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki przystosowano m.in. do 
rozgrywania zawodów młodzieżo-
wych o randze mistrzostw Polski. 
Arena wyposażona jest w peł-
nowymiarową bieżnię okólną, 
sektor rzutów, skocznie do skoku 
wzwyż i skoku o tyczce oraz do 
skoku w dal i trójskoku. Jest także 
rzutnia do pchnięcia kulą oraz do 
rzutu młotem i oszczepem. Zawo-
dy z widowni może obserwować 
pół tysiąca widzów.

– Obiekt jest przepiękny 
– ocenia gliwicką arenę Hen-
ryk Olszewski, prezes Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki.  
– Mam nadzieję, że będzie dobrze 
i długo służył młodym lekkoatle-
tom. Może nie każdy z korzystają-
cych z tego obiektu będzie w przy-
szłości mistrzem olimpijskim (choć 
tego każdy by sobie życzył), ale na 
pewno uprawianie sportu tutaj 
będzie ogromną przyjemnością.

Budowa areny trwała 2 lata. 
Została zrealizowana z pieniędzy 
z budżetu miejskiego z częścio-
wym dofinansowaniem z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Koszt 
tej inwestycji to 14,5 mln zł.

– W ciągu ostatnich paru lat 
wybudowaliśmy w Gliwicach wiele 
różnych nowoczesnych obiektów 
sportowych. Tak rozbudowaną 
bazą może się pochwalić niewiele 
miast w Polsce – podkreśla za-
stępca prezydenta Gliwic Krystian 
Tomala. – Teraz przyszedł czas na 
obiekt lekkoatletyczny, bardzo 
oczekiwany i upragniony przez 
zawodników. Mam nadzieję, że 
dzięki niemu młodzi lekkoatleci 

będą uzyskiwali jeszcze lepsze 
wyniki sportowe niż dotychczas, 
a arena zachęci uczniów i miesz-
kańców Gliwic do podjęcia trenin-
gów lekkoatletycznych.

Już na starcie gliwicka 
arena stała się miej-
scem zmagań czołowych 
zawodników ze Śląska 
i kraju oraz zaproszonych 
megagwiazd polskiej 
i światowej lekkoatlety-
ki: Angeliki Cichockiej, 
Ewy Swobody, Pawła 
Fajdka, Piotra Mała-
chowskiego i Artura 
Kuciapskiego. Mityng 
lekkoatletyczny przy 
aplauzie blisko 2,5 tys. 
mieszkańców popro-
wadzili goście specjalni 
– Szymon Ziółkowski 
i Przemysław Babiarz.

– To, że w ostatnich latach 
mogliśmy tak często cieszyć się 
w Polsce z medali lekkoatletycz-
nych mistrzostw świata i igrzysk 
olimpijskich oraz medali mi-
strzostw Europy jest po części 
pokłosiem budowania w kraju 
takich obiektów, jak gliwicka 
arena  lekkoatletyczna – uważa 
olimpijczyk Piotr Małachowski 
specjalizujacy się w rzucie dys-
kiem. – Dzięki takim obiektom 
dzieciaki garną się do królowej 
sportu. Mam nadzieję, że za kilka 
lat będziemy się cieszyli w Gliwi-
cach kolejnym młodym olimpij-
czykiem. Talentów lekkoatletycz-
nych na pewno nie zabraknie.

Gospodarzem gliwickiej areny 
lekkoatletycznej jest od niedzieli 
GKS Piast Gliwice, którego lekko-
atletki i lekkoatleci zapisali się już 
w polskiej historii królowej sportu. 
Przypomnijmy, że Ewa Gryziecka 
ustanowiła 45 lat temu rekord 
świata w rzucie oszczepem. Inne 
znakomite zawodniczki zdoby-
wały medale Mistrzostw Polski 
i ustanawiały rekordy kraju: Anna 
Dąbrowska w skoku wzwyż, a Ewa 
Szydłowska i Iwona Pośpieszył 
– w biegach średnich w katego-
riach juniorskich.

Młodzi lekkoatleci 
z gliwickiego Piasta sta-
rają się nawiązywać do 
najlepszych tradycji 
swojej sekcji i także 
odnotowują duże 
sukcesy sportowe. 
Z powodzeniem star-
tują w ogólnopolskiej 
lidze juniorów oraz – od 5 
lat – w ekstraklasie lekko-
atletycznej. W latach 
2015-2016 zdo-
byli 94 medale 
w imprezach 
m i s t r z o w -
skich, ogól-
nopolskich, 
wojewódz-
kich i makro-
regionalnych, 
w tym 8 medali 
Mistrzostw Polski. Ich 
najwyższe osiągnięcia to 
złoty medal w sztafecie 4 x 400 m  
w ubiegłorocznej Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży oraz srebr-
ny medal w rzucie dyskiem Joanny 
Markowskiej. Zawodnicy Piasta 
zdobyli również tytuł mistrza 
Śląska w lekkoatletycznej lidze 
młodzików. (kik)

Zmaganiom zawodników podczas mityngu 
otwarcia areny przyglądały się m.in. dawne 
gwiazdy polskiej i gliwickiej lekkoatletyki
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Nasz człowiek 
w zarządzie Metropolii

Podczas dokończonej, pierwszej sesji Zgromadzenia Metropolii Górnośląsko-Za-
głębiowskiej reprezentanci 41 gmin wybrali we wtorek jej przewodniczącego wraz 
z 4-osobowym zarządem. W gronie tym znalazł się Grzegorz Kwitek, który na co 
dzień kieruje Wydziałem Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Jak przebiegała wtorkowa 
sesja? Podczas obrad na stano-
wisko przewodniczącego Zgro-
madzenia MGZ zgłoszono tylko 
jednego kandydata: Marcina Kru-
pę, prezydenta Katowic. W gło-
sowaniu liczona była podwójna 
większość: spośród oddanych 
głosów oraz wszystkich miesz-
kańców Metropolii.

39 członków Zgromadzenia 
opowiedziało się za kandydaturą 
prezydenta Katowic, przedstawi-
ciele 2 gmin wstrzymali się od 
głosu. Tym samym Marcin Krupa 
mógł prowadzić dalsze obrady 
Zgromadzenia Metropolii. – Bar-
dzo dziękuję za dokonanie tego 
wyboru. Obiecuję, że od razu 
biorę się do pracy i będę godnie 
reprezentował interesy wszyst-
kich członków naszej Metropolii 
– stwierdził włodarz Katowic.

Kolejnym punktem posie-
dzenia był wybór przewodni-
czącego Zarządu Metropolii. 
Tutaj, podobnie jak w przypad-
ku wyboru przewodniczącego 
Zgromadzenia, zgłoszono tylko 
jedną kandydaturę – Kazimie-
rza Karolczaka, członka Zarządu 
Województwa Śląskiego. Za tą 
kandydaturą zagłosowało 37 re-
prezentantów miast członkow-
skich, 1 był przeciw, 3 wstrzy-
mali się od głosu. – Czeka nas 
ciężka praca. Dlatego apeluję 
o wszystkie ręce na pokład, żeby 
nie zawieść naszych mieszkań-
ców. Kilkanaście lat czekaliśmy 
na Metropolię. Teraz wszystko 
w naszych rękach – ogłosił na 

wstępie Kazimierz Karolczak 
jako przewodniczący Zarządu 
Metropolii.

Następnie członkowie 
Zgromadzenia zajęli się wy-
borem 4 członków zarządu. 
W pierwszym głosowaniu wy-
magane większości (głosów 
i mieszkańców) uzyskało trzech 
kandydatów zgłoszonych przez 
przewodniczącego Kazimierza 
Karolczaka: Danuta Kamińska 
(skarbnik Katowic), Grzegorz 
Kwitek (urzędnik magistracki 
z Gliwic) oraz Krzysztof Zamasz 
(były prezes Enei). Andrzeja 
Pilota (prezesa WFOŚiGW 
z Katowic, działacza PSL-u) 
poparło 18 członków Zgroma-
dzenia, tym samym kandydat 
nie uzyskał wymaganej licz-
by głosów. Przewodniczący 
Zarządu Metropolii wskazał 
dodatkową kandydaturę – Ka-
roliny Wadowskiej (prezes Par-

ku Przemysłowego „EkoPark” 
w Piekarach Śląskich), na którą 
zagłosowało 31 przedstawicieli 
miast członkowskich, przy  
5 głosach przeciw i 4 wstrzy-
mujących się.

Kolejnym punktem obrad 
było głosowanie nad budżetem 
Metropolii na 2017 rok i Wielo-
letnią Prognozą Finansową na 
lata 2017–2020. Oba dokumen-
ty przyjęto jednogłośnie. Z kolei 
za przyjęciem statutu Metropolii 
głosowało 39 reprezentantów 
miast członkowskich, 1 wstrzy-
mał się od głosu, a 1 musiał 
wcześniej opuścić obrady.

Kazimierz Karolczak, prze-
wodniczący Zarządu Metropolii 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej, 
jako priorytetowe i jedno z naj-
trudniejszych zadań Metropolii 
na start wskazał organizację 
wspólnego biletu komunikacyj-
nego.  (kik)

Prezydent 
doradza 
prezydentowi

Jak podróżujesz? 

Prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich Zyg-
munt Frankiewicz został powołany przez Andrzeja Dudę, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w skład Komitetu 
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem Ko-
mitetu będzie upamiętnienie wydarzeń i osób związa-
nych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

W skład Komitetu wchodzą 
najwyższe władze państwowe, 
przedstawiciele partii politycz-
nych i ugrupowań oraz osoby 
wskazane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej spo-
śród przedstawicieli Kościołów 
i innych związków wyznanio-
wych, środowisk kultury i na-
uki, samorządu terytorialnego, 
związków zawodowych, orga-
nizacji kombatanckich i innych 
organizacji społecznych lub 
osób szczególnie zasłużonych 
dla Państwa Polskiego.

Ponadto Zygmunt Fran-
kiewicz wraz z Andrzejem 

Porawskim, dyrektorem Biura 
ZMP, zasiądą w Zespole ds. 
Przeglądu Prawa Samorządo-
wego przy Prezydencie RP – 
poinformował Związek Miast 
Polskich. Zygmunt Frankiewicz 
zasiądzie w sekcji koordy-
nującej prezydencki Zespół, 
natomiast Andrzej Porawski 
w sekcji eksperckiej. Celem 
działań Zespołu ma być dosko-
nalenie i upraszczanie prawa 
samorządowego. Kluczem do 
efektywności takiego działania 
ma być prezydencka inicjatywa 
legislacyjna. 

 (mf)
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Członkowie zarządu Metropolii. Od lewej: Krzysztof Zamasz, Grze-
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We wrześniu m.in. na obszarze Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej rozpoczną się 
badania ankietowe, które pomogą usprawnić działania systemu komunikacji zbiorowej.

Badania będą prowadzone 
w ponad 16 tys. gospodarstw 
domowych z centralnej części wo-
jewództwa śląskiego oraz w kilku 
gminach województwa opolskie-
go i małopolskiego. Ankieterów 
będzie można spotkać w centrach 
handlowych, na parkingach wiel-
kopowierzchniowych oraz na przy-
stankach komunikacji miejskiej 
i kolejowej. Każdy ankieter będzie 
posiadał imienny identyfikator, 
a w razie wątpliwości jego tożsa-
mość będzie można potwierdzić 
pod numerem bezpłatnej infolinii 
KZK GOP: 800 16 30 30.

Zebrane wyniki zostaną 
wykorzystane do zbudowania 
modelu ruchu, który posłuży do 

usprawnienia działania systemu 
komunikacji zbiorowej. Wspo-
mogą też tworzenie nowych 
połączeń komunikacyjnych 
i punktów obsługi pasażerów 
a także przyczynią się do zmini-
malizowania negatywnego wpły-
wu systemu transportowego na 
środowisko.

Efektem finalnym Studium 
Transportowego będzie stworze-
nie wizji rozwoju wspólnej dla ca-
łego naszego subregionu, przede 
wszystkim w zakresie transportu, 
infrastruktury drogowej i zrów-
noważonej mobilności miejskiej. 
Więcej informacji dostępnych jest 
na stronie internetowej projektu 
studiumtransportowe.pl.

Przedsięwzięcie jest realizo-
wane na zlecenie Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralne-
go Województwa Śląskiego, KZK 
GOP oraz Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego. Ponadto pro-
jekt ten jest współfinansowany 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna 2014–2020.

Studium realizowane jest przy 
współpracy Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego 
oraz pozostałych organizatorów 
publicznego transportu zbiorowe-
go (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie 
Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM 
Zawiercie, Koleje Śląskie SA, PKP 
PLK SA).  (ap)
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Gliwiccy radni nie doszli do porozumienia odnośnie do zmiany opłaty za odbiór śmieci w naszym mieście i wyboru metody jej ustalania. 
Nie jest to dobra informacja. Musimy stawiać na odzysk i segregować śmieci, opłaty za to wzrastają wszędzie odgórnie, a to pociąga 
zmianę stawek i podwyżki cen – w każdej gminie, nie tylko w Gliwicach. Im później radni to zaakceptują, tym większa podwyżka czeka 
gliwiczan, bo tak działa system.

Decyzją Ministerstwa Środowiska od 
następnego roku w całym kraju będą 
rosły koszty ponoszone przez gminy za 
składowanie odpadów komunalnych 
(tzw. opłata środowiskowa). Do tego 
należy doliczyć rosnące koszty odbioru 
i zagospodarowania śmieci przez specja-
listyczne firmy (w Gliwicach to wyłoniony 

w przetargu na kolejne 2,5 roku Remon-
dis Gliwice) oraz rosnące koszty prowa-
dzenia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Nasze miasto 
musi się z tym zmierzyć, by podołać 
wymogom ustawodawcy i zapewnić 
samobilansowanie się systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi.  

W Gliwicach jego koszt został oszacowa-
ny na około 28 mln zł. 

Zgodnie z ustawą samobilansowanie 
się systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w mieście oznacza  po-
krywanie wszystkich kosztów systemu 
z opłat pobranych od mieszkańców. 
Jeśli koszt systemu wzrasta – a tak sta-
ło się w Gliwicach, bo obecna umowa 
z Remondisem jest o 5 mln zł wyższa 
od poprzedniej – to muszą też wzrosnąć 
stawki za odbiór śmieci od mieszkań-
ców, by pokryć różnicę w kosztach.

– Na ostatniej sesji wielu radnym 
zabrakło odpowiedzialności. Populi-
stycznie i krótkowzrocznie nie zmienio-
no stawek za odbiór śmieci, w związku 
z czym nie ma jak pokryć różnicy 5 mln 
zł między jedną a drugą umową z Re-
mondisem i ten deficyt już cały czas 
narasta – podkreśla prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. – Nie grozi nam 
zalew nieodebranych w przyszłości 
z tego powodu śmieci, bo jest zawarta 
umowa. Im później jednak zdecydujemy 
się na podwyżki stawek, tym wyższe one 

będą musiały być. Inaczej nie pokryjemy 
rosnącego deficytu. W przypadku prze-
dłużania tej historii z całą pewnością 
narazimy się też na duże problemy ze 
strony instytucji kontrolujących miejskie 
finanse – dodaje prezydent.

Czy warto kruszyć kopie o zmianę 
metody ustalania opłaty za odbiór 
śmieci w Gliwicach? Biorąc pod uwagę 
metodę obecnie obowiązujacą (od m2) 
oraz zaproponowane na wrześniowej 
sesji stawki, 4-osobowa rodzina zajmu-
jąca mieszkanie o powierzchni 60 m2 

zapłaciłaby za odbiór posegregowanych 
odpadów 27 zł. To zaledwie o 4,20 zł 
więcej niż do tej pory.

Co dalej z kwestią uchwały w spra-
wie śmieci? 

– Przypomniałem radnym, że moim 
obowiązkiem jest doprowadzać do 
zgodności działań samorządu z pra-
wem, w związku z czym na następnej 
lub kolejnych sesjach Rady Miasta 
przedstawię następną uchwałę w tej 
sprawie – zapowiada prezydent  
Zygmunt Frankiewicz.  (kik)

Im później, tym drożej!

Mokra robota, 
ważna sprawa
Radni miejscy jednogłośnie przyjęli 7 września projekt uchwały 
zatwierdzającej wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w mieście na lata 
2018–2020.

Zaakceptowany dokument jest 
kontynuacją planów i działań Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Gliwicach na lata 2015–2017. 
Przewiduje dalszą rozbudowę sieci 
wodociągowej w mieście na potrze-
by rozwijającego się mieszkalnictwa 
i przemysłu (m.in. w obrębie zachod-
niej i południowej obwodnicy Gliwic), 
a także rozbudowę oraz moderniza-
cję sieci kanalizacyjnej. – Celem tych 

działań jest zwiększenie liczby miesz-
kańców podłączonych do sieci oraz 
pozyskanie nowych klientów przemy-
słowych z obszaru działania PWiK – 
podkreśla Piotr Wieczorek, zastępca 
prezydenta miasta.

Prognozowane nakłady na inwe-
stycje ujęte w planie wyniosą łącznie  
81 mln 259 tys. zł i będą finansowane 
ze środków własnych PWiK oraz poprzez 
kredyt komercyjny.  (kik)
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Kolejny piątek BEZ 
CZTERECH KÓŁEK!

22 września przypada Europejski Dzień bez Samochodu. Wybiera-
jąc się wtedy do pracy czy szkoły, zostawmy auta w garażach lub 
na parkingach. Zamiast tego przespacerujmy się, wsiądźmy na ro-
wer lub skorzystajmy z autobusów. Warto!

W obchody Europejskiego Dnia bez 
Samochodu tradycyjnie włączy się rów-
nież miejski samorząd. Co zaplanowano 
w Gliwicach? 

– Szykujemy barwny, ekspresyj-
ny happening, do udziału w którym 
zaprosiliśmy wszystkie placówki 
oświatowe – mówi Dariusz Stanek 
z Wydziału Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach. Korowód wystar-
tuje w samo południe z gliwickiego 

Rynku. Przejdzie ul. Zwycięstwa do 
placu Piastów, a następnie ul. Dwor-
cową z powrotem na starówkę. Za-
chęcamy wszystkich zainteresowanych 
do przyłączania się po drodze! Dzieci 
i młodzież będą rozdawać broszury 
pod hasłem „Wygrać ze smogiem – jak 
to się robi w Gliwicach”.

 – Podobnych akcji spodziewajmy się 
również na poszczególnych osiedlach – 
zdradza Dariusz Stanek.  (kik)
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Więcej informacji:
Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, gliwice.eu/miasto/ekologia
Anna Dolińska-Szeląg (tel. 32/238-56-79), Joanna Wasilewska (tel. 32/238-54-82), pokój 337
Pone: Olga Czyż (tel. 32/239-12-78), pokój 332, niskoemisyjne.gliwice.eu
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Moduły fotowoltaiczne  (energia odnawialna)

Nowoczesne kotły c.o. 

Folie grzewcze

Pompy ciepła (energia odnawialna)

Palniki na pelet  

Pianki ociepleniowe (termomodernizacja)

Czyste powietrze dla Gliwic

Ogniwo fotowoltaiczne to urządzenie prze-
kształcające promieniowanie słoneczne 
bezpośrednio w elektryczność. To zjawisko 
nazywane jest efektem fotowoltaicznym. 
Ogniwa słoneczne produkowane są z ma-
teriałów półprzewodnikowych, najczęściej 
z krzemu w postaci płytek monokrysta-
licznych albo polikrystalicznych. Ogniwa 
są łączone w układy nazywane modułami. 
Służą one do budowania paneli i instalacji 
fotowoltaicznych, montowanych na przy-
kład na dachach budynków mieszkalnych. 
Takie mikroinstalacje są podłączane do sieci 
elektrycznej. Wykorzystując odnawialne 
źródło energii (OZE), można znacząco ob-
niżyć rachunki za prąd i ciepło, dbając przy 
okazji o środowisko naturalne.

Zgodnie z zapisami tak 
zwanej śląskiej uchwały an-
tysmogowej od 1 września 
2017 roku można instalować 
wyłącznie kotły najwyż-
szej, piątej klasy. Tego typu 
urządzenia są dużo bardziej 
efektywne energetycznie 
i ekologiczne. W zależności 
od modelu można w nich 
spalać węgiel, ekogroszek, 
pelet. W przypadku likwidacji 
starego paleniska węglowego 
i instalacji systemu proekolo-
gicznego, można ubiegać się 
o dofinansowanie inwestycji 
w Urzędzie Miejskim.

Systemy grzewcze wykorzystu-
jące folie bazują na zalamino-
wanych włóknach węglowych. 
Cienkie (około 0,5 mm grubo-
ści) folie mogą być umieszczane 
w podłogach, ścianach, sufitach 
i na skosach. Pomieszczenia 
ogrzewane są podczerwienią. 
Promieniowanie nie nagrzewa 
powietrza, lecz stałe elementy 
otoczenia, na przykład ściany, 
podłogi, meble, które później 
oddają ciepło. Folie charaktery-
zują się niskimi stratami ciepła. 
Przy jednoczesnym zastosowa-
niu fotowoltaiki koszty ogrzewa-
nia są bardzo niskie.

To jedne z najefektywniejszych 
i najbardziej ekologicznych sys-
temów ogrzewania budynków 
i wody użytkowej. Wykorzy-
stują tak zwane dolne źródła 
ciepła, czyli energię słoneczną 
zgromadzoną w ziemi, wo-
dach gruntowych, powietrzu 
atmosferycznym oraz energię 
geotermalną. Ciepło odbierane 
ze środowiska naturalnego jest 
sprężane i doprowadzane do 
temperatury odpowiedniej do 
ogrzania otoczenia. Niektóre 
tego typu urządzenia latem 
mogą być wykorzystywane także 
do chłodzenia pomieszczeń.

Pelet powstaje z biomasy spra-
sowanej pod wysokim ciśnie-
niem. Najpopularniejszy jest 
pelet drzewny, do produkcji 
którego wykorzystuje się tro-
ciny, wióry albo zrębki. Tego 
typu palniki są instalowane do 
starych kotłów. W ten sposób 
można modernizować urządze-
nia spalające paliwa stałe albo 
olej. Palniki są wygodne i bez-
obsługowe. Komory palenisko-
we i nadmuchowe obracają 
się i tym samym oczyszczają 
z popiołów i żużli. Emisja szko-
dliwych substancji jest zredu-
kowana do minimum. 

Jedną z metod ocieplania budyn-
ków i poddaszy jest natrysk pianki 
poliuretanowej. Ten materiał cha-
rakteryzuje się bardzo wysokim 
współczynnikiem oporu cieplnego, 
szczelnością i dużą trwałością. Pian-
ki PUR ograniczają straty ciepła w zi-
mie i chronią przed nadmiernym 
przegrzewaniem się pomieszczeń 
latem. Przyczyniają się tym samym 
do ograniczenia kosztów energii 
w sezonie grzewczym (ogrzewanie) 
i w czasie upałów (klimatyzacja).
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9 i 10 września odbyły się Gliwickie Targi EXPOBUD, na któ-
rych Urząd Miejski w Gliwicach prowadził akcję informacyjną 
dotyczącą dofinansowań do zmiany systemów ogrzewania. 
O czyste powietrze można walczyć na wiele sposobów. Część 
z nich zaprezentowano podczas targów. Poniżej opisujemy 
kilka ekologicznych urządzeń, które ogrzewają pomieszczenia 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, redukują niską 
emisję, obniżają koszty użytkowania.   (mm)

Oglądaj na
gliwice.eu
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Miasto walczy ze smogiem
DOTACJE DO ZMIANY 
oGRzeWanIa I oze

Od 1997 roku Miasto Gliwice dofinansowuje wymianę wę-
glowych systemów grzewczych na proekologiczne, na przykład 
ciepło systemowe, ogrzewanie gazowe i elektryczne. Wspar-
ciem objęto ponad 6 tys. lokali na terenie Gliwic – to około 25 
proc. istniejących systemów węglowych.

Od stycznia 2017 roku dofinansowywane są tylko kotły 
węglowe spełniające najwyższe standardy w zakresie emi-
sji i sprawności cieplnej, to znaczy co najmniej 5 klasy we-
dług normy PN-EN 303-5:2012. Nadal są dotowane systemy 
ogrzewania na gaz, energię elektryczną, olej i podłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. W podjętej przez Radę Miasta 
Gliwice uchwale podniesiony został także poziom dofinanso-
wania. Osobny regulamin określa zasady przyznawania dotacji 
do OZE (odnawialnych źródeł energii), czyli pomp ciepła, nisko-
emisyjnych kotłów biomasowych oraz kolektorów solarnych.

W latach 1997‒2016 na dotacje związane ze zmianą ogrze-
wania wydano z budżetu miasta 6,5 mln zł, natomiast na do-
tacje dotyczące instalacji systemów OZE w latach 2012‒2016 
przeznaczono 2,3 mln zł.

Zlikwiduj stare paleniska węglowe
Podłącz się do:
•  miejskiej sieci ciepłowniczej
•  sieci gazociągowej
lub zainstaluj:
•  piec na węgiel lub pelet V klasy wg normy PN-EN 303-
5:2012
lub załóż ogrzewanie:
•  elektryczne
•  olejowe
Złóż w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wniosek oraz:
•  zgodę właściciela lub współwłaściciela budynku 

 (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej)
•  faktury lub rachunki imienne
•  opinię zakładu kominiarskiego w przypadku zmiany    
    ogrzewania na gazowe, olejowe, węglowe, pelet
•  protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu 
    do miejskiej sieci ciepłowniczej
Miasto zwróci ci:
• do 4 000 zł
• do 8 000 zł (jeżeli twój budynek został ocieplony do  

4 lat wstecz)

1
2

3

4

    JAK DOSTAĆ  
DOTACJĘ OD MIASTA?
kRok Po kRoku:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 po termomodernizacji

TERMOMODERNIZACJA  
BUDYNKÓW GMINNYCH

W latach 2005‒2016 wykonano termomodernizacje 
80 obiektów, w tym: prawie wszystkich placówek oświa-
towych, 3 szpitali, 2 hal sportowych, budynku Górni-
czego Związkowego Klubu Sportowego „Sośnica”, Miej-
skiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  
Gliwickiego Teatru Muzycznego, Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej. We wszystkich miejskich pływalniach wykonano też 
instalacje solarne.

Mniejsze zapotrzebowanie na  
energię to mniejsza emisja szkodliwych 

substancji do środowiska!

PEC Gliwice
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach jest miej-

ską spółką. Ciepłownia o mocy 360 megawatów dostarcza 
ciepło systemowe do ponad 40 tys. mieszkań, budynków służ-
by zdrowia, placówek oświatowych, instytucji użyteczności 
publicznej i zakładów przemysłowych.

W ciągu ostatnich 30 lat 240 kotłowni lokalnych (w tym 98 
miejskich) zastąpiono ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tylko w 2016 roku wybudowano 6 km sieci ciepłowniczej 
i przyłączono 91 budynków (75 mieszkalnych i 16 użytkowych). 
Razem to około 1 000 mieszkań. Obecnie PEC używa 187,5 km  
sieci ciepłowniczej i 1 078 węzłów cieplnych.

Celem PEC-u jest ograniczenie negatywnych skutków od-
działywania na środowisko naturalne. Emisja zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych w ciągu 30 lat (kotłowni kotłów WR-25 
i kotłowni kotłów WP-70) diametralnie spadła i nadal spada. PEC 
Gliwice stosuje się do obowiązujących standardów emisyjnych, 
dyrektyw unijnych i ustawy Prawo ochrony środowiska.  (mm)
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Więcej informacji:
Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, gliwice.eu/miasto/ekologia
Anna Dolińska-Szeląg (tel. 32/238-56-79), Joanna Wasilewska (tel. 32/238-54-82), pokój 337
Pone: Olga Czyż (tel. 32/239-12-78), pokój 332, niskoemisyjne.gliwice.eu
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Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., we współpracy 
z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Meto-
dycznym, zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycznego „Mat@ndo” czyli 
drużynowego testu on-line dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych.

Eliminacje do konkursu od-
będą się 27 września poprzez 
platformę e-learningową, a fi-
nał 18 października w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach.

– Podczas finału zaplanowa-
no spotkania z przedstawiciela-
mi świata nauki, prezentacje 
oraz wykłady i warsztaty popu-

laryzujące matematykę – zachę-
cają organizatorzy. 

Zgłoszenia do konkursu 
będą przyjmowane  do 15 wrze-
śnia. Formularz zgłoszeniowy 
oraz pytania należy kierować 
na adres matando@ssm.sile-
sia.pl. Udział w konkursie jest 
bezpłatny.

  (mf/ŚSM)

Rusza „Mat@ndo”

Tylko w sierpniu z Gliwickiego Roweru Miejskiego skorzystano 6 848 razy, a do 
systemu przystąpiło 367 nowych miłośników dwóch kółek. Przypominamy, że 
system będzie działał do końca listopada, a działalność wznowi w marcu, gdy 
rozpocznie się kolejny sezon rowerowy. 

Według informacji 
z firmy Nextbike, ope-
ratora GRM, najwięcej 
wypożyczeń jest w ciągu 
darmowego kwadran-
sa (4 849 razy) oraz na 
jedną godzinę (1 324 
razy). To potwierdza, że 
rower miejski doskonale 
sprawdza się do szyb-
kiego przemieszczania 
i załatwienia koniecz-
nych spraw.

Przypominamy, że system 
funkcjonuje w sezonie rowero-
wym – od 1 marca do 30 listo-
pada, przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu. Na każdą z 10 
stacji wyposażonych w terminal 
z panelem informacyjnym i ste-
rującym przypada 15 stojaków 
ustawionych szeregowo i 10 
miejskich rowerów w barwach 
miasta (łącznie 150 stojaków 
rowerowych i 100 rowerów). 
Funkcjonowanie systemu uzu-

pełnia strona internetowa, na 
której można się zarejestrować, 
sprawdzić dostępność rowerów 
i miejsc postojowych na poszcze-
gólnych stacjach.

Stacje, w których można 
wypożyczyć i oddać rower, znaj-
dują się przy dworcu PKP (przy 
wejściu głównym na dworzec), 
pl. Piłsudskiego (nieopodal po-
mnika), pl. Inwalidów Wojennych 
(blisko kiosku), przy ul. Kozielskiej 
(u zbiegu z ul. Góry Chełmskiej), 

na skwerze Dessau (przy fon-
tannie), przy ul. Akademickiej 
(przy skrzyżowaniu z ul. B. Krzy-
woustego, blisko fontanny), przy 
ul. Żwirki i Wigury (przy pawilo-
nach handlowych), na Sikorniku 
(przy ul. Sikornik, obok siłowni 
pod chmurką i Domu Pomocy 
Społecznej), na os. Kopernika 
(ul. Gwiazdy Polarnej) oraz przy 
ul. Poniatowskiego (nieopodal 
Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich).  (mf)

Rowerem?  
Bardzo chętnie!

Z myślą o poprawie komfortu handlu na terenie Giełdy 
Samochodowej w Gliwicach zostaną zmodernizowane 
ciągi komunikacyjne – informuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. 

Ciągi komunikacyjne w sek-
torze handlowym „Targowisko” 
na terenie Giełdy Samocho-
dowej w Gliwicach zostaną 
zmodernizowane. Dzięki tej in-

westycji poprawi komfort han-
dlu. Tymczasem przy ul. Błonie 
trwa remont jezdni. Pomimo 
remontu możliwy jest dojazd 
do giełdy.  (mf)

zmiany przy 
giełdzie
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Firma KIRCHHOFF Automotive po raz kolejny inwestuje w Podstrefie Gliwic-
kiej. Na rozbudowę zakładu przy ul. Alfreda Nobla spółka planuje przezna-
czyć około 20 mln euro. 

KIRCHHOFF Automotive 
zainwestuje w produkcję 
części i podzespołów metalo-
wych do nadwozi samocho-
dów osobowych. W latach  
2017–2019, kosztem szacowa-
nym na ok. 20 mln euro, wybu-
duje dwie nowe hale produk-
cyjne (tłocznię i zgrzewalnię) 
oraz budynek biurowy. Łączna 

powierzchnia nowych obiek-
tów wyniesie ok. 7.5 tys. m2.  
Spółka zatrudnia obecnie  
750 osób. W związku z rozbudo-
wą pracę znajdzie co najmniej  
20 kolejnych osób. 

KIRCHHOFF Automotive 
jest częścią międzynarodowej 
grupy Kirchhoff, jednego z naj-
aktywniejszych zagranicznych 

inwestorów w naszej strefie. 
Firma produkuje podzespoły 
dla samochodów osobowych, 
dostawczych i ciężarowych. 
Najwięksi klienci zakładu KIR-
CHHOFF Automotive w Gliwi-
cach to Opel/Vauxhall, Ford, 
BMW, grupa VW w tym Skoda, 
Porsche, Audi, także Daimler, 
PSA, Renault. (mf)
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kolejna inwestycja 
w strefie
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Miasto wsparło 
prywatne żłobki

Gliwicki Budżet Obywatelski: 
spotkania z mieszkańcami

No to ŚKUP!

Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkania doty-
czące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. To część 
ewaluacji tego przedsięwzięcia, które w naszym mie-
ście realizowane jest już po raz piąty.

Będzie okazja do podsu-
mowania tegorocznej edycji 
i zdefiniowania celów na 
przyszłość – takich, które po-
zwoliłyby osiągać jak najbar-
dziej satysfakcjonujące efekty 
oraz usprawniały cały projekt. 

Wstępnie omówione zostaną 
propozycje ewentualnych 
zmian i poprawek w kolejnej 
procedurze GBO, możliwości 
wykorzystania dotychczaso-
wych doświadczeń i zgłasza-
nych dotąd uwag.

Zaplanowane są dwa spo-
tkania 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-Spor-
towym „Łabędź” przy ul. Par-
tyzantów 25.

Przypomnijmy, że pod-
czas tegorocznej edycji GBO 

mieszkańcy wybrali 71 za-
dań, które realizowane będą 
w 2018 roku we wszystkich 
osiedlach. Szczegółowe in-

formacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.
gliwice.eu w dziale Gliwicki 
Budżet Obywatelski.  (bpr)

Co roku na zakończenie lata Komisja Europejska organizuje tygodniową kampanię, 
która ma przekonać nas do „zielonych” form transportu: publicznego, rowerowe-
go i pieszego. Wszystko z myślą o środowisku. Tegoroczna edycja (16–22 września) 
odędzie się pod hasłem: „Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycja dla 
Europy”. W naszym regionie to dobra okazja, by przypomnieć o Śląskiej Karcie 
Usług Publicznych, która przydaje się w wielu różnych miejscach. No to… ŚKUP!

W autobusie lub tramwaju
Tam najczęściej wykorzysty-

wana jest ŚKUP działająca m.in. 
jak elektroniczny bilet komunika-
cji miejskiej. Żeby przejazd z kartą 
był ważny, konieczne jest odbicie 
jej w czytniku zaraz po wejściu! 
Czytników jest tyle samo ile tra-
dycyjnych kasowników. Warto  
pamiętać, że karty muszą zawsze 
odbijać także te osoby, które 
mają na nich zakodowane bilety 
okresowe, inaczej zostaną po-
traktowani jak pasażerowie bez 
ważnego biletu. 

W Urzędzie Miejskim 
– Płaćmy kartą ŚKUP, ko-

rzystając z usług kas Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, bo 
można! – zachęca Karina Kacz-
marczyk z obsługi kasowej urzę-
du w Wydziale Księgowości UM 
w Gliwicach. Karta ŚKUP ułatwia 
opłacenie na miejscu wszelkiego 
rodzaju opłat komunikacyjnych, 
skarbowych, za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
podatków od nieruchomości czy 
wieczystego użytkowania. 

Na pływalni lub w Pal-
miarni Miejskiej

Wybierasz się na „Olim-
pijczyka”, „Delina”, „Mewę”, 
w gliwickie tropiki? Mając kartę 
ŚKUP, opłacisz bilet wstępu. Je-
steś zainteresowany wynajmem 
pomieszczeń sportowych, udzia-

łem w programach rehabilitacyj-
nych, wypożyczeniem lub kon-
serwacją sprzętu sportowego? 
W tej sytuacji również możesz 
skorzystać ze śląskiej karty.

W bibliotece
Przychodzisz do którejś z filii 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach, a tam… także przy-
da Ci się karta ŚKUP! Z jej pomo-
cą zapłacisz za ksero i wydruki, 
opłacisz też kary związane z prze-
trzymaniem książek lub kaucję za 
ich zgubienie. – Nasi czytelnicy, 
szczególnie starsi, są jeszcze przy-
wiązani do tradycyjnych form 
opłat, ale coraz częściej widzimy 
u nas osoby korzystające przede 
wszystkim ze ŚKUP – zauważa 
Marta Kryś, szefowa Działu In-

strukcyjno-Metodycznego MBP 
w Gliwicach.

W kinie, teatrze,  
muzeum

W Teatrze Miejskim w Gli-
wicach, Scenie Bajka – Kino 
Amok oraz wszystkich oddzia-
łach Muzeum w Gliwicach kar-
tą ŚKUP możemy zapłacić m.in. 
za bilety wstępu na pokazy, 
wystawy, projekcje filmowe, 
imprezy kulturalne, koncerty 
czy zajęcia tematyczne. Prze-
wodnik? Widokówki? Opłace-
nie ich ŚKUP-em również nie 
powinno być problemem. 

Chcesz wiedzieć więcej 
o możliwościach karty ŚKUP? 
Wejdź na portal.kartaskup.pl.

 (kik)

Żłobek Niepubliczny nr 1, Bajkowy Dworek, Gwiazdolan-
dia, Miasteczko Dzieci, Akuku, Hakuna Matata i Kraina 
Elfów to prywatne żłobki, w których od września opłata 
pobierana od rodziców za pobyt maluszka będzie niż-
sza. Placówki tradycyjnie już wystartowały w miejskim 
konkursie i otrzymały roczne dofinasowanie od miasta 
w wysokości do 500 zł miesięcznie na dziecko.

– Zależy nam na tym, aby 
miejsc w gliwickich żłobkach 
niepublicznych było coraz wię-
cej, dlatego wspieramy osoby, 
które prowadzą działalność 
właśnie w tej sferze usług – 
przypomina zastępca prezy-
denta Gliwic Krystian Tomala. 
Od 2013 roku z budżetu miasta 
płynie na ten cel coraz szerszy 
strumień pieniędzy. W pierw-
szym roku akcji dofinansowy-
wania prywatnych żłobków było 
to 36,9 tys. zł, w 2014 roku już 
229 tys. zł, w 2015 roku – 426 
tys. zł, w 2016 roku – ok. 700 
tys. zł, a w 2017 roku – 800 tys. 
zł. Bieżąca pula środków miej-
skich do podziału była znowu 
o kilkadziesiąt tysięcy złotych 

większa i wyniosła 873,5 tys. 
zł – do wykorzystania w okresie 
od września tego roku do końca 
sierpnia 2018 roku.

Maksymalne wsparcie od 
miasta uzyskał Żłobek Nie-
publiczny nr 1 (ul. Centaura 
4; 500 zł miesięcznej dotacji 
na dziecko). Bajkowy Dworek  
(ul. Bernardyńska 69) otrzymał 
350 zł miesięcznej dotacji, 
Gwiazdolandia (ul. Bernar-
dyńska 46) i Miasteczko Dzieci 
(ul. Jana Pawła II 15) – po 330 
zł, Akuku (ul. Gwarków 26a-b)  
– 320 zł, Kraina Elfów (ul. Ko-
zielska 105a) i Hakuna Matata  
(ul. Stara Cegielnia 22) – po 290 
zł miesięcznej dotacji na dziec-
ko.  (kik)
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23 września między godz. 10.00 a 18.00 odbędzie się XXII Gliwicki Kiermasz Żyw-
ności Ekologicznej i Tradycyjnej. W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Górnych 
Wałów będzie duży wybór zdrowych, naturalnych produktów. 

Celem imprezy jest promo-
wanie wśród mieszkańców Ślą-
ska świadomości ekologicznej, 
umożliwienie bezpośredniego 
kontaktu z wytwórcami żyw-
ności ekologicznej i tradycyjnej 
oraz promocja rolnictwa ekolo-
gicznego.

Uczestnicy kiermaszu będą 
mogli wziąć udział w ciekawych 

wykładach i warsztatach prowa-
dzonych przez Polski Klub Ekolo-
giczny, Fundację Na Zielonym czy 
p. Ewę Wójcik, w których m.in.:
• poznają tradycje kulinarne 

terenów wiejskich i sprawdzą, 
czy w monotonnej i minima-
listycznej kuchni chłopskiej 
kryją się skarby (przewidziana 
degustacja);

• w trakcie warsztatów z fer-
mentowania ziół dowiedzą 
się, jak obudzić swoją na-
turalną odporność;

• poznają walory produktów 
ekologicznych.

Organizatorem wydarzenia 
jest Koło Miejskie w Gliwicach 
Polskiego Klubu Ekologicznego. 
Wstęp wolny.   (org)

Wkrótce zmieni się poborca opłaty targowej w drodze 
inkasa na terenie Gliwic. Radni wyznaczyli na inkasenta 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych. 

Podczas sesji Rady Miasta  
7 września jednogłośnie przyjęto 
uchwałę, zgodnie z którą na tere-
nie Gliwic inkaso będzie pobierane 
przez MZUK. Zmiana została pody- 
ktowana rezygnacją dotychczaso-
wego inkasenta. Miejska firma nie 
będzie pobierać opłaty prowizyjnej. 
Uchwała wejdzie w życie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.

MZUK od wielu lat pobiera 
opłatę targową na terenie giełdy 
samochodowej przy ul. Kujawskiej. 
Od 1 listopada firma zostanie także 
poborcą inkasa na terenie targowi-
ska przy ul. Lipowej 67.

Stawki opłaty targowej nie ule-
gły zmianie. Szczegółowy wykaz jest 
dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.gliwice.eu).

 (mm)
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Dwie biblioteczne filie oficjalnie zmieniają adres. Filia nr 13 przenosi się do inne-
go budynku przy ul. Paderewskiego, a sośnicka filia nr 16 będzie świadczyć usługi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14. 

Podczas sesji Rady Miasta 
Gliwice 7 września oficjalnie 
zmieniono statut Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Radni byli 
jednogłośni. Uchwała wejdzie 
w życie 14 dni po ogłoszeniu 
jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
Przeprowadzki zostały zaak-
ceptowane przez gliwickich 

radnych już wcześniej, gdy 
przyjęli uchwały intencyjne  
w tych sprawach. 

Filia nr 13 MBP zmieni ad-
res na ul. Paderewskiego 56. 
Placówka wcześniej mieściła się  
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym przy ul. Paderewskiego 70, 
jednak rozrastająca się szkoła 
potrzebowała więcej miejsca. 

W nowej lokalizacji biblioteka 
będzie kontynuować działalność 
na dotychczasowym poziomie. 

Filia nr 16 przenosi się do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 14 przy ul. Przedwiośnie 
2. Bibliotekarze będą tam mieli 
lepsze warunki lokalowe, co po-
zwoli na poszerzenie oferty. 

 (mm)
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Skorzystaj z pomocy 
ekspertów

fo
t. 

M
. F
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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 eks-
pertów. Pracownicy ZUS będą 
udzielać tam porad od godz. 9.00 
do 14.00. Podczas jednodniowej  
akcji mieszkańcy Gliwic będą 
mieli również możliwość zało-
żenia konta na Platformie Usług 
Elektronicznych – mówi Kata-
rzyna Duława, naczelnik Biura 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.  (mf)
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Fidura NIEZAWODNA! 
Po raz 10. 
Międzynarodową 
Mistrzynią Śląska!

WYNIKI WALK FINAŁOWYCH SENIOREK  
[na pierwszym miejscu zwyciężczynie]

SPoRt

Niedzielna Liga Futsalu to amatorskie rozgrywki sportowe, ale 
wyniki meczów nie są w tej inicjatywie najważniejsze. NLF wspie-
ra finansowo osoby niepełnosprawne i za to wyróżniono ligę Zna-
kiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Beneficjentami Niedzielnej Ligi Fut-
salu są niepełnosprawni podopieczni 
Fundacji Cała Naprzód. Opłata za udział 
w rozgrywkach jest przeznaczana na 
wynagrodzenie sędziów, wynajem hali, 
zakup nagród i niezbędnego sprzętu, na 
przykład piłek do gry. To, co zostaje, trafia 
do osób niepełnosprawnych. W sezonie 
2016/2017 było to 8 tys. zł. Za te działa-
nia liga została uhonorowana Znakiem 
„Zakup Prospołeczny”, przyznawanym 
przez Regionalny Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej Województwa 
Śląskiego. Projekt został też wyróżniony 

w konkursie Liderzy Społeczni Gliwic jako 
Inicjatywa Roku 2013. 

W tym sezonie futsaliści amatorzy 
spotykają się na boisku po raz szósty. 
Żeby wziąć udział w rozgrywkach, wy-
starczy skrzyknąć drużynę składającą 
się z minimum 10 osób i uiścić opłatę 
startową. Ekipa wchodzi do gry i w 26 
kolejkach walczy o tytuł Mistrza NLF. 
Nie trzeba być profesjonalnym piłka-
rzem – liczy się przede wszystkim dobra 
zabawa i aspekt charytatywny NLF-u. 
Szczegóły są dostępne na stronie  
www.niedzielnaligafutsalu.pl. (mm)

Ta gra toczy się
o coś więcej

Mistrzowie kortu

Gliwickie XII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet są już hi-
storią. W sobotnich finałach seniorek triumfowała m.in. Lidia Fidu-
ra boksująca w barwach klubowych GUKS Carbo Gliwice!

9 września na ringu w Gliwicach 
odbyło się 9 z planowanych 10 walk 
finałowych seniorek, w których wy-
stąpiły trzy Polki – kadrowiczki Kinga 
Szlachcic (57 kg) i Elżbieta Wójcik 
(75 kg) oraz Lidia Fidura (+81 kg) 
reprezentująca barwy GUKS Carbo 
Gliwice. Wygrały Wójcik i Fidura, 
pokonując na punkty odpowiednio 
reprezentantkę Tajwanu Chen Nien-
Chin (Elżbieta) i Rosjankę Elenę Ku-
zinę (Lidia).

Dla Lidii Fidury to 10. tytuł 
Międzynarodowej Mistrzyni 
Śląska. W półfinale wygrała 
z Lyazzat Kungenbayevą, która 
w światowym rankingu AIBA 
wagi ciężkiej zajmuje pierwsze 
miejsce! 

 – To były emocjonujące finały mię-
dzynarodowych, świetnie zorganizowa-
nych mistrzostw – ocenia pięściarskie 
pojedynki kobiet Jarosław Drozd z por-
talu polskiboks.pl. – Triumfowały m.in. 
dwie Polki, a zawodniczki z dalekiego 
Tajwanu zrobiły w Gliwicach bardzo 
dobre wrażenie, wygrywając 3 z 4 walk 
finałowych. Największą niespodzianką 
finałów była wygrana szczupłej i wyso-
kiej brązowej medalistki mistrzostw Ro-
sji, Svetlany Soluyanovej nad mistrzynią 
świata wagi papierowej Nazym Kyzay-
bay z Kazachstanu. Rosjankę pamiętamy 
z Młodzieżowych Mistrzostw Europy we 
Władysławowie (2012), gdzie zdobyła 
złoto. Być może turniej w Gliwicach bę-
dzie przełomowy w jej karierze? 

Transmisję walk na żywo można było 
śledzić m.in. w portalu bokser.org. Im-
preza została dofinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice.  (kik)

Zakończyły się 91 Mistrzostwa Polski w tenisie. W turnieju głównym 
singla mężczyzn zwyciężył Marcin Gawron, w turnieju głównym sin-
gla kobiet – Katarzyna Wysoczańska, w turnieju głównym debla męż-
czyzn – Marcin Gawron i Mateusz Kowalczyk, w turnieju głównym de-
bla kobiet – Paulina Czarnik i Justyna Jegiołka, natomiast w turnieju 
głównym mixta – Agata Borgman i Błażej Koniusz. Gratulujemy! 

To nie koniec tenisowych emocji. Do 
23 września potrwają  XVIII Amatorskie 
Mistrzostwa Gliwic w tenisie. Amatorzy 

i sympatycy tej dyscypliny sportu zmaga-
ją się na kortach przy ul. Kosynierów 6. 
 (mf)

fo
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48 kg Meng-Chieh Pin (Tajwan) – Steluta Duta (Rumunia) 4-1

51 kg Svetlana Soluyanova (Rosja) – Nazym Kyzaybay (Kazachstan) 5-0

54 kg Lin Yu-Ting (Tajwan) – Karina Tazabekova (Rosja) 5-0

57 kg Huang Hsiao-Wen (Tajwan) – Kinga Szlachcic (Polska) 4-1

60 kg Mira Potkonen (Finlandia) – Lynn Calder (Szkocja) 5-0

64 kg Madina Nurshaeva (Kazachstan) – Claudia Havranek (Anglia) 
WALKA ODWOŁANA

69 kg Kaye Scott (Australia) – Elmira Azizova (Rosja) 4-1

75 kg Elżbieta Wójcik (Polska) – Chen Nien-Chin (Tajwan) 4-1

81 kg Sarah Scheurich (Niemcy) – Maria Urakova (Rosja) 3-2

+81 kg Lidia Fidura (Polska) – Elena Kuzina (Rosja) 5-0

Oglądaj na
gliwice.eu

Oglądaj na
gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. nazWa Punktu adReS oSIedle

1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia  
Uzależnień „FAMILIA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia  
w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep ABC ul. Rolników 194 Bojków

10. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków

11. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep JulIa ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

16. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

17. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika

18. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

19. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika

20. Centrum Handlowe Europa Centralna ul. Pszczyńska 315 Ligota Zabrska

21. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

22. Przychodnia Bracka Sośnica ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

23. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy

24. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

25. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

26. Huta Łabędy SA ul. Zawadzkiego 45 Łabędy

27. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

28. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

29. Sklep spożywczy ADEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

30. Sklep BOGNA (ODIDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy

31. Sklep JeGo ul. Literatów 74 Łabędy

32. Sklep MaJa ul. Metalowców 5 Łabędy

33. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy

34. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

35. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

36. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy

37. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

38. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

39. kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

40. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

41. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

42. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

43. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLI-
WICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

44. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

45. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

46. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

47. Cafe & Kids Bistro O rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

48. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik

49. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

50. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

51. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

52. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

53. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica

54. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica

55. MBP – Filia nr 16 ul. Skarbnika 3 Sośnica

56. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

57. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica

58. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

59. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

60. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

61. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

LP. nazWa Punktu adReS oSIedle

62. Punkt prasowy RUCH ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

63. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

64. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 85 Szobiszowice

65. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

66. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

67. Centrum Onkologii Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

68. Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP pl. Piastów 2 Śródmieście

69. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

70. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

71. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

72. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

73. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

74. MBP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

75. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

76. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

77. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

78. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

79. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

80. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

81. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac Marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

82. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

83. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

84. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

85. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

86. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

87. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ul. Bojkowska 37 Trynek

88. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

89. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

90. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

91. Poradnia Podstawowej opieki zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

92. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

93. Allergo – Med Sp. z o.o ul. Kilińskiego 15 Trynek

94. Przychodnia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

95. Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycz-
nego Medicor Sp. z o.o.

ul. Zubrzyckiego 14 Trynek

96. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

97. Park Handlowy aRena al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska  
Polskiego

98. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska  
Polskiego

99. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska  
Polskiego

100. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska  
Polskiego

101. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska  
Polskiego

102. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

103. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

104. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

105. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

106. Sklep delIkateSy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

107. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

108. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

109. drogeria alSto ul. Lipowa 57 Zatorze

110. Sklep MÓJ OGRÓD ul. Spółdzielcza 33D Zatorze

111. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

112. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

113. Internat przy Zespole Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

114. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze

115. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

116. Sklep netto ul. Kurpiowska 2c Żerniki

117. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki

118. Sklep GRono ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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OGŁOSZENIA

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, p.n.:

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

Termin składania ofert: 20 września 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 20 września 2017 r. o godz. 10.00

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 ogłoszeniu o postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, p.n.:

Wykonanie łazienek, adaptacja części strychu, przebudowa instalacji wodno
-kanalizacyjnej, instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz remont klatki schodowej 
w budynku przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 18 września 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 18 września 2017 r. o godz. 10.00

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

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

o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, p.n.:

Remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki oraz remontem 
dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Powroźniczej 9  
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 września 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 22 września 2017 r. o godz. 11.00

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

kOMuNIkATY

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 jedno-
rodzinnych oraz lokali w budynkach wielo-
rodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. 
dofinansowanie na realizację zadań termo-
modernizacyjnych w ramach edycji pilotażo-
wej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej 
likwidacji systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym i jego zamianie na:

• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kon-
densacyjne),

• ogrzewanie elektryczne (piece akumula-
cyjne 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 kwo-
cie do 80% kosztu kwalifikowane-
go na realizacje zadań związanych  
z wymianą systemów grzewczych, ale nie 
więcej niż:

– 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elek-
tryczny),

– 24 000 zł (pompa ciepła).
Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 
2017 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na 
pompę ciepła można się starać o uzyskanie 
dofinansowania do termoizolacji budynku 
(docieplenie ścian, docieplenie stropoda-
chów lub dachów) oraz do wymiany sto-

larki 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 ze-

wnętrznych).
Do Programu zostaną zakwalifikowane oso-
by spełniające wszystkie kryteria zawarte  
w regulaminie – zarządzenie nr PM-4772/17 
Prezydenta Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. 
Wnioski będą rozpatrywane według kolej-
ności złożenia oraz w zależności od liczby 
wolnych miejsc w ramach posiadanych wa-
riantów. W przypadku niezakwalifikowania się 
na bieżący rok, zostanie utworzona lista re-
zerwowa 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 (fir-

ma Ekoscan Innowacja i Rozwój  
Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, 

 – w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Barlickiego 3, sala nr 42, czwartki od 
8.00 do 17.00.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

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

na wysokość stawki czynszu za najem:.

• 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.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

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

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Roboty remontowe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Gojawiczyńskiej 8 w Gliwicach
Część nr 1. Wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej dla budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. Gojawiczyńskiej 8 w Gliwicach. 
Część nr 2. Wykonanie remontu wraz z dociepleniem i kolorystyką elewacji oraz 
izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych w  budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Gojawiczyńskiej 8 w Gliwicach. 
Część nr 3. Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Gojawiczyńskiej 8  
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 września 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 22 września 2017 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia  
organizowanego wg procedur  

określonych regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

konserwację urządzeń  
dźwigowych

Termin składania ofert: 20 września 2017 r. do godz. 9.30 
termin otwarcia ofert: 20 września 2017 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 
Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia organizowanego wg 
procedur określonych regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o. na
wykonanie przyłączy sieci cieplnej  

na terenie Miasta Gliwice  
– 6 zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert: 19 września 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 19 września 2017 r. o godz. 9.30

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:
„Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”  

– wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej”
Termin składania ofert: 21 września 2017 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 21 września 2017 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA
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OGŁOSZENIA
NIERuChOMOśCI

kOMuNIkAT

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.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zlokalizo-
wanej 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 opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 72 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 października 
2017 r._____________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności niezabudowanej nie-
ruchomości, oznaczonej jako 
• działka nr 974, obręb Sośni-

ca, o powierzchni 0,1306 ha, 
położonej w Gliwicach przy 
ul. Kasprowicza, stano-

wiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00130837/3.

Termin przetargu: 21 listopada 2017 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
274 800,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221  
z późn. zm.).
Wadium: 27 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 
2017 r._____________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości nie-
zabudowanych, stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach 
w rejonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako: 
• działki nr 52, 53, 54, 559 

i 560, obręb Ligota Za-
brska, zapisane w KW  
nr GL1G/00032089/7 oraz 
działka nr 56, obręb Ligo-
ta Zabrska, zapisana w KW  
nr GL1G/00058709/8, o łącz-
nej powierzchni 1,0099 ha.

Termin przetargu: 25 października 2017 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
1 921 600,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowa-
na 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
Wadium: 192 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 
2017 r._____________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności zabudowanych 
• działek nr 1084 i 1085, ob-

ręb Sośnica, zapisanych  
w KW nr GL1G/00012450/3, 
o łącznej powierzchni 
0,1645 ha, położonych w Gli- 
wicach przy ul. Młodego 
Górnika 13, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 25 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*:  
296 400,00 zł

* Cena nieruchomości jest zwolniona  
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 29 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 
2017 r._____________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowa-
nej, obejmującej 
• działkę nr 1327, obręb Sośni-

ca, o powierzchni 0,4187 ha, 
położonej przy ul. Sikorskie-
go 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4.

Termin przetargu: 24 października 2017 
r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
797 600,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. 
zm.) nieruchomość zwolniona jest od opo-
datkowania podatkiem VAT.
Wadium: 79 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2017 r._____________________________________
Ustny przetarg nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu dzierżawnego nieruchomo-
ści 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 Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego 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._____________________________________
Ustny przetarg nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, poło-
żonej przy ul. Góry Chełmskiej, obejmującej 
• działkę oznaczoną w ewiden-

cji nr 169, obręb Kłodnica, na 
okres 10 lat.

Termin przetargu: 12 października 2017 r.,  
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Minimalna wysokość stawki czynszu 
dzierżawnego za nieruchomość wynosi:  
904,50 zł netto w stosunku miesięcznym
Wadium: 3000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 października 
2017 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 
czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwe-

stora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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 381-383, 385, 387-392 do 21 września 2017 r.
•	 nr 384, 386, 393-394 do 22 września 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 396-400 do 21 września 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMuJE,

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA 
sprzeda nw. jednostki sprzętowe:

Wszelkich informacji udziela: Główny Inżynier ds. Logistyki pod nr telefonu: 32/270-40-03, wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Lp. nazwa nr ewid. rok prod. masa własna
maszyny [kg] uwagi

1. Zagęszczarka gruntu Wacker DPU 100-70 5-0251 2007 700 uszkodzona

2. Ubijak stopowy Ammann ACR 60 5-0280 2011 62 uszkodzony

3. Ubijak stopowy Ammann ACR 60 5-0299 2011 62 uszkodzony

4. Zagęszczarka gruntu Ammann AVP2920 5-0191 2000 195 uszkodzona

5. Zagęszczarka gruntu LH 300 5-0206 2002 300 uszkodzona

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

MIESZkALNE

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

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

 □ UL. OKRZEI 11, lokal nr III, parter, 
pow. 71,38 m2, 4 pomieszczenia, 
WC
Termin przetargu: 28 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 15 września 2017 r. od godz. 12.45 
do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 26 września 2017 r. od 
godz. 9.45 do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ AL. PRZYJAŹNI 11, lokal nr I, par-
ter, pow. 104,28 m2, 7 pomiesz-
czeń, 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 2017r. 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 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ UL. ZAWISZY CZARNEGO 12, lo-
kal nr I, piwnica, pow. 74,57 m2, 
6 pomieszczeń
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 zgłoszeniu 

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. PRZY-
JAŹNI 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 wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

 □ UL. CZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, 
pow. 226,70 m2, 11 pomieszczeń, 
3 korytarze, 4 pomieszczenia WC, 
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 19 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 455 900,00 zł
Wadium: 22 800,00 zł
Termin oględzin: 19 września 2017 r. od godz. 9.00 do 
9.20, 6 października 2017 r. od godz. 13.15 do 13.35
(dodatkowy termin oględzin: 17 października 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 13 października 2017 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 1 (wejście przez 
podwórko od pl. Inwalidów Wo-
jennych 1), lokal nr X, parter, piw-
nica, pow. 260,11 m2, 4 pomiesz-
czenia, klatka schodowa, toaleta 
– na parterze, 12 pomieszczeń, 
klatka schodowa, 4 korytarze – 
na kondygnacji piwnicy
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 460 800,00 zł
Wadium: 23 100,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2017 r. od godz. 14.30 
do 14.45, 24 października 2017 r. od godz. 9.00 – 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 ul. Kłodnicka 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 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 zgłoszeniu 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 + piw-
nica – 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 zgłosze-
niu 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 zgłosze-
niu 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.

NIERuChOMOśCI

że 17 października 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,  
w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 643, obręb 
Szobiszowice, KW GL1G/00110528/8, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Minimalne postąpienie: 720,00 zł
Cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnienie na podstawie art. 
43 pkt 10 zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota 3308,70 zł brutto z tytułu ustanowienia 
odpłatnej służebności dojścia i dojazdu.
Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, obejmująca działkę nr 643, została prze-
znaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr PM 4704/17 z 27 czerwca 2017 r.
Opis nieruchomości:
Działka nr 643 o powierzchni 0,0149 ha jest położona w strefie śródmiejskiej miasta w dzielnicy 
Osiedle Obrońców Pokoju przy ul. Paderewskiego 16. Działka jest zabudowana budynkiem 
o charakterze usługowym, przylegającym do budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego, 
o powierzchni użytkowej 33,75 m2. Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tra-
dycyjnej, murowany z pustaków, stropy ognioodporne, dach żelbetowy pokryty papą. Stolarka 
okienna stalowa, okratowana. Drzwi stalowe. Zgodnie z opinią Wydziału Architektury i Budow-
nictwa UM, pas terenu w południowej części działki (oznaczony na mapie kolorem żółtym), służy 
do pieszej komunikacji mieszkańców sąsiednich budynków i nie może być ogrodzony lub w inny 
sposób zagospodarowany, uniemożliwiając komunikację pieszą. Uzbrojenie w zasięgu działki: 
wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja, gaz, sieć ciepłownicza. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa o charakterze mieszkaniowym wielorodzinnym.
Uprawnienia nieruchomości:
Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 643, obręb Szobiszowice, ustanowiona zosta-
nie w dniu sprzedaży na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4659/17  
z 16 czerwca 2017 r. odpłatna nieograniczona w czasie służebność drogi polegająca na prawie 
przejścia i dojazdu przez działkę nr 653, zapisaną w KW nr GL1G/00032658/7. W związku 
z powyższym do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota  
3308,70 zł brutto z tytułu ustanowienia służebności. Powierzchnia służebności została oznaczona 
na mapie kolorem zielonym.
Nieruchomość może być udostępniona do oględzin po uprzednim umówieniu terminu. W tym 
celu należy się skontaktować telefonicznie z Rejonem Obsługi Mieszkańców nr 4, dział eksplo-
atacji, tel. 32/231 53 24, wew. 107.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 
obręb Szobiszowice w Gliwicach (uchwała nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 15 lipca 2010 r.) nieruchomość opisana jest symbolem 5MW, co oznacza tereny mieszkaniowe 
o wysokiej intensywności zabudowy, istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
7200,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, działka nr 643, obr. Szobiszowice, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub 
nazwa i NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 12 października 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 wyzna-

czonym 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 sporządzonego 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 miesię-
cy 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 czynności 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 ter-
minie 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 
powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 listopada 2017 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 notarialnych 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 Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy w godzinach pracy 
urzędu, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4704/17 z 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 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 (DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

Miasto Gliwice  
poszukuje partnerów 
do akcji Gliwicki Dzień 
dla zdrowia i Gliwicka  
akademia zdrowia 
dzieci

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

Podmioty zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji (załącznik wraz z ogłoszeniem do-
stępny 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.

Lista osób, którym Prezydent Miasta  
przyznał stypendium sportowe na okres  

od września do grudnia 2017 r.

Imię i Nazwisko         dyscyplina sportowa Przynależność klubowa

Szymon Wąs kickboxing GSWW Najemnik
Paweł Bańczyk ju-jitsu BJJ Factory
Tomasz Paczka ju-jitsu BJJ Factory
Wojciech Gryz ju-jitsu BJJ Factory
Piotr Dudziński ju-jitsu BJJ Factory

Jan Byrczek orientacja sportowa UKS Kometa
Mateusz Szwaja orientacja sportowa UKS Kometa
Barbara Sanocka orientacja sportowa UKS Kometa

OFERTY PRACY

kOMuNIkATY

OBWIESZCZENIE
AB.6740.7.4.2017

z 7 września 2017 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1496), Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że  
4 września 2017 r. wydał decyzję nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy  
ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I: Rozbudowa ul. Bojkowskiej 
(droga powiatowa nr 7202S) i budowa fragmentu obwodnicy (droga powiatowa)”,
jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto Gliwice na prawach powiatu nieruchomości znajdujących 

się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek: budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i budowy/przebudowy zjazdów oraz okre-

ślono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono 
na wykonanie tych obowiązków,

• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi powiatowej (w nawiasie podano 

pierwotny nr działki): 
obręb Bojkowskie Pola: 
101/1 (101), 102/1 (102), 112/1 (112), 113/1 (113), 114/1 (114), 115/1 (115), 215/1 (215), 
obręb Nowe Gliwice: 
433/1 (433), 434, 435, 436, 444/1 (444), 

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy (w nawiasie podano pierwotny nr działki) 
podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), h)):

• budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
• budowy lub przebudowy zjazdów.

obręb Bojkowskie Pola: 
101/2 (101), 112/2 (112), 115/2 (115), 
obręb Nowe Gliwice: 
157, 161/1, 170/3, 433/2 (433), 444/2 (444), 437, 446.

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części (według ewidencji gruntów), które staną się własnością Miasta 
Gliwice na prawach powiatu z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:

POUCZENIE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wo-
bec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem 
wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 Kpa).

Działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr pier-
wotny 
działki

Nr działki  
wchodzącej  

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Nr działki 

poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

1. 101 101/1 1,0932
101/2 4,5131

Bojkowskie Pola
101/3 3,7577

2. 102 102/1 0,0299 102/2 3,0164 Bojkowskie Pola

3. 112 112/1 0,0009 112/2 1,0025 Bojkowskie Pola

4. 113 113/1 0,0132 113/2 0,4882 Bojkowskie Pola

5. 114 114/1 0,1146 114/2 0,9883 Bojkowskie Pola

6. 115 115/1 0,2621 115/2 3,0526 Bojkowskie Pola

7. 215 215/1 0,0396 215/2 0,2186 Bojkowskie Pola

8. 433 433/1 0,1434 433/2 0,7141 Nowe Gliwice

9. 444 444/1 0,8082 444/2 1,7452 Nowe Gliwice

Lp. Numer działki Numer działki pierwotnej Obręb

1. 101/1 101 Bojkowskie Pola

2. 102/1 102 Bojkowskie Pola

3. 112/1 112 Bojkowskie Pola

4. 113/1 113 Bojkowskie Pola

5. 114/1 114 Bojkowskie Pola

6. 115/1 115 Bojkowskie Pola

7. 215/1 215 Bojkowskie Pola

8. 433/1 433 Nowe Gliwice

9. 434 ------ Nowe Gliwice

10. 435 ------ Nowe Gliwice

11. 436 ------ Nowe Gliwice

12. 444/1 444 Nowe Gliwice

Przedsiębiorstwo Remontów  
Ulic i Mostów SA 

rozważa możliwość zakupu nw. jednostek sprzętowych:

Oferty proszę składać na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl. 
Wszelkich informacji udziela: Główny Inżynier ds. Logistyki pod nr. telefonu: 32/270-40-03, wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

•  glazurnik  
wykształcenie: zawodowe, min. 3 lat doświad-
czenia, biegła znajomość sztuki budowlanej, 
podstawowa znajomość języka angielskiego, 
znajomość w zakresie naprawy płyt konstruk-
cyjnych, prace związane z przygotowaniem 
podłoża, prace glazurnicze płyt balkonowych, 
tarasów i łazieniek, umowa zlecenie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

•  cieśla – budowa dachów    
wykształcenie: brak wymagań, osoba chętna do 
przyuczenia, budowa dachów, umowa zlecenie, 
miejsce pracy: obszar Polski;

•  spawacz MIG-MAG   
wykształcenie: zawodowe, uprawnienia MIG
-MAG, trzy zmiany, miejsce pracy: teren woj. 
śląskiego;

•  pomocnik instalatora   
wykształcenie zawodowe, rok doświadczenia, 
uprawnienia na zgrzewacza rur PP, zakres obo-
wiązków: montaż instalacji wod-kan., praca  
wg zleceń na terenie Polski;

•  operator maszyn   
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane 
doświadczenie, wymagane zdolności manu-

alne, brak przeciwwskazań do pracy stojącej, 
zakres obowiązków: produkowanie wyrobów 
zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz 
planem produkcji, sporządzanie raportów 
stanowiskowych, dbanie o właściwą identy-
fikację produkowanych wyrobów, demontaż 
wadliwych wyrobów, umowa zlecenie z moż-
liwością podpisania umowy o pracę, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  sprzedawca – ekspedientka   
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, 
wymagane chęci do pracy, książeczka sanepidu, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Kleszczów, 1/2 
lub cały etat;  

•  operator gilotyny   
wykształcenie: min. zawodowe mechaniczne, 
wymagane badania psychotechniczne do pracy 
przy maszynach, cięcie i gięcie blach na gilo-
tynie, jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;

•  krawiec/szwacz    
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe mile widziane lub osoba chętna 
do przyuczenia, zakres obowiązków: szycie 
pokrowców, tapicerki samochodowej, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów.

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

Oferty z 7 września 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.

  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 Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• 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.

Lp. nazwa masa własna maszyny [kg] uwagi

1. Zagęszczarka gruntu  
rewersyjna 420-470 preferowany wydłużony  

okres gwarancji – 36 miesięcy

2. Ubijak pionowy (skoczek) 60-70 preferowany wydłużony okres 
gwarancji – 36 miesięcy

mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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Festiwal mejKING to coś dla oka, ucha, nosa i wiele więcej. Od 15 do 17 września w Starej  
Fabryce Drutu zaplanowano wystawy, koncerty, spektakle i techniczno-artystyczne warsztaty.

Podczas imprezy przy ul. Dubois 
22 odbędzie się wielki finał projektu 
MajsterSztuk. Przez kilka miesięcy 
konstruktorzy, artyści i złote rączki 
pracowali w kilku grupach roboczych 
na pograniczu sztuki i techniki. Ich 
autorskie pomysły i projekty zostaną 
zaprezentowane w trakcie festiwalu. 
Będą instalacje dźwiękowe i wizual-
ne, rzeźby kinetyczne oraz narzędzia 
wytwórcze i pomiarowe.

Mali i duzi miłośnicy majsterko-
wania wezmą udział w twórczych 
warsztatach. Będzie można spró-
bować swoich sił w odlewnictwie, 

zbudować hydrauliczne ramię ro-
bota, samodzielnie wykonać rzeźbę 
kinetyczną albo poznać podstawy 
konstrukcji plotera CNC. ‒ Najmłod-
si będą mogli twórczo poszaleć 
w Majster Strefie, gdzie animato-
rzy i majsterkowicze pomogą im 
stworzyć lampiony, instrumenty 
i małe dzieła sztuki – zapowiadają 
organizatorzy z Centrum Inicjatyw 
Społecznych. Zaplanowano też 
wieczorne koncerty i spektakle 
teatralne.

Wstęp na festiwal jest wolny. Na 
część warsztatów obowiązują zapi-

sy. Szczegóły są dostępne na stronie 
www.warsztatmiejski.pl/mejking. 
Projekt jest dofinansowany z budże-
tu Miasta Gliwice. (mm)

Sztuka majsterkowania

Święto... 
mostu

W jazzowym rytmie

16 września wyruszymy z Gli-
wic na industrialną wycieczkę 
do Zagwiździa i Ozimka.

Historyczną wyprawę po prze-
mysłowych zabytkach Opolszczyzny 
organizuje Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dziedzictwa Kulturowego Gliwic 
„Gliwickie Metamorfozy”. O godz. 
10.00 z pl. Piastów uczestnicy wy-
cieczki wyruszą do pozostałości po 
hucie żelaza w Zagwiździu, a później 
na Święto Mostu i Żeliwa w Ozimku. 
Podczas imprezy zaplanowano koro-
wód historyczny i inscenizacje.

Most wiszący w Ozimku powstał 
190 lat temu. Jest najstarszym 
w kontynentalnej Europie żelaznym 
mostem wiszącym. W 2017 roku, 
podobnie jak gliwicka Radiostacja, 
został uznany przez Prezydenta RP 
za Pomnik Historii.

Koszt udziału w wycieczce wy-
nosi 30 zł. Zapisy są przyjmowane 
e-mailowo (gliwickie_metamorfo-
zy@op.pl) oraz telefonicznie (601-
065-019). Wyjazd jest dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

CO?
   GDZIE? 
     KIEDY?

CZWARTEK 14 WRZEŚNIA
 ■ godz. 20.00: koncert Silberman And Three Of a Perfect 

Pair i Jana Peszka z cyklu „Czwartki Jazzowe z Gwiazdą”, 
klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIĄTEK 15 WRZEŚNIA
 ■ godz. 8.45 i 10.45: „Huta Łabędy – wczoraj i dziś” – zwie-

dzanie z przewodnikiem w ramach XV Gliwickich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, zbiórka na pl. Piłsudskiego 9

 ■ godz. 17.00: „Próba materii” – wernisaż wystawy foto-
grafii Grupy Fotograficznej ACZKOLWIEK, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ od godz. 17.00: wernisaż wystawy i koncerty w ra-
mach festiwalu MajsterSztuk, Stara Fabryka Drutu  
(ul. Dubois 22)

 ■ godz. 18.00–20.00: Społeczna Kuchnia na Zielonym, 
warsztaty i spotkanie wegańskie, BLCRK (ul. Dubois 22)

SOBOTA 16 WRZEŚNIA
 ■ godz. 9.00 i 15.00: Spacer po Starych Łabędach z prze-

wodnikiem w ramach XV Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego, zbiórka przy kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP (ul. Staromiejska 25)

 ■ godz. 10.00: wycieczka na Święto Mostu i Żeliwa do 
Ozimka, zbiórka na pl. Piastów

 ■ godz. 11.00‒16.00: „Historia Kanału Kłodnickiego i Gli-
wickiego” – warsztaty dla dzieci w ramach XV Gliwic-
kich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Centrum Kulturalno-
-Sportowe „Łabędź” (ul. Partyzantów 25)

 ■ od godz. 13.30: prezentacje, warsztaty i spektakl te-
atralny w ramach festiwalu MajsterSztuk, Stara Fabryka 
Drutu (ul. Dubois 22)

 ■ godz. 16.00: „Dzieje Łabęd w zarysie (nie tylko ko-
ścielnie)” – wykład ks. dr. Piotra Góreckiego w ramach  
XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Centrum 
Kulturalno-Sportowe „Łabędź” (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.30: „Vivaldi Goes Jazz” – koncert Gliwickiej Or-
kiestry Kameralnej, Woytka Mrozka i kwartetu jazzowe-
go w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej Improwizowanej All’improvviso, Ruiny Teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 20.00: koncert Bartka Kujawskiego, Jakuba Adam-
ca, Lautbild, Piotra Połoza i TSVEY w ramach Festiwalu 
Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej FEEM 2017, 
Stara Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA
 ■ godz. 10.00 i 12.00: rejsy po Kanale Gliwickim w ra-

mach XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
zbiórka w Marinie Gliwice (ul. Portowa 28)

 ■ godz. 12.00: Otwarty Salon Muzyczny – koncert Zespo-
łu Muzyki Salonowej Eleganza, park Chopina

 ■ od godz. 13.30: prezentacje, warsztaty i spektakl te-
atralny w ramach festiwalu MajsterSztuk, Stara Fabryka 
Drutu (ul. Dubois 22)

 ■ godz. 18.15: „Vincent van Gogh. Nowy sposób widze-
nia” – wystawa na ekranie, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

PONIEDZIAŁEK 18 WRZEŚNIA
 ■ godz. 18.30‒20.30: Coders Day – spotkanie dla miło-

śników programowania, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4‒5)

WTOREK 19 WRZEŚNIA
 ■ godz.18.00: „BIG BIT – unikatowe zjawisko polskiej sce-

ny muzycznej” – spotkanie dyskusyjnego Klubu Płyto-
wego, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 20.00: Blues Jam – jam w stylistyce bluesa z Kaje-
tanem Drozdem, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

ŚRODA 20 WRZEŚNIA
 ■ godz. 12.30: „Tulipanowa gorączka” – projekcja w ra-

mach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Czego możemy nauczyć się od Małego 

Księcia?” – warsztaty psychologiczne, Biblioteka Cen-
tralna (ul. Kościuszki 17)

Międzynarodowy Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych 
rozpocznie się w tym roku 2 listopada. Już teraz warto za-
rezerwować sobie czas – nie zabraknie ciekawych, inspiru-
jących artystów.

W siódmej edycji festiwalu 
zaplanowano 18 koncertów. Zde-
cydowana większość odbędzie się 
w Centrum Kultury Jazovia. Dla 
gliwickiej publiczności wystąpią: 
jeden z najciekawszych współ-
czesnych saksofonistów Joshua 
Redman, pochodzący z Gliwic 
kompozytor Stanisław Soyka, 
legendarna grupa yellowjackets, 
Steve Coleman – jeden z twórców 
ruchu M-Base, bohater jazzowej 
gitary al di Meola, magiczne trio 
Marcina Wasilewskiego, bardzo 
muzykalna Rodzina Miśkiewi-
czów i Lura, nazywana następ-
czynią Cesarii Evory. Informacje 
o biletach są dostępne na stronie  
www.palmjazz.pl.

Część tegorocznych koncertów 
będzie bezpłatna. Informacje o za-
proszeniach można znaleźć na stro-

nie www.palmjazz.pl/zaproszenia.  
Wystąpi odważna nowojorska 
wokalistka Marianna Solivan, ra-
pująca Audrey Martell, latynoskie 
trio Alfreda Rodrigueza, znakomity 
polski saksofonista Piotr baron, bry-
tyjsko-nigeryjski wokalista ola ona-
bule, Marius Neset – pochodzący 
z Norwegii znakomity saksofonista 
młodego pokolenia, multiinstru-
mentalna i wielokulturowa Naxos 
Orchestra oraz dwa fortepianowe 
duety – Vladimir Solânik i Piotr 
Orzechowski oraz Ratko Vojtek 
i Nikola Kołodziejczyk.

Dyrektorem artystycznym 
PalmJazzu jest Krzysztof Koby-
liński, gliwicki pianista i kompo-
zytor. Organizatorem festiwalu 
jest Fundacja Integracji Kultury. 
Projekt jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice.  (mm)
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