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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

Podczas XVI Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego mieszkańcy zwiedzili 
miejskie rezydencje z XIX i I poł. XX wieku. Na liście 23 udostępnionych obiektów 
były zarówno wille należące do dawnych burmistrzów, jak i okazałe kamienice. 
Na zdjęciu: wnętrze willi przedsiębiorcy budowlanego Ericha Drauba, obecnie 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Stefana Banacha 3. (fot. Z. Daniec 
/ UM Gliwice)

Gliwickie wille wciąż zachwycają

Za nami 43. Memoriał Zenona Sęka oraz Mistrzostwa Gliwic w lekkiej atletyce dla 
młodzieży szkolnej. Na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza 30 o miejsca na podium 
walczyło ponad pół tysiąca młodych zawodników reprezentujących 17 gliwickich szkół. 
Oprócz medali, dyplomów i tytułów Mistrza Gliwic najlepsi otrzymali oryginalne, pa-
miątkowe koszulki memoriałowe, zakupione ze środków przekazanych przez Miasto 
Gliwice. (fot. A. Oksztul) 

Rekordowy memoriał

22 września odbyło się zbrojne wydarzenie – Gliwicki Piknik Militarny. Na pl. Krakowski wjechały flagowe pojazdy polskiej armii: czołgi PT-91M2 (w wersji wyposażenia A1) 
oraz PT-91M2 (w wersji wyposażenia A2), wyprodukowane w Bumarze Łabędy, a także Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak, które były obecne na polskich misjach 
pokojowych, na przykład w Afganistanie. Mali i duzi oglądali też systemy ekspozycyjne z symulatorami, którymi pochwalił się gliwicki OBRUM. Podczas pikniku zaprezentowali 
się także żołnierze Jednostki Wojskowej AGAT i 6. batalionu powietrznodesantowego oraz funkcjonariusze policji, straży miejskiej i strażacy. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Maluchy urodzone w 2015 roku podczas odwiedzin w jednej z filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach od 1 października będą dostawać niezwykły prezent. W skład 
specjalnie przygotowanej Wyprawki Czytelniczej wejdą: pięknie wydana książka 
oraz broszura informacyjna dla rodziców pt. „Książką połączeni, czyli o roli czytania 
w życiu dziecka”, a także Karta Małego Czytelnika. Akcja jest częścią kampanii 
Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. (fot. materiały organizatora)

„Pancerni” pokazali supernowoczesny sprzęt bojowy

Czytanie jest fajne

Zespół Form Tanecznych Salake na zaproszenie Fundacji Anny Dymnej wziął udział 
w koncercie charytatywnym na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób 
Niewidomych w Ziemięcicach. Wcześniej, również na zaproszenie Anny Dymnej, 
tancerze z Salake wystąpili w Filharmonii Krakowskiej podczas koncertu charytatyw-
nego na rzecz leczenia śląskiej reżyserki Magdaleny Piekorz. A już w listopadzie zespół 
planuje udział w Mistrzostwach Świata IDO w Riesie w Niemczech. (fot. A. Rakoczy)

Anna Dymna doceniła gliwicki zespół

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Gliwice zdominowały 
ranking Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”  
w kategorii miast na pra-
wach powiatu, ze średnimi 
wydatkami inwestycyjnymi 
per capita (w przeliczeniu 
na mieszkańca) w wysoko-
ści ponad 2 700 zł rocznie. 

Na drugim miejscu uplasowało się 
Krosno, a na trzecim Skierniewice. 
Wśród śląskich miast, po Gliwi-
cach, najwięcej (1 590,13 zł per 
capita) zainwestowało Jaworzno. 
Warto przypomnieć, że również 
w poprzednich edycjach rankingu 
(za lata 2013–2015 i 2014–2016) 
Gliwice uzyskiwały najlepszą po-
zycję. 

Wysoka ocena Gliwic nie zaska-
kuje, ponieważ na przestrzeni 
ostatnich lat miasto zrealizowało 
wiele przedsięwzięć, które zna-
cząco podnoszą jakość życia 
nie tylko gliwiczan, ale całego 
regionu. Wśród najważniejszych 
można wymienić zakończenie 
remontu Starówki, budowę 
Drogowej Trasy Średnicowej, 

hali widowiskowo-sportowej 
„Arena Gliwice”, rewitalizację 
parku Chrobrego, modernizację 
budynków oświatowych i boisk 

szkolnych, w tym areny lekko-
atletycznej, jednej z najnowo-
cześniejszych w kraju. Ponadto 
wybudowano kanalizację desz-

czową, wyremontowano wiele 
kilometrów dróg i chodników 
i zrewitalizowano Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich.

– Po latach przemyślanych inwe-
stycji Gliwice dysponują bardzo 
nowoczesną infrastrukturą. 
Miasto rozwija się harmonijnie, 
realizujemy inwestycje, które 
stymulują lokalną gospodarkę 
oraz stale podnosimy jakość 
życia. Gliwice są miastem, 
w którym dobrze się żyje 
i pracuje. A dzięki rozsądnemu 
planowaniu, zajmując od lat 
najwyższe miejsca w rankingach 
inwestycyjnych, zachowujemy 
bardzo dobrą kondycję finan-
sową, mamy niskie zadłużenie 
i stać nas na dalszy dynamiczny 
rozwój – mówi prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. 

Ranking został przygotowany 
przez prof. Pawła Swianiewicza 
i dr Julitę Łukomską z Zakładu 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pod uwagę 
wzięto całość wydatków mająt-
kowych poniesionych w ostat-
nich trzech latach (2015–2017). 
Pełny ranking dostępny jest na 
stronie www.wspolnota.org.pl.  

 (mf)

Z MIASTA

Gliwice liderem inwestycji w Polsce
Świetnie skomunikowane, nowoczesne i dynamiczne, z prężną gospodarką, przyjazną polityką samorządu wobec inwesto-
rów i dobrą kondycją ekonomiczną. Takie właśnie są Gliwice, których rozwój napędzają m.in. wielkie miejskie inwestycje. 
Nic więc dziwnego, że nasze miasto znalazło się na szczycie rankingu Liderzy Inwestycji 2015–2017.
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Urząd Miejski w Gliwicach, który latem wprowadził szybkie płatności online, udostępnił teraz dodatkowe miejsce do 
dokonywania wybranych e-opłat administracyjnych – z poziomu Wirtualnego biura Obsługi. Warto skorzystać i z tej 
możliwości! Cała operacja trwa kilka minut i jest całkowicie bezpieczna.

Od lipca klienci Urzędu Miejskiego 
bez wychodzenia z domu mogą 
uiścić większość opłat admini-
stracyjnych, m.in. komunikacyjne 
(np. zarejestrowanie pojazdu czy 
wydanie prawa jazdy) i skarbowe 
(np. sporządzenie aktu małżeń-
stwa albo pełnomocnictwa). On-
line można również zapłacić np. za 
udostępnienie danych z ewidencji 
ludności czy wydanie zezwolenia 
na budowę.

– Urząd Miejski wdrożył system 
e-Płatności Blue Media, aby uła-
twić klientom załatwianie tych 
spraw, które wymagają uiszcze-
nia dodatkowych opłat. Dzięki 
systemowi mają oni do dyspozycji 
zarówno szybkie płatności (takie 
jak mTransfer, Pekao24 czy płacę 
z iPKO), płatności online kartą 
płatniczą (VISA, VISA Electron, 
MasterCard i Maestro) oraz 
BLIK – przypomina Agnieszka 
Dylewska, naczelnik Wydziału 
Księgowości Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Opłat można dokonać za po-
średnictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem 
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl.  
Prowadzi do niego baner PŁAT-
NOŚCI ONLINe znajdujący się 
w dolnej części strony interne-
towej miasta Gliwice.eu, a teraz 
także Wirtualne Biuro Obsługi 
UM w Gliwicach. Dokładnie rzecz 

ujmując, trzeba wejść na stronę 
bip.gliwice.eu, kliknąć w boczną 
zakładkę „Wirtualne biuro Ob-
sługi” i odnośnik „Karty opisów 
usług”, a po wyborze interesu-
jącej nas usługi i przesunięciu 
karty informacyjnej do punktu 
„Jakie opłaty należy ponieść i jak 
to zrobić?”, kliknąć w przycisk 
„zapłać” w sekcji opłat.

W formularzu ogólnym należy po-
dać rodzaj sprawy, za którą chce-
my uiścić opłatę, uzupełnić dane 
identyfikacyjne (imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, adres e-mail 
oraz szczegóły dotyczące przed-
miotu płatności) oraz wskazać 
formę płatności. Po przekierowa-
niu na stronę transakcyjną banku 
dane płatnika i kwota do zapłaty 

będą już uzupełnione i wystarczy 
je tylko potwierdzić.

Po dokonaniu płatności klient 
otrzyma na podany w formula-
rzu adres e-mail potwierdzenie, 
które powinien wydrukować 
i przedstawić w urzędzie podczas 
załatwiania sprawy. 

Koszt usługi płatności wynosi 1 zł 
i jest doliczany przez operatora do 
transakcji. – Część z dostępnych 
w systemie opłat za sprawy może 
być ze sobą łączona, np. jeżeli po-
trzebujemy zapłacić za kilka peł-
nomocnictw, prowizja naliczy się 
tylko raz – przypomina Agnieszka 
Dylewska.

Jednak w większości przypadków 
(np. przy rejestracji pojazdów) 
sprawy trzeba opłacać pojedyn-
czo. W razie wątpliwości, które 
sprawy trzeba opłacać osobno, 
należy zdać się na system, który 
blokuje możliwość dodania kolej-
nych opłat.  (mk/kik)

Zapłać online w Wirtualnym biurze Obsługi!
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Nowa Akademicka
Pomysł  na wyłączenie części 
ul. Akademickiej z ruchu sa-
mochodowego i stworzenie 
w tym miejscu przyjaznej 
miejskiej przestrzeni, stwarza-
jącej nie tylko odpowiednie 
warunki do nauki, ale także 
możliwość relaksu w przyjem-
nym otoczeniu, pojawił się 
przed kilkoma laty. Zakłada-
no całkowitą przebudowę tej 
części miasta.

Punktem wyjścia był ogólno-
polski konkurs architektonicz-
ny, zorganizowany przez Poli-
techniką Śląską. Na podstawie 
zwycięskich prac ostateczną 
koncepcję organizacji tej prze-
strzeni opracował dr arch. inż. 
Tomasz Bradecki z miejscowe-
go Wydziału Architektury.

Inicjatywę gliwickiej uczelni poparły 
władze miasta, decydując się na 
współfinansowanie inwestycji.  
– Uznaliśmy, że to ciekawa propo-
zycja, która pozwoli na stworzenie 
nowej przestrzeni miejskiej – nie 
tylko dla studentów, ale także dla 
spacerujących gliwiczan. W pobliżu 
planowaliśmy budowę hali  wido-
wiskowo-sportowej, przebudowę 
układu komunikacyjnego wokół 
tego obiektu oraz modernizację 
parku Chrobrego, więc korzystne 
zmiany miały objąć spory kawa-
łek miasta. Pomysł przebudowy  
ul. Akademickiej doskonale się w te 
plany wpisywał, a rektor Politechni-
ki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik 
był rzeczowym i merytorycznym 
partnerem – mówi prezydent Gli-
wic Zygmunt Frankiewicz.

20 kwietnia 2011 r. prof. Andrzej 
Karbownik (ówczesny rektor 

uczelni) i prezydent Gliwic 
podpisali porozumienie w spra-
wie realizacji kolejnego etapu 
projektu, a jesienią tego roku  
ul. Akademicka została wyłączona 
z ruchu. Właściwa przebudowa 
rozpoczęła się dwa lata później 
i trwała 13 miesięcy. Nowe ser-
ce kampusu Politechniki Śląskiej 
oddano do dyspozycji studentów 
i gliwiczan z początkiem paździer-
nika 2014 r. 

W kolejnych latach miasto 
konsekwentnie realizo-
wało plan przemiany tej 
części Gliwic w centrum 
rekreacyjno-kulturalne. 
Z pierwszych efektów tej 
przebudowy możemy już 
w pełni korzystać.

Ta część Gliwic w ostatnich latach zmieniła się nie do poznania. Dzięki odważnym inwestycjom i udanej współpracy z Politechniką Śląską 
miasto zyskało nową, reprezentacyjną dzielnicę, która stała się centrum rekreacyjno-kulturalnym, przyciągającym tłumy gliwiczan oraz 
tysiące gości z kraju i  zagranicy. Za realizację tego projektu Gliwice zostały wyróżnione prestiżową Nagrodą im. Jerzego Regulskiego. 
Wręczenie odbędzie się 8 października w Warszawie, a już teraz zapraszamy na spacer po Dzielnicy Akademickiej.

INWeSTyCJe

Dzielnica Akademicka: początek zmian

prof. Andrzej Karbownik 
rektor Politechniki Śląskiej  
w latach 2008–2016
Gdy w 2008 r. zostałem rektorem Poli-
techniki Śląskiej, zwróciłem się do władz 
Gliwic z propozycją wyłączenia z ruchu 
ul. Akademickiej. Ten pomysł spotkał się 
z aprobatą. Następnym krokiem były 
konieczne inwestycje w miasteczku aka-
demickim, a w efekcie całkowita zmiana 
jego wizerunku.

W 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu przebudowy, wspólnego 
przedsięwzięcia Politechniki i miasta. Przedsięwzięcie to miało cha-
rakter trochę eksperymentalny, ponieważ był to pierwszy przypadek 
tak rozbudowanej współpracy inwestycyjnej pomiędzy uczelnią 
i samorządem miasta. Trzeba podkreślić, że współpracy bardzo 
udanej, bo w efekcie uzyskaliśmy przyjazną przestrzeń miejską 
nie tylko dla studentów Politechniki Śląskiej, ale dla wszystkich 
gliwiczan, którzy chętnie tam spacerują, odpoczywając przy fon-
tannie, w otoczeniu zieleni. Tym bardziej, że wraz z wybudowaniem 
hali widowisko-sportowej Arena Gliwice i modernizacją parku 
Chrobrego cała ta część Gliwic stała się niezwykle atrakcyjna.
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Najpiękniejszy 
park w Gliwicach
Spacerując ulicą Akademicką 
w stronę Areny Gliwice, mijamy 
park Chrobrego – największy, 
a obecnie najpiękniejszy gliwic-
ki park. Od „witaczy” z napisem 
Park Chrobrego do parkowych 
atrakcji prowadzą zmodernizo-
wane alejki, oświetlone nowo-
czesnymi lampami. 

Dzieci przyciąga spektaku-
larny plac zabaw, a osoby 
preferujące spokojniejszy 
wypoczynek mogą przy-
siąść czy nawet poleżeć  
na stylowych leżakach 
i podestach, rozmieszczo-
nych w całym parku. 

Dla wygody użytkowników parku 
zamontowano stoły, kosze na 
śmieci i stojaki na rowery. Ciekawie 
zagospodarowano istniejącą zieleń, 
uzupełniając ją o kwitnące krzewy, 

rośliny cebulowe i trawy ozdobne. 
Posadzono w sumie 37 drzew, 
ponad 7 tys. krzewów, 17 tys. bylin 
i ponad 22,5 tys. roślin cebulowych. 

arena Gliwice 
przyciąga tłumy
Spacer kończymy przy imponu-
jącej hali widowiskowo-spor-

towej Arena Gliwice, która 
znajduje się tuż przy parku. 

Widownia na ponad 17 tys. 
osób oraz 10 hektarów tere-
nu wokół do wykorzystania na 
eventy przyciągają gości z Pol-
ski i zagranicy, a także wielu 
gliwiczan, dla których Arena 
staje się ulubionym miejscem 
spotkań. 

Pierwsza, duża impreza w Arenie 
– wielkie transowe show Armina 
van Buurena – sprowadziła do 
Gliwic prawie 15 tys. widzów. 
Fantastyczną oprawę i prze-
bieg miały również czerwcowe 
Mistrzostwa Europy w Ju-Jitsu 
w tzw. małej arenie. Na hali 
znalazły także miejsce wiodące 
gliwickie drużyny sportowe. 
Swoje mecze rozgrywają tam 

koszykarze GTK Gliwice oraz fut-
salowy zespół gliwickiego Piasta.

Zapełnia się kalendarz imprez na 
kolejne miesiące. 5 października 
pojawi się w Gliwicach jeden 
z najbardziej utalentowanych 
muzyków młodego pokolenia – 
Radzimir Dębski. 

Dwudniowy festiwal 
Jimek+ ściągnie światowe 
gwiazdy, a uczestników za-
bierze w muzyczną podróż 
dookoła świata. 

Następna będzie megaimpreza 
z muzyką klubową – Sensation 
Poland, a 26 listopada zagra 
światowej sławy muzyk jazzowy, 
Marcus Miller. Nie zabraknie rów-
nież atrakcji dla dzieci, w grudniu 
w Arenie Gliwice będą się bawić 
na Disney On Ice. Szczegółowe 
informacje na temat wydarzeń 
przewidzianych w najbliższych 
miesiącach można znaleźć na 
stronie arenagliwice.com. (ap)

INWeSTyCJe
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Popracujemy 
pod chmurką
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Materiały budowlane o wartości niemal 50 tys. zł przekaże miasto czterem 
wspólnotom mieszkaniowym, które wzięły udział w konkursie Przyjazne Po-
dwórko. Dzięki wsparciu miasta powstaną dodatkowe przestrzenie rekreacyjne 
w Śródmieściu, Szobiszowicach i Ligocie Zabrskiej.

W pierwszej edycji organizo-
wanego przez miasto konkursu 
Przyjazne Podwórko wzięły 
udział cztery gliwickie wspólnoty 
mieszkaniowe. Wszystkie złożone 
wnioski zostały pozytywnie oce-
nione pod względem formalnym. 
Materiały budowlane i elementy 
małej architektury o łącznej war-
tości 49 114 zł trafią do wspólnot 
mieszkaniowych przy ul. Królo-
wej Bony 3 i Dolnych Wałów 
11, WM przy ul. Klonowej 1–11, 
Cichej 1–3 i Ceglarskiej 42–52, 
WM przy ul. Lipowej 47a oraz 
przy ul. Gorzołki 17.

Teren przy ul. Królowej Bony 
zostanie uporządkowany – po-
jawi się nowe oświetlenie i mała 
architektura: stojaki rowerowe, 
dwie ławki ze stołami pikniko-
wymi, pergole i drewniany 

taras. Zieleń zostanie poddana 
rewitalizacji, w planach jest 
posadzenie miłorzębu, klonu 
zwyczajnego i cisu pospolitego. 
Na ten cel miasto przeznaczyło 
materiały o wartości 17 547 zł.

Przy ul. Gorzołki pojawią się 
ławki, stolik ogrodowy, stojaki 
rowerowe, donice i tuje. Ma-
teriały od miasta będą koszto-
wały 1 500 zł.

Przy ul. Klonowej zaplanowano 
doposażenie istniejącej infra-
struktury o stół do ping-ponga, 
stół do gry w piłkarzyki, ławki, 
kosze na śmieci i stojaki rowe-
rowe. Zostaną też posadzone 
drzewa i krzewy. Na realiza-
cję tego zadania wspólnota 
otrzyma od miasta materiały 
o wartości 19 752 zł.

Z kolei przy ul. Lipowej zostaną 
wybudowane chodniki i drogi 
dojazdowe oraz pojawią się 
ławki, stół i stojaki rowerowe. 
Będzie też bardziej zielono – 
zostanie posadzony bukszpan, 
kosodrzewina i tuje. Materiały 
przekazane przez miasto na 
realizację zadania będą kosz-
towały 10 315 zł.

Konkurs kierowany był do 
wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych oraz organizacji poza-
rządowych, kościołów i innych 
związków wyznaniowych posia-
dających osobowość prawną.

Przypominamy, że Miasto 
od lat organizuje też konkurs 
Gliwickie Place Zabaw, doposa-
żający miejsca rekreacji małych 
gliwiczan. (mf)

Miasto pomaga
odmieniać podwórka

Już niedługo w Śródmieściu powstanie nowe miejsce 
coworkingu. W parku Chopina stanie ogólnodostępna 
wiata ze sprzętem do pracy na świeżym powietrzu!

Coworking, czyli możliwość 
indywidualnej albo zbiorowej 
pracy w wynajętym lub ogól-
nodostępnym pomieszczeniu, 
cieszy się coraz większą popular-
nością. Już wkrótce w Gliwicach 
będzie można popracować pod 
chmurką – w parku Chopina 
stanie wiata wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem. Pod za-
daszeniem znajdą się wygodne 
krzesła obrotowe, stół do pracy 
oraz gniazdka do ładowania 
laptopów i smartfonów. To nie 

wszystko – obok pojawią się też 
stojaki rowerowe, ławki parko-
we, a nawet hamaki! W ramach 
inwestycji wykonane zostanie 
także nowe oświetlenie LED.

Przetarg na wykonanie miej-
sca do pracy w parku Chopina 
ogłosił Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach. 
Zadanie zostanie zrealizowane 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego jeszcze w tym 
roku.  (mm)

Gościem Wszechnicy PAU 27 września będzie dr Rafał 
Roman Nieczyporowski. Tematem jego wykładu będzie 
„Sztuka wobec ludobójstwa”.

Naukowiec specjalizuje się w 
kulturowych, społecznych i po-
litycznych aspektach sztuki no-
woczesnej. Pracuje w gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Jego 
szczególnym zainteresowaniem 
jest problem pamięci Zagłady po 
1945 roku. Rezultaty swoich ba-
dań przedstawi podczas prelekcji  

w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)  
27 września o godz. 16.00.

Organizatorami popularnonau-
kowych wykładów w ramach 
Wszechnicy PAU są Polska Aka-
demia Umiejętności i Muzeum 
w Gliwicach. Wstęp na wszystkie 
spotkania jest wolny. (mm)

Na trudny temat

Ważne dla klientów UM

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c 
/ U

M
 G

liw
ic

e Od 1 października w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A będą 
dostępne dodatkowe stanowiska Referatu Rejestracji Pojazdów.

 Stan kolejki do Referatu Rejestracji Pojazdów – osobno dla filii przy ul. Jasnej 
i głównej siedziby UM przy ul. Zwycięstwa – będzie można sprawdzić na 
stronie internetowej bip.gliwice.eu, w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi. 
Bez wychodzenia z domu będzie można się dowiedzieć, ile osób czeka na 
załatwienie sprawy, a także umówić wizytę w urzędzie. 

 Szczegóły procedur załatwianych w filii UM znajdują się w kartach usług w Wir-
tualnym Biurze Obsługi (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).  
Warto wcześniej się z nimi zapoznać, aby podczas umówionej wizyty 
sprawa mogła zostać załatwiona.

 W filii UM przy ul. Jasnej do dyspozycji klientów będzie wpłatomat. 
Można także dokonać płatności kartą. Warto jednak zrobić to z wy-
przedzeniem, przez Internet, za pośrednictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem https://gliwice.oplatyurzedowe.pl.  
W Wirtualnym Biurze Obsługi UM w Gliwicach, przy kartach usług, w pukcie 
„Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”, należy kliknąć w przycisk 
„zapłać” w sekcji opłat.

 Po dokonaniu płatności klient otrzyma na podany w formularzu adres 
e-mail potwierdzenie, które powinien wydrukować i przedstawić w urzędzie 
podczas załatwiania sprawy.

 UWAGA! Na stanowiskach Referatu Rejestracji Pojazdów przy ul. Jasnej 
NIe bĘDĄ ObSŁUGIWANI KLIeNCI ZbIOROWI, czyli osoby lub firmy, które 
załatwiają jednocześnie 3 sprawy i więcej. Nie będzie można tam odebrać 
dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję lub inne organy, ani 
otrzymać zaświadczenia o posiadaniu pojazdu oraz wtórnika nalepki na 
szybę pojazdu.

http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl
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Do zabawy  
i ćwiczeń

Działa już płatny parking przy ul. Dunikowskiego. Kie-
rowcy mają do dyspozycji ponad 80 miejsc postojowych. 

Parking jest ogólnodostępny 
i czynny przez całą dobę. Na 
3 poziomach przygotowano 
w sumie 84 miejsca, w tym 3 dla 
kierowców niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji osób korzystających 
z parkingu przygotowano windę 
oraz 2 klatki schodowe, którymi 
można wydostać się na zewnątrz. 

Najemcą i operatorem wielopo-
ziomowego parkingu wzniesione-
go przez ZBM II TBS jest firma Eu-
reka, która przez trzy kolejne lata 
będzie określać i pobierać opłaty 
za postój. Zgodnie z cennikiem, go-
dzina parkowania kosztuje 2,5 zł.  
Taka sama kwota pobierana jest za 
każde kolejne 60 minut. Dostępne 
są również 3 rodzaje miesięcz-

nych abonamentów. Dzienny, 
obowiązujący w godzinach od 
8.00 do 18.00, nocny – od 18.00 
do 8.00 i całodobowy. Zapłacimy 
za nie odpowiednio – 150 zł,  
200 zł i 250 zł. 

Oprócz miejsc parkingowych, na 
parterze dostępne są również  
4 lokale użytkowe. Ulokowały się 
tam już dwa sklepy oraz punkty 
usługowe. 

Budowa parkingu trwała niecałe 
2 lata. Wykonawcą obiektu było 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
DOMBUD SA z Katowic. Koszt in-
westycji to 10 mln zł ze środków 
własnych ZBM II TBS i budżetu 
miasta.  (kr)

Przed nami jubileuszowa, X edycja Wariacji na 4 łapy, imprezy dla miłośników 
czworonogów. W niedzielę, 30 września, w parku Chopina atrakcji nie zabraknie! 

„Wariacje na 4 łapy, czyli baw się 
razem z psami” to impreza, któ-
rej nie przegapi żaden prawdziwy 
miłośnik czworonogów. W tym 
roku szczególnie warto wybrać 
się do parku Chopina – atrakcji 
będzie tam bez liku. 

Organizatorzy przygotowali m.in. 
pokazy psich umiejętności i po-
słuszeństwa, porady trenerskie 
i weterynaryjne, akcję „Odku-
pywanie miasta”, czyli przypo-
mnienie o odpowiedzialności za 
swojego psa, a także konkursy 
dla dzieci i dorosłych oraz psów. 

Odbędzie się też specjalna sesja 
fotograficzna dzieci chętnych do 
wzięcia udziału w wydarzeniu 
i psów. Efekty będzie można 
zobaczyć w wyjątkowym kalen-
darzu na 2019 r. 

Psistanek Gliwice ruszy 
o godz. 11.00, a zakoń-
czy się o godz. 16.00. 
Nie przegapcie!

 (mf)
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Parking
gotowy!

W mieście przybywa miejsc sprzyjających wypoczynko-
wi. Powstają kolejne siłownie plenerowe, zagospodaro-
wywane są skwery, doposażane place zabaw. Ostatnia 
tego typu inwestycja, w ramach Gliwickiego budżetu 
Obywatelskiego, powstała w Wilczym Gardle. 
Zakończyło się doposażanie placu 
zabaw przy ul. Magnolii. Dzieci 
z Wilczego Gardła korzystają już 
ze zmodernizowanego miejsca 
wyposażonego w nową bezpieczną 
nawierzchnię, huśtawki i zestaw 
sprawnościowy. Zadanie wykona-
ne w ramach Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego kosztowało  
61 500 zł i zostało zrealizowane 
przez Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych w Gliwicach. 

Nowa przestrzeń rekreacyjno-wy-
poczynkowa pojawi się również 
w Starych Gliwicach. Zgodnie 
z projektem na skwerze przy  
ul. Sadowej zostaną umieszczone 
się urządzenia do ćwiczeń typu 
street workout. Nawierzchnia 

zostanie wykonana z betonowej 
kostki oraz bezpiecznych gumo-
wych płyt, pojawią się ławki i ko-
sze na śmieci, zamontowane też 
zostaną stojaki na rowery, tablica 
regulaminowa i lampa solarno
-wiatrowa. Zadanie w ramach Gli-
wickiego Budżetu Obywatelskiego 
zostanie zrealizowane do połowy 
grudnia. Trwa postępowanie prze-
targowe wyłaniające wykonawcę. 

Również Zatorze szykuje się na 
zmiany. Zgodnie z planem przy  
ul. Stefana Czarnieckiego ma 
powstać skwer rekreacyjno-wy-
poczynkowy, który umili spędza-
nie wolnego czasu. Przetarg na 
realizację inwestycji już został 
ogłoszony.  (mf)

W mieście pojawiły się nowe, elektroniczne tablice, które już wkrótce będą wska-
zywać dokładną liczbę miejsc parkingowych w centrum. A to dopiero początek! 
Rozbudowa systemu obejmuje jeszcze m.in. nadanie priorytetu przejazdu dla 
pojazdów komunikacji zbiorowej czy służb ratowniczych.

W ramach projektu „Rozbudo-
wa systemu detekcji na terenie 
miasta Gliwice wraz z moder-
nizacją wybranych sygnalizacji 
świetlnych” na gliwickich uli-
cach zamontowano 17 elektro-
nicznych tablic, wchodzących 
w skład systemu identyfikacji 
wolnych miejsc parkingowych. 
Nowe tablice zlokalizowane są 
w centrum, m.in. przy ul. Zwy-
cięstwa, Dolnych Wałów, Dwor-
cowej, Kłodnickiej, Barlickiego. 
Powinny zostać uruchomione 
do końca października. Łącznie 
w mieście znajduje się 20 tablic 
informujących o dokładnej liczbie 
i lokalizacji wolnych stanowisk 
parkingowych.

Realizacja projektu obejmuje 
też instalację znaków zmiennej 
treści informujących o aktualnej 
sytuacji drogowej. Zarząd Dróg 
Miejskich zapowiada, że jeszcze 

we wrześniu pojawią się przy 
alei Jana Nowaka-Jeziorańskie-
go w Gliwicach. W tym samym 
miejscu, a także na Drogowej 
Trasie Średnicowej drogowcy 
będą montować kamery i wypo-
sażenie elektroniczne systemu 
preselekcyjnego ważenia pojaz-
dów oraz informacji o natężeniu 
ruchu w mieście. Uzupełnieniem 
informacji wyświetlanych na zna-
kach będzie serwis internetowy 
dostępny również jako aplikacja 

w urządzeniach mobilnych, w któ-
rym oznaczone zostaną między 
innymi: czasy przejazdu przez mia-
sto, lokalizacje autobusów oraz 
aktualne utrudnienia występujące 
na gliwickich drogach.

Projekt o wartości 30 mln zł 
realizowany przez ZDM został 
dofinansowany na kwotę  
25,5 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego.  (mk)

Łatwiej znajdziesz wolne  
miejsce
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Jak żyją gliwiczanie? Gdzie uczą się, pracują, spędzają wolny czas? Co zmieniło się w Gliwicach na przestrzeni 
ostatnich 4 lat? Tego wszystkiego dowiemy się wkrótce z najnowszego Raportu o stanie miasta za okres 
od 2014 roku do połowy roku bieżącego. Dokument pojawi się na stronie Gliwice.eu. Najpierw jednak 
zapraszamy do lektury pierwszego odcinka cyklu Raport o Gliwicach. Na początek – najmłodsi.

Miasto dla każdego 

Maleństwa, które przychodzą na świat w Szpitalu Wielospecjalistycznym przy 
ul. Kościuszki, opuszczają go ze specjalną wyprawką przygotowaną wspólnie 
przez miasto i szpital. Miasto chce w ten sposób podziękować rodzicom, 
którzy wybrali Gliwice na miejsce urodzin swojego dziecka. W wyprawce 
znajdziemy m.in. dwustronny kocyk z kolorowej bawełny w kratkę i niezwykle 
miękkiego i miłego w dotyku pluszu minky, elastyczny kominek z przyjemnego 
materiału, który z powodzeniem może ochronić szyjkę lub główkę maleństwa 
oraz termoopakowanie na butelkę, przydatne nie tylko podczas spacerów. 
Dostępne są dwie wersje kolorystyczne upominków – beżowa i niebieska, 
a każdy z prezentów zawiera element identyfikacji wizualnej Gliwic.

Zmodernizowany w ubiegłym roku „Chrobry” przyciąga tłumy. Goś-
ci witają „witacze” z napisem Park Chrobrego, a do atrakcji prow-
adzą zmodernizowane alejki, oświetlone nowoczesnymi lampami. 
W centralnej części parku powstał ogromny plac zabaw wyposażony w bu-
jaki, różnego rodzaju huśtawki i cieszące się ogromnym zainteresowaniem 
karuzele oraz główną atrakcję – wielkie czerwone linarium. W pobliżu znaj- 
duje się też „głuchy telefon”, który przyciąga nie tylko najmłodszych. Nieco 
starsi mogą korzystać z bulodromu, czyli boiska do gry w bule oraz 9 koszy do 
gry w disc golfa. Jest też siłownia plenerowa, podniebna deskorolka, rodeo 
i karuzela oraz ścieżka zdrowia wyposażona w ławeczkę, sztangę, liny, stepy, 
poręcze, drążki, obręcze i drabinki. Inwestycja kosztowała około 7,8 mln zł. 
Z miejskiego budżetu na ten cel wydano ok. 6,5 mln zł, a ponad 1,3 mln zł 
pochodzi ze środków unijnych.

W Gliwicach nie brakuje „dorosłych” z założenia imprez, na których świetnie 
bawią się nie tylko starsze pokolenia, ale też całe tabuny dzieci! Podczas Industri-
ady, Rodzinnego Pikniku Seniora, Festiwalu Miasta Złota Rybka czy w trakcie 10-le-
cia Nowych Gliwic najmłodsi mogą zawsze liczyć na moc atrakcji w dziecięcych 
strefach gier i zabaw. Możliwości jest mnóstwo! Malowanie twarzy, strzelanie 
z łuku, gry komputerowe, miasteczko cyrkowe, wielkie zjeżdżalnie dmuchańce.  
W Gliwicach każdy znajdzie coś, co lubi. Miasto dofinansowuje inicjatywy 
skierowane do najmłodszych,  których koordynacją zajmują się także organizacje 
pozarządowe. Są to m.in. zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne i projekty 
edukacyjne.  

Na tę atrakcję czekali mali i duzi! Uruchomiony w minionym roku park sen-
soryczny przy gliwickiej Radiostacji to miejsce, w którym dźwięk można nie 
tylko usłyszeć, ale także poczuć na własnej skórze. Ułatwiają to gigantyczne 
instrumenty – szumiące rury, armata powietrzna, organy rurowe, anteny para- 
boliczne, gongi i inne sensoryczne sprzęty. W parku zamontowano również 
urządzenie pozwalające oglądać szeroką panoramę Gliwic z wysokości  
ok. 60 m nad ziemią. Na miejscu są także ławki, stoły, szerokie alejki i drewniana 
ścieżka–pomost. Wszystko dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i rodziców z maluchami w wózkach. Projekt o wartości niemal miliona złotych 
sfinansowało Miasto Gliwice.

Ponad pół tysiąca najmłodszych gliwiczan ma zapewnioną opiekę w żłobkach 
miejskich i żłobkach niepublicznych. Potrzeby rodziców w tym względzie nie 
maleją, dlatego od kilku lat na dofinansowanie pobytu maluchów w prywatnych 
żłobkach miasto przekazuje niebagatelne kwoty – w 2018 roku prawie 900 tys. zł. 

Dzięki temu rozwiązaniu rodzice płacą mniej za opiekę nad swoimi dziećmi. 
Dotacja miasta do jednego maluszka wynosi do 500 zł miesięcznie. Miejskie 
wsparcie wpływa również korzystnie na rozwój sieci placówek w Gliwicach. 
Obecnie w mieście działa 12 żłobków niepublicznych oraz 1 klub. Na przestrzeni 
kilku ostatnich lat liczba dotowanych przez miasto miejsc w żłobkach niepub-
licznych wzrosła z 20 (w 2013 r.) do 337. Oferta dla milusińskich powyżej 3. roku 
życia jest jeszcze szersza – rodzice mają do wyboru 29 miejskich przedszkoli 
działających w większości w zespołach szkolno-przedszkolnych. 

Ponad 81 mln zł w 4 ostatnich latach przeznaczyło miasto na duże inwestycje 
i remonty w 76 gliwickich przedszkolach i szkołach. W salach lekcyjnych przybyło 
zwłaszcza najchętniej wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć tablic 
interaktywnych i sprzętu multimedialnego. W niezbędne pomoce dydaktyczne 
doposażono również pracownie szkolne, najczęściej chemiczne, fizyczne, biolog-
iczne i informatyczne. Od 2015 roku 7 gliwickich szkół zyskało także nowoczesne 
kompleksy wielofunkcyjnych boisk. Największą inwestycją za ponad 14 mln 
zł była budowa areny lekkoatletycznej przy zespole szkół przy ul. Syriusza 30. 
Zawody może obserwować pół tysiąca osób. Jest to najnowocześniejszy stadion 
lekkoatletyczny w regionie i jeden z najładniejszych w Polsce. Spełnia wymogi 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i można na nim rozgrywać zawody młodzieżowe  
o randze Mistrzostw Polski. 

Każdego roku w Gliwicach przybywa nowych stref relaksu, wypoczynku i aktywności. Na każdym osiedlu widać zwłaszcza nowe, kolorowe i bezpieczne place zabaw dla dzieci, 
stworzone przez miasto, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Miasto od lat doposaża miejsca rekreacji małych gliwiczan, organizując konkurs Gliwickie Place Zabaw.  
To nie koniec. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu Przyjazne Podwórko miasto przyznało czterem wspólnotom mieszkaniowym materiały budowlane o wartości niemal 
50 tys. zł. Dzięki temu wsparciu powstaną dodatkowe przestrzenie rekreacyjne w Śródmieściu, Szobiszowicach i Ligocie Zabrskiej.

Zbieraniem danych uporządkowanych w 10 rozdziałach tradycyjnie zajmowało się Biuro Rozwoju Miasta UM. Opracowanie całości po raz kolejny zostało zlecone 
firmie zewnętrznej – wykonała je gliwicka firma Mutoki. Raport będzie można pobrać ze strony w formacie PDF. Już dziś zachęcamy do lektury!    (kik)

Gliwicka wyprawka  
na start

SZKOŁY NA  
MIARĘ XXI WIEKU

CZUJECIE 
DŹWIĘK?

„cHrOBry”
JEST DOBRY

W CO SIĘ BAWIC? 
DOBRZE SIĘ BAWIĆ!

ŻŁOBKI WSPARCIEM 
Dla rODZicÓw

KOLOROWE 
PLACE ZABAW
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Wspaniałe modele lokomotyw i wagonów będzie można oglądać 29 i 30 września w Are-
nie Gliwice. Wystawa „Miniaturowa Polska – Świat wokół kolei” oczaruje dorosłych 
modelarzy i małych miłośników pociągów! 

Niezwykła ekspozycja zostanie 
zaprezentowana po raz pierwszy 
właśnie w Gliwicach! W hali wido-
wiskowo--sportowej przy ul. Aka-
demickiej 50 będzie wszystko dla 
wielbicieli kolei w każdym wieku. Po 
najciekawszych makietach linii kole-
jowych (ze stacjami i bocznicami!) 
będą jeździć „historyczne” pociągi! 
Na makietach ćwiczebnych będzie 
także można samodzielnie sterować 
ruchem kolejowym. Dzieci będą 
mogły coś własnoręcznie zbudować, 
skleić i stworzyć – kto wie, może poł- 
kną modelarskiego bakcyla?

W Arenie Gliwice zaplanowano 
atrakcje dla małych (od układania 
klocków na podłodze po sklejanie 
prostych modeli) i dużych (dyskusje 
z najlepszymi modelarzami i kolek-
cjonerami, samodzielne prowadze-

nie pociągu na symulatorze). Impreza 
odbędzie się na małej arenie w so-
botę i niedzielę między godz. 10.00 
a 18.00. Uwaga! Od godz. 13.30 do 
14.30 przewidziana jest przerwa 
w ruchu – oznacza to, że wystawa 
będzie czynna, ale pociągi nie będą 
w tym czasie jeździć.

29 i 30 września od dworca kolejo-
wego do Areny Gliwice i z powrotem 
będzie kursował co 20 minut autobus 
linii specjalnej S11. Organizatorem 
wystawy jest Stowarzyszenie Miło-
śników Kolei w Katowicach. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na trzy spotkania po-
święcone sylwetce i twórczości Zbigniewa herberta, jed-
nego z najwybitniejszych polskich literatów. 
4 października gościem TM-u w Gli-
wicach (ul. Nowy Świat 55–57) bę-
dzie Andrzej Franaszek, autor ob-
szernej biografii Herberta. O godz. 
17.00 na małej scenie Franaszek 
zdradzi kilka tajemnic Herberta 
– będzie to opowieść daleka od 
encyklopedycznej poprawności.

7 listopada Jacek Kopciński weźmie 
na tapet Herberta dramaturga. 

W spotkaniu będą też uczestniczyć 
aktorzy Teatru Miejskiego w Gliwi-
cach, którzy zaprezentują na scenie 
fragmenty dramatów Herberta. Trze-
cim gościem TM-u w Gliwicach będzie 
Marek Zagańczyk. Redaktor naczelny 
„Zeszytów Literackich” odsłoni jeszcze 
inne oblicze Herberta – podróżnika, 
który podczas licznych wyjazdów 
zwiedzał Europę i Amerykę Północną. 
Wykład zaplanowano na 15 listopada.

Organizatorem spotkań jest Teatr 
Miejski w Gliwicach, na wszystkie 
prelekcje wstęp jest wolny. Wyda-
rzenia zostały przygotowane z okazji 
Roku Zbigniewa Herberta. (mm)

Miks gatunków muzycznych

Pociągi w miniaturze

Wokół herberta

Gutek, Gooral i zespół Żywiołak będą gwiazdami tegorocznego festiwalu 
Rub’N’Dub. 5 i 6 października Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
zatrzęsie się od dźwięków reggae, elektroniki i folku.

Festiwal Rub’N’Dub odbędzie się 
w tym roku już po raz ósmy. 5 paź-
dziernika zaplanowano spotkanie 
z muzyką żywiołów. Gwiazdą wie-
czoru będzie legenda polskiej sceny 
folkowej – Żywiołak. Jako support 
wystąpi gliwicki projekt N!C. 

6 października rozbuja nas Sha-
shamane. – Dwunastoosobowy 
zespół to doświadczeni muzycy, 
współpracujący wcześniej z ta-
kimi grupami jak Lion Vibrations 
czy Bakshish – mówi Marcin Kali-
nowski ze Stowarzyszenia Ludzie 
Lasu. Niekwestionowanym królem 
sceny będzie tego wieczoru Gutek. 
Utalentowany muzyk i kompozytor, 
wcześniej znany przede wszystkim 
z występów z megapopularną gru-
pą Indios Bravos, promuje autorski 

album. – Nie odcinając się od swo-
ich korzeni, Gutek próbuje znaleźć 
własną formę muzyczną – czasem 
wywodzącą się od pulsacji reggae, 
czasem bazującą na swingu R’n’B 
– mówi Kalinowski.

Na zakończenie festiwalu Rub’N’Dub 
wystąpi Gooral. Muzyk jest znany 
z oryginalnego połączenia muzyki 
elektronicznej, D’n’B, dubstepu 
i muzyki góralskiej. To będzie bardzo 
żywiołowe widowisko!

Koncerty, zarówno w piątek, jak 
i w sobotę, rozpoczną się o godz. 
20.00 w CKS „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85). Organizatorem festiwalu 
Rub’N’Dub jest Stowarzyszenie Lu-
dzie Lasu. Projekt jest dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Gliwice. (mm)
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Gutek

CZWARTeK 27 WRZeŚNIA
 ■ godz. 16.00: „Sztuka wobec pamięci ludobójstwa” 

– wykład dr. Romana Nieczyporowskiego w ramach 
Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Pettson i Findus – Najlepsza Gwiazd-
ka” – projekcja w ramach 5. Festiwalu Filmowego 
Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30–19.30: „Zdrowe nawyki żywieniowe 
w rodzinie” – wykład Ilony Damek, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00–19.00: „Viaggio musicale” – wykład prof. 
Ireneusza Gielaty w ramach XI Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’impro-
vviso, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00: Gypsyfingers & Mustapha El Boudani  
– koncert folkowy, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: Menglu Che & Przemek Strączek Quartet 
– koncert w ramach Czwartku Jazzowego z Gwiazdą, 
klub studencki Spirala (Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

PIĄTeK 28 WRZeŚNIA
 ■ godz. 13.00: oprowadzanie po wystawie „Słusznie 

słyną dziś Gliwice” w ramach akcji 60+ Kultura, Od-
dział Odlewnictwa Artystycznego (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 17.00: „Kapitan Morten i Królowa Pająków” 
– projekcja w ramach 5. Festiwalu Filmowego Kino 
Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Szara historia Estończyków służących 
w Waffen SS” – wykład Jacka Cieleckiego z cyklu 
„Młodzi badacze kontra historia”, Radiostacja (ul. Tar-
nogórska 129)

 ■ godz. 17.00–18.00: „Te waleczne króliki” – spektakl 
Lufcika na Korbkę, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Artyści CIS na 25 lat” – wystawa 
plastyczna i koncert piosenki aktorskiej w ramach Je-
sieni Inicjatyw, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

SObOTA 29 WRZeŚNIA
 ■ godz. 11.00–14.00: „Robimy książkę” – warsztaty 

z Joanną Gusztą w ramach Jesieni Inicjatyw, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Renesans – przełom w postrze-
ganiu koloru, bryły, perspektywy, a przede wszyst-
kim samego artysty” – warsztaty z cyklu „Od jaskini 
do salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 13.00: oprowadzanie po wnętrzach zabytko-
wej stacji radiowej w ramach akcji 60+ Kultura, Ra-
diostacja (ul. Tarnogórska 129)

 ■ godz. 14.00: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica” – projekcja w ramach 5. Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „W kole” – spektakl w ramach 9. Nocy 
Teatrów Metropolii, Teatr Miejski w Gliwicach  
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Łowcy czarownic” – projekcja w ra-
mach 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.45: „Gordon i Paddy” – projekcja w ramach 
5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica” – projekcja w ramach 5. Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIeDZIeLA 30 WRZeŚNIA
 ■ godz. 11.00 i 13.30: warsztaty witrażownicze, Willa 

Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 13.00: oprowadzanie po wystawie „Barwny 

świat wielu form – szkło artystyczne i użytkowe huty 
w Ząbkowicach” w ramach akcji 60+ Kultura, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Między tradycją a nowoczesnością” – 
koncert Magdaleny Ziarkowskiej i Barbary Karaśkie-
wicz z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi Caro”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: Trzecia Godzina Dnia – koncert gospel, 
kościół pw. św. Bartłomieja (ul. Bernardyńska 19)

 ■ godz. 18.00: Myszy i Ludzie – koncert z cyklu „Pa-
skudoFonia”, Podwórko (ul. Łużycka 16)

 ■ godz. 19.00: Kasia Kowalska – koncert akustyczny, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85)

ŚRODA 3 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 11.00–12.30: „Ajurweda – wiedza o życiu” – 

wykład Ewy Bobrowskiej w ramach Jesieni Inicjatyw, 
Kawiarenka Zamkowa (ul. Bankowa 11)
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SPORT

Wypunktowani we Wrocławiu

bilansem dwóch zwycięstw i jednej porażki zakończył 
się udział gliwickiego GTK w turnieju Golden eagle Cup 
2018. Taki wynik dał gliwiczanom 2. miejsce. 

W turnieju, który odbył się na 
Słowacji w ubiegły weekend, 
GTK Gliwice zmierzyło się z: go-
spodarzem – Patrioti Levice, BK 
NH Ostrawa oraz z zespołem ze 
Słowenii, Helios Suns Domalże. 

W pierwszym pojedynku turnie-
ju gliwiczanie pewnie pokonali 
BK NH Ostrawa 88:61. Z drugim 
rywalem na słowackim terenie 
nie było już tak łatwo i ostatecz-
nie to spotkanie zakończyło się 
porażką GTK 69:75.

Porażka nie podłamała jednak 
zawodników z Gliwic. Na ostatni, 
trzeci mecz wyszli w bojowych 
nastrojach, co było widać. Spo-
tkanie ze słonecznym zespołem 
ze Słowenii zakończyło się wyni-

kiem 83:52. Taki przebieg turnieju 
dał gliwiczanom drugie miejsce. 
Triumfatorem został gospodarz – 
zespół Patroti Levice, który wygrał 
wszystkie mecze. 

GTK Gliwice jest na finiszu przygo-
towań do nowego sezonu. Przed 
koszykarzami jeszcze tylko jeden 
sparing, zaplanowany na 28 wrze-
śnia. Do tej pory, w 14 meczach 
kontrolnych, zdobyli 7 zwycięstw, 
6 porażek i raz zremisowali. 

Natomiast już 2 października 
zadebiutują w rozgrywkach Alpe 
Adria Cup, a pięć dni później 
w Energa Basket Lidze zmierzą 
się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. 
Oba spotkania zostaną rozegra-
ne w Arenie Gliwice.  (kr)

W Portugalii trwają Mistrzostwa Świata w piłce sześcioosobowej zwanej też playarena 
lub socca. Na turnieju nie brakuje mocnych piastowskich akcentów.

Selekcjonerem reprezentacji Pol-
ski już od kilku lat pozostaje Klau-
diusz Hirsch – trener futsalowej 
drużyny Piasta Gliwice. W kadrze 
jest zawodnik klubu z Akademic-
kiej – Marcin Grzywa. Funkcję me-
nadżera filmów pełni natomiast 
kierownik Niebiesko-Czerwonych 
– Miłosz Karski. W  14-osobowej 
reprezentancji Polski znalazło się 
też miejsce dla Ariela Mnochy, któ-
ry jesienią poprzedniego sezonu 
grał dla Piasta Gliwice.

Areną MŚ w socca jest najbardziej 
prestiżowy plac Lizbony – Praça 
do Comércio. Na jego powierzch-
ni powstał stadion, który mieści 
ponad 3 000 widzów. Podczas 
7-dniowej imprezy (23–29 wrze-
śnia) 32 drużyny z całego świata 
stoczą walkę o historyczny pierw-
szy tytuł Mistrza Świata w socca.

Socca to coś pośredniego między 
futsalem a piłką z dużego boiska. 
Taktyka jednak bliższa jest dyscy-
plinom halowym.

– Bramkarz ma więcej zadań, 
w ataku często wykorzystuje 
się lotnego golkipera. Zrozu-
miałe zatem, że piłkarze wy-
stępujący na tej pozycji muszą 
bardzo dobrze grać nogami. 
Wyróżnić trzeba też pozycję 
pivota, który przypomina 
dziewiątkę w futbolu, centra 
w koszykówce czy obrotowego 
w piłce ręcznej. Musi umieć 
bardzo dobrze grać tyłem do 
bramki i zastawiać piłkę. Na-
tomiast zawodnicy obwodowi, 
teraz nazywani już oficjalnie 
rozgrywającymi oraz skrzy-
dłowymi, muszą cechować się 
świetną grą 1 na 1. Niezależnie 
od przypisania do pozycji, na 
światowym poziomie mogą 
grać tylko zawodnicy świet-
nie wyszkoleni technicznie, ze 
zmysłem do gry kombinacyjnej 
i umiejętnością radzenia sobie 
z nieustanną presją przeciwni-
ka, zawsze trzymający głowę 
w górze. Szybkość podejmo-
wania decyzji jest bowiem 

kluczowa – tłumaczy Klaudiusz 
Hirsch, szkoleniowiec repre-
zentacji.

Polacy mają już spore doświad-
czenie w tego typu imprezach. 
Biało-Czerwoni pięciokrotnie 
grali w mistrzostwach Europy. 
Do Lizbony nie polecieli więc po 
naukę, ale powalczyć o wysokie 
cele.

– Do faworytów zaliczyłbym Ka-
zachstan, Rosję, Anglię i Francję, 
ale my również mamy spore 
i niebezpodstawne oczekiwania. 
Trzykrotnie kwalifikowaliśmy 
się do ćwierćfinału mistrzostw 
Europy, dwukrotnie odpadali-
śmy na tym etapie dopiero po 
serii rzutów karnych. Tym razem 
w grupie zagramy ze Słowenią, 
Omanem i Tunezją. Stawka jest 
naprawdę wyrównana i trudna, 
na dzień dobry trzeba się zatem 
skoncentrować na awansie do 
fazy pucharowej – ocenia szanse 
Polaków Klaudiusz Hirsch. (kik)

– Strzeliliśmy kontaktowego gola i stworzyliśmy kilka okazji do wyrównania. Można 
żałować dwóch niewykorzystanych sytuacji Joela Valencii czy strzału Toma Hate-
ley’a, bo chwilę później Śląsk strzelił trzeciego gola i już było po meczu – żałował po 
przegranym 1:4 spotkaniu we Wrocławiu trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik.

– W pierwszej połowie nie był to 
porywający mecz. Można powie-
dzieć, że na boisku nie działo się 
zbyt wiele. Było więcej taktyki 
niż gry w piłkę. Przespaliśmy tę 
część spotkania, stworzyliśmy 
zbyt mało płynnych akcji. Błąd 
popełniony w 41 minucie kosz-
tował nas utratę bramki – ana-
lizował na konferencji prasowej 
Waldemar Fornalik.

Trener przyznał, że Piast przegrał 
we Wrocławiu, gdyż popełnił zbyt 
wiele błędów. – Nasza pozycja 
wyjściowa na drugą połowę była 
gorsza. A na dodatek już na sa-
mym początku straciliśmy kolejną 
bramkę. Dopiero gol kontaktowy 
podziałał na drużynę. Strzeliliśmy 
go i stworzyliśmy kilka okazji do 
wyrównania, ale po trzecim 
trafieniu Śląska było już po grze 
– stwierdził szkoleniowiec Piasta.

– Nie kalkulowaliśmy. Nie przyje-
chaliśmy tutaj z myślą o remisie. 
Graliśmy o pełną pulę, ale nie do 
końca było to widać. Nie będę 
mówił, czy to zbyt wysoki wynik, 
czy nie. Ważne jest to, aby wycią-

gnąć wnioski z tej porażki. Mam 
nadzieję, że to doświadczenie 
podziała na drużynę mobilizują-
co – zakończył spotkanie trener.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA
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Reprezentanci Piasta  
na mundialu w socca!
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Drugi mecz i drugie zwycięstwo. bardzo dobrze rozpo-
częły sezon szczypiornistki z SPR Sośnica. 22 września, 
na wyjeździe, drużyna wygrała z AZS AWF Warszawa. 
Mecz zakończył się wynikiem 36:28.
Wszystko w starciu ze stołeczną 
drużyną poszło tak, jak powin-
no. SPR Sośnica świetnie zagrała 
w obronie i wyśmienicie w ataku 
z kontry. W tym elemencie zde-
cydowanie popisały się skrzydło-
we – Karolina Golec i Katarzyna 
Wyrzychowska. Od pierwszego 
gwizdka to gliwiczanki dyktowały 
warunki na boisku. Po 8 minutach 
spotkania prowadziły już 5:0, 
a po kwadransie – 12:3. Przez 
całą pierwszą połowę budowa-
ły bezpieczną przewagę i nie 
zatrzymały się w drugiej części 
spotkania. Przeciwniczki z War-
szawy obudziły się w 45 minucie 

i podjęły próby odrobienia strat, 
co spowodowało, że końcówka 
spotkania była bardzo nerwo-
wa – podwójna kara 2 minut 
dla drużyny z Sośnicy, pozwoliła 
akademiczkom „podgonić” wy-
nik. Ostatecznie jednak gliwic-
kim szczypiornistkom udało się 
utrzymać kilka punktów różnicy 
i zakończyć mecz wygraną.

Zwycięstwo dało sośniczan-
kom komplet punktów i drugie 
miejsce w tabeli. Kolejny mecz 
zagrają u siebie, 6 października 
o godz. 16.30. Zmierzą się z UKS 
Imperium Katowice.  (kr)

Podbiły Warszawę!

Udany występ
Gtk Gliwice
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WARTO WIeDZIeć / OGŁOSZeNIA 

Zarząd budynków 
Miejskich  

II Towarzystwo 
budownictwa Społecznego, 

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetargu nieograniczonego, pn.:

Wykonanie prac remontowych 
w budynku przy ul. Tarnogórskiej 

146 w Gliwicach: docieplenie 
budynku, remont elewacji 

frontowej, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych, wzmocnienie 
konstrukcji budynku, docieplenie 

poddasza, remont dachu, 
budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej, centralnego ogrzewania 
i c.w.u. z jednoczesną 

likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe oraz 

zagospodarowanie terenu. 
Termin składania ofert:  

5 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

5 października 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.tbs2.pl

komunikaty

ZAKŁAD POGRZebOWy MZUK Gliwice, ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI CMENTARNE

Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju i za granicę. Przedłużanie ważności grobów.

Telefon całodobowy: 503-191-150
Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

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

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej od ul. Dolnej Wsi, wzdłuż działki  

nr 660, obręb Wójtowa Wieś, do ronda w rejonie 
ul. Pliszki w Gliwicach – etap II  

(odcinek od ul. Dolnej Wsi do potoku Doa).
Termin składania ofert: 2 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 października 2018 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie 

artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów 
powstających na oczyszczalniach ścieków, 
stacji zrzutu odpadów, przepompowniach 

ścieków oraz lagunie na terenach działalności 
PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 16 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 października 2018 r. o godz. 10.00

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

informacje oBWieSZcZenia

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/323/2016 z 4 lutego 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2018 r.  
do 15 października 2018 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz rów-
noczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomo-
ściach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić po-
dwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni po-
żywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadają-
cych atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budyn-
kach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną 
na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2018 r. należy pozo-
stawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października  2018 r. należy zebrać pozostałe resztki 
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

 Dzieci pouczyć należy  
o niebezpieczeństwie zatrucia   

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu 
podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono 
trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA 
TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowie-
ka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bez-
względnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą 
przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 
Kodeksu Wykroczeń. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach 

przypomina,
że termin składania 

wniosków na świadczenie  
z rządowego programu „Dobry start” 

(300+) upływa 30 listopada 2018 r.  
Wobec powyższego zachęca się rodziców i opieku-
nów uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla 
dorosłych) do pilnego składania wniosków. 

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać 
w formie:
• elektronicznej za pośrednictwem platformy  

E-PUAP oraz bankowości elektronicznej (analo-
gicznie jak wnioski o świadczenie 500+),

• papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, ul. Górnych Wałów 9 – parter. 

Ponadto zapraszamy do składania wniosków na 
świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenia rodzin-
ne celem kontynuacji w kolejnym okresie zasiłkowym.  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach 

informuje,
iż w ramach rządowego 

programu „Nieodpłatna Pomoc 
Prawna” prowadzi na zlecenie  

Miasta Gliwice trzy punkty, w których 
można uzyskać porady prawne.

Zapraszamy do punktów zlokalizowanych w:

1. siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Górnych Wałów 9 – pokój nr 5,
• poniedziałek – piątek, w godz. 14.00–18.00.

2.  filii nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicy 
przy ul. Reymonta 18 – pokój nr 4,
• poniedziałek – czwartek, w godz. 11.00–15.00,
• piątek, w godz. 10.00–14.00.

3. Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych 
przy ul. Zwycięstwa 34 – pokój nr 1,
• poniedziałek – wtorek, w godz. 8.00–12.00,
• środa – piątek, w godz. 12.30–16.30.

Do nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są:
• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny,
• kobiety w ciąży,
• osoby poniżej 26. roku życia oraz powyżej  

65. roku życia,
• kombatanci oraz weterani,
• osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą 

naturalną bądź awarią techniczną.

oBWieSZcZenie

PreZyDenta miaSta GLiWice

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach poszukuje 
partnerów do udziału w akcji zdrowotnej „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” 
zaplanowanej w tym roku na 20 października. 
„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” to bez-
płatna, jednodniowa akcja zdrowotna 
dla mieszkańców,  realizowana od 2011 
roku. W ramach wydarzenia podmioty 
lecznicze pełnią nieodpłatne dyżury we 
wcześniej zadeklarowanych zakresach, 
udzielając porad i konsultacji czy wyko-
nując badania. Podmioty świadczące 
usługi w zakresie zdrowia, zaintereso-

wane przyłączeniem się do akcji, powin-
ny do 1 października złożyć wypełniony 
druk zgłoszenia w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21 lub przesłać go drogą elek-
troniczną na adres zd@um.gliwice.pl.  
Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-54-33.   
  (mk)

Zostań partnerem akcji!
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Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, 
którzy chcą zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jar-
marku bożonarodzeniowego 2018.

Organizacja Jarmarku planowana jest 
wstępnie od 6 do 23 grudnia na gliwickim 
Rynku. Czas trwania jest uzależniony od 
zainteresowania wystawców. Miasto ze 
swej strony zapewni zaplecze handlowe 
(domki handlowe o powierzchni ok. 6 m2)  
i sanitarne oraz dekoracje świąteczne 
i program artystyczny w wybrane dni 
przy świątecznej szopce.

Handlowcy będą zobowiązani do uisz-
czenia opłaty targowej, zgodnie ze staw-
kami obowiązującymi na terenie Gliwic 
(uchwała Rady Miasta w Gliwicach nr 
XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 roku 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia wysokości 
stawek dziennych opłaty targowej), jed-
norazowej opłaty za wynajem domków 
w wysokości 400,00 zł brutto za 1 domek, 
opłaty za prąd w wysokości 0,85 zł netto 
za 1 KW, zgodnie ze wskazaniami licznika 
zainstalowanego w każdym z domków 
handlowych.

Sprzedaż będzie prowadzona w dniach 
i godzinach wskazanych przez organizato-
ra (nie będzie możliwości udostępnienia 
domku tylko w wybrane dni lub godziny), 
wyłącznie w domkach zapewnianych 

przez organizatora (nie będzie możliwości 
ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska wcześniej nie-
prezentowane w Gliwicach, o charakterze 
świątecznym, w których prowadzona bę-
dzie sprzedaż takiego asortymentu jak: 
ceramika artystyczna, wyroby regionalne, 
ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, 
pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły 
spożywcze oraz wyroby garmażeryjne 
i gastronomiczne. Organizator zastrze-
ga sobie możliwość dokonania wyboru 
wystawców i odrzucenia części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o wypełnienie „Karty zgłoszenia wystawcy” 
(można ją znaleźć na stronie gliwice.eu)  
i dostarczenie do 10 października, w jeden 
ze wskazanych poniżej sposobów – pocz-
tą (na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. 
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice), oso-
biście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego, faksem (nr 32/231-
40-59), za pośrednictwem poczty e-mail 
(kp@um.gliwice.pl).

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji 
wydarzenia zostanie podjęta do 31 paź-
dziernika. (mk)

Kupcy poszukiwani
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http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
mailto:zd%40um.gliwice.pl?subject=
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/jarmark-bozonarodzeniowy-2018
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2018 (919), 27 września 2018 13

OGŁOSZeNIA
oferty Pracy

nabór nr  
KD.210.39.2018.OR-4

Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Organizacyjnym 
w pełnym wymiarze  

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

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

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 11 paździer-
nika 2018 r. do godz. 17.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr  
KD.210.37.2018.PU-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników  
na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Przedsięwzięć  

Gospodarczych i Usług Komunalnych  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 5 październi-
ka 2018 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

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

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

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

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

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu  

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

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

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

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

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

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

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

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

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1” 

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

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

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

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

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

Komendant Straży Miejskiej 
w Gliwicach,  

ul. bolesława Śmiałego 2A, 
44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne 
stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w ter-
minie do 5 października 2018 r. do godz. 15.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. b. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:  „Kandydat na stanowisko 
urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 5 paź-
dziernika 2018 r. do godz. 15.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34, 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista 

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34. 
Wymiar etatu: 0,29 etatu. 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe, 
• obywatelstwo polskie, 
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie 

z pełni praw publicznych, 
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• nieposzlakowana opinia, 
• spełnienie warunków określonych w art. 6, ust. 1 

i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 

• znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej RODO), (OJ L 119, 4.5.2016, 
s. 1–88). 

Wymagania dodatkowe: 
• wiedza fachowa dotycząca prawa i praktyk ochrony 

danych, w szczególności znajomość technicznych 
i organizacyjnych środków zabezpieczeń, analizy 
ryzyka, dokumentacji przetwarzania i ochrony da-
nych oraz norm technicznych odnoszących się do 
ochrony informacji, 

• umiejętność wypełniania zadań inspektora ochrony 
danych, zgodnie z art. 39 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, 

• bardzo dobra organizacja pracy, 
• umiejętność pracy pod presją czasu, 
• dokładność i sumienność, 
• umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów inter-

personalnych. 

II. Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny, 
• Curriculum Vitae, 
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się 

o zatrudnienie, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświad-

czenie zawodowe, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających wy-

kształcenie, 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo po-

pełnione umyślnie, 
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicz-

nych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
• kandydat, który zamierza skorzystać z upraw-

nienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych, jest obowiązany 

przedłożyć kopie dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność. 

• Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwia-
jącej ich odczytanie. 

Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., 
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r., nr 223, poz. 1458)”. 

III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach. 
Praca biurowa w systemie zadaniowego czasu pracy, 
z monitorem ekranowym poniżej 4 godzin, w obiekcie 
przystosowanym dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

IV. Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało: 
• informowanie administratora, podmiotu przetwa-

rzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 
dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na 
nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych 
przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie 
danych i doradzanie im w tej sprawie, 

• monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporzą-
dzenia, innych przepisów UE lub państw członkow-
skich o ochronie danych oraz polityk administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochro-
ny danych osobowych, w tym podział obowiązków, 
działania zwiększające świadomość, szkolenia per-
sonelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania 
oraz powiązane z tym audyty,

• zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów 
przetwarzania, 

• analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania, 
• informowanie, doradzanie i rekomendowanie okre-

ślonych działań,
• udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków 

dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wyko-
nania zgodnie z art. 35 RODO, 

• współpraca z organem nadzorczym, 
• pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu 

nadzorczego w kwestiach związanych z przetwa-
rzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o któ-
rych mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych 
przypadkach, prowadzenie konsultacji we wszelkich 
innych sprawach, 

• pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, któ-
rych dane dotyczą, we wszystkich sprawach związa-
nych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 
niniejszego rozporządzenia, 

• prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii 
czynności, 

• wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora 
szkoły. 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o na-
borze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu 
będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile 
zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu wymagania 
dodatkowe. 

VI. Termin i miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać do 28 września 2018 r. do 
godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 im. AK w Gliwicach, ul. Sikornik 34, w za-
klejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze – specjalista”. 

Otwarcie kopert nastąpi 28 września 2018 r. o godz. 
13.00.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje da-
ta wpływu dokumentów do sekretariatu ZSO nr 5  
im. AK w Gliwicach. 
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kan-
dydaci, którzy spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. 
O terminie rozmowy zostaną poinformowani telefo-
nicznie. 
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-25-01.

VII. Dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-

nikach samorządowych (DzU 223 poz. 1458 z późn. 
zm.) publikacji w BIP podlegają dane osobowe kan-
dydatów, którzy spełniają kryteria naboru oraz osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• niekompletne oferty nie będą rozpatrywane, 
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 

po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu, 

• ogłoszenie wyniku naboru będzie umieszczone na 
stronie internetowej BIP, w „Miejskim Serwisie Infor-
macyjnym – Gliwice”, na stronie internetowej szkoły 
www.zso5.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK w Gliwicach, 

• dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyn. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem 
umowy o pracę, zobowiązany jest dokonać wszelkich 
czynności wynikających z Regulaminu Pracy ZSO nr 5 
im. AK w Gliwicach oraz ustawy o pracownikach sa-
morządowych. 

INFORMACJA:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, reprezentowany przez dyrektora placówki. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
a) wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, 
nałożonych ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
ustawą z 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, a także 
rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw,
b) zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 ppkt. a), będą prze-
chowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na 

podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

4. Dane, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b), będą przetwarzane 
do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt. 3. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem pod-
miotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• sprostowania swoich danych, 

• usunięcia danych (tych, które są przetwarzane na pod-
stawie zgody osoby, której dotyczą),

• sprzeciwu do przetwarzania danych, jeżeli wynika to ze 
szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą. 

9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt. 2 ppkt. a) jest 
obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych 
zgodnie z pkt. 2 ppkt. b) jest obowiązkiem umownym. 
Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości 
wykonywania czynności objętej zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych. 

10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Mirosław 
Kopeć, tel. 32/232-25-01, wew. 11. 

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.zso5.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA
nierucHomoŚci

ZNAJDZIeSZ NAS TeŻ NA:

Gliwice
Miasto

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca parkingowe 
bezpośrednio przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 
ochraniany przez profesjonalną 
firmę oraz monitorowany  
telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC 

Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84 lub  

e-mail: marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 27/3, obręb Trynek, położonej 

w Gliwicach przy ul. Kochanowskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice,  
o pow. gruntu 0,0662 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00120282/4.

Termin przetargu: 22 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
196 100,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 19 610,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 października 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako:
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678 ha, 

zapisana w KW nr GL1G/00013773/0, po-
łożona przy ul. Łowickiej. Sprzedaży pod-
lega niewydzielony udział w wysokości  
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Termin przetargu: 22 października 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
41 000,00 zł brutto 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 października 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• położonej w Gliwicach przy ul. Płażyń-

skiego, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, dla której prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, 
obejmującej działki geodezyjne nr 51  
o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow.  
5,5487 ha i nr 60 o pow. 0,1693 ha,  
obręb Nowe Gliwice, oznaczone w ewi-
dencji gruntów i budynków jako tere-
ny przemysłowe (ba) – na podstawie  
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami.

Termin przetargu: 5 listopada 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności  
nieruchomości: 1 617 679 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmio-
towa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23%  podatkiem 
VAT, który został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Wadium: 161 767 zł
Termin wpłaty wadium: 31 października 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości położonej przy ul. Polnej, ozna-
czonej jako: 
• dz. nr 1069, obręb Szobiszowice, o pow. 

0,2500 ha, KW nr GL1G/00034722/1,  
użytek bp – zurbanizowane tereny nieza-
budowane lub w trakcie zabudowy. 

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
584 000,00 zł brutto 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 58 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizato-
rem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na SPrZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

oferty Pracy

● pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe lub średnie, zaanga-
żowanie, motywacja do pracy, praca fizyczna 
w produkcji w charakterze operatora maszyn, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice – stre-
fa, pracodawca zapewnia transport z Gliwic 
(z placu Piastów) do miejsca pracy;

● elektromonter 
wykształcenie min. zawodowe – elektrome-
chanik, mile widziane doświadczenie zawodo-
we na pokrewnym stanowisku, umiejętność 
czytania schematów elektrycznych, upraw-
nienia SEP, zakres obowiązków: naprawa 
elementów aparatury elektrycznej niskiego 
i wysokiego napięcia (styczniki, nawrotni-
ki, odłączniki), dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;  

● kontroler jakości – operator 
wykształcenie: brak wymagań, doświadcze-
nie zawodowe: 3 miesiące, zdolności ma-
nualne, obsługa komputera, mile widziana 
umiejętność obsługi urządzeń sterowanych 
numerycznie, zakres obowiązków: sprawdza-
nie jakości wyprodukowanych elementów, 
sprawdzanie jakości elementów produkcji, 

sterowanie urządzeniem do kontroli jakości, 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● ładowacz P/Z 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
zakres obowiazków: prace pomocnicze przy 
drążeniu przodka, praca w ruchu ciągłym, 
miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie podstawowe, kursy kulinarne, 
roczne doświadczenie zawodowe, zakres obo-
wiazków: samodzielne sporządzanie potraw 
i deserów z zastosowaniem narzędzi w zakła-
dzie gastronomicznym, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

● wulkanizator 
wykształcenie zawodowe, mile widziane do-
świadczenie oraz prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik samochodowy 
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: 
naprawa samochodów, dbałość o narzędzia 
i sprzęt, pracodawca oczekuje samodzielności, 
sumienność i pracowitości,  jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice.

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

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

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

Oferty z 20 września 2018 r.

https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://pl.pinterest.com/miastogliwice/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
https://scl.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://pup.gliwice.pl/
http://pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA

Miasto Gliwice, dzięki 
dotacji celowej przyznanej 
przez Ministra Administracji  

i Cyfryzacji w ramach  
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce”,  

realizuje w 2018 roku zadanie pod nazwą „Poprawa  
warunków mieszkaniowych”. Przekazane środki finansowe 

przeznaczone są na remont 12 lokali komunalnych  
zajmowanych przez rodziny romskie. 

nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SPrZeDaŻ

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

• UL. DASZyŃSKIeGO 23, lokal nr I, piwnica (wejście 
od podwórka), pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, 
WC, korytarz, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. DZIeWANNy, garaż nr 2, parter, pow. 20,25 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł
Wadium: 640,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, 
tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. LOMPy 1, lokal nr 4b, I piętro, pow. 16,72 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 100,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. TARNOGÓRSKA 74, lokal nr I, parter, pow. 
60,61 m2, 3 pomieszczenia i WC, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 900,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 14.00 do 14.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45–47, garaż nr 4, parter, pow. 
13,63 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 12.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 11.30 
do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy  
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, pow.  
234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze: 67,14 m2,  
7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty, WC, 
klatka schodowa, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 368 500,00 zł
Wadium: 18 500,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 11.30 
do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy  
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. STRZeLCÓW byTOMSKICh 19, lokal nr I, par-
ter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2018 r. od godz. 13.30 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. od godz. 9.30 
do 9.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 7, lokal nr I, parter i I piętro, pow. 
140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, korytarz poło-
żone na parterze i 2 pomieszczenia położone na 
I piętrze, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Terminy oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15 oraz  
24 października 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. JANA PAWŁA II 12, lokal nr 11, I piętro (oficyna), 
pow. 40,19 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 500,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. ZAWISZy CZARNeGO 18, lokal nr 13, I piętro 
(oficyna), pow. 87,52 m2 + piwnica – 12,26 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 228 900,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. KŁODNICKA 10, lokal nr 13, III piętro, pow.  
32,12 m2 + piwnica – 3,38 m2, 1 pokój, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. bANKOWA 1, lokal nr 5, I piętro, pow.  
38,18 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 600,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RyNeK 21, lokal nr 5, III piętro, pow.  
38,61 m2, 1 pokój, aneks kuchenny, pomiesz-
czenie gospodarcze, WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł

Termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RybNICKA 48, lokal nr 3, II piętro, pow.  
79,65 m2 + pomieszczenie strychowe: 11,77 m2, 
3 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze, łazienka z WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 134 400,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RÓŻy LUKSeMbURG 30, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 38,00 m2 + piwnica: 11,20 m2, 1 pokój, 
kuchnia z przedpokojem, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/243-22-89)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 12, lokal nr 15, I piętro, pow.  
38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 600,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.25 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 6, lokal nr 10, III piętro, pow.  
47,79 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 800,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. od godz. 11.00 
do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 561–565 do 9 października 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 543 do 2 października 2018 r.,
•	 nr 553–557 do 4 października 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 210/2018 do 8 października 2018 r.

PreZyDent miaSta GLiWice
informuje,

PreZyDent miaSta GLiWice
informuje,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego Pola 16,  

tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego,  

mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem 
wchodzi nieruchomość położona w Gli-
wicach, obręb Bojkowskie Pola, złożona 
z następujących działek: 
• działka o numerze 221/7 (wg wstępne-

go podział działki 221/2) i powierzchni 
0,0875 hektara, 

• działka o numerze 221/8 (wg wstępne-
go podziału działki 221/2) i powierzch-
ni 0,0875 hektara 

– sprzedawanych łącznie.

Działka 221/2, obręb Bojkowskie Pola, 
ujawniona jest w księdze wieczystej o nu-
merze GL1G/00134014/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość 
ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. 
w Gliwicach na podstawie aktu notarial-
nego z 1 marca 2017 r. Prawo własności 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju sp. z o.o. w księdze wieczystej  
zostało ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest obciążona ograniczonymi 
prawami rzeczowymi wyszczególnio-
nymi w księdze wieczystej o numerze 
GL1G/00134014/6, prowadzonej przez 
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Re-
jonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta 
nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprze-
daży jest przeznaczona pod działalność lot-
niczą oraz lotniczą działalność szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi:  
5 zł netto / m2.
Liczba postąpień: minimum jedno.

Cena wywoławcza 1 metra kwadrato-
wego ww. nieruchomości wynosi: netto 
175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć 
złotych i zero groszy), a brutto 215,25 zł 
(słownie: dwieście piętnaście złotych 
i dwadzieścia pięć groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. dzia- 
łek o numerach 221/7 i 221/8 – sprze-
dawanych łącznie, wynosi 306 250,00 zł 
(słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości, tj. dzia- 
łek o numerach 221/7 i 221/8, wraz  
z 23% podatkiem VAT, wynosi 376 687,50 zł 
(słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć ty-
sięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 
i pięćdziesiąt groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych i zero groszy)  
– płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. 
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984), w terminie do 9 października  
2018 r. do godz. 8.30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości 
rozpocznie się 9 października 2018 r. 
o godz. 9.00 w siedzibie Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego 
Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest po-
branie „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz 
z wymaganymi dokumentami w siedzibie 
organizatora przetargu do 9 października 
2018 r. do godz. 8.30.

Szczegółowe warunki przystąpienia do 
przetargu, szczegółowy opis nieruchomości 
oraz informacje o dostępnej infrastruk-
turze zawarto w „Specyfikacji Istotnych 
Warunków Przetargu”, którą należy po-
brać w siedzibie organizatora w godz. 8.00  
– 15.00, w dniach roboczych, od ponie-
działku do piątku, do 9 października 2018 
r. do godz. 8.30. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w „Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach zastrze-
ga sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://gapr.pl/
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