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Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2016 rok. W gronie wyróżnionych znaleźli się Joanna 
Heyda-Rumin, Martyna Biłogan, Bogna Dobrakowska, Anna Śmieszek, Gerard Drozd, Fundacja Rytm Gliwice i Sebastian Michałuszek.
 – Wkład nagrodzonych osób w gliwicką kulturę jest znaczący, zarówno tych, które dostały nagrodę za całokształt działalności, jak 
i tych, które dopiero zaczynają pracę artystyczną. Wszystkie ich dokonania są naprawdę imponujące – powiedział podczas gali Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Sercu na ratunek
Nowo otwarta Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu 
Miejskim nr 4 przy ul. Kościuszki 29 ma zapewnione finanso-
wanie działalności leczniczej. Decyzja w tej sprawie została 
potwierdzona w zeszłym tygodniu na spotkaniu prezyden-
ta Gliwic Zygmunta Frankiewicza z Jerzym Szafranowiczem,  
dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ. >> 3

https://gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Filia Urzędu Miejskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Edukacji, Wydział Planowania Przestrzennego  
i Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) znajduje się przy ul. Jasnej 31A
Redakcja: Adam Sosnowski (red. naczelny), tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl, Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), 
tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2017 (868), 5 października 20172

DRuGA StRONA W OBIeKtyWIe

...świat można przemierzać na wiele sposobów! Goście Światowego Dnia Turystyki w Gliwicach mają opanowane forsowne przejazdy przez pustynie i pionierskie wyprawy przez 
amazońskie lasy deszczowe. 8 października w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) spotkamy się z Marcinem Obałkiem, Robertem Maciągiem i Arkadym Pawłem Fiedlerem. Początek 
o godz. 18.00, wstęp wolny. Szczegóły imprezy na kultura.gliwice.eu. (fot. materiały promocyjne)

Gliwickie fontanny kończą sezon. Wyłączenie wody nie oznacza, że przestaną cieszyć 
oko. Tradycyjnie w okresie bożonarodzeniowym będą przyciągały gliwiczan pięknymi 
świetlnymi ozdobami. – Już na początku grudnia fontanna na placu Piłsudskiego zo-
stanie przystrojona tunelem świetlnym, który swoim kształtem przypomina działającą 
latem fontannę. Światła ozdobią też „Chłopca z łabędziem” na  skwerze Dessau – mówi 
rzecznik prasowy MZUK-u Iwona Janik. (fot. A. Skwarek)

Traktorem, skuterem albo małym fiatem...

Wodę zastąpią światła

Pszczyńska wchodzi do gry

Zaskakujące konkurencje, świetna zabawa, a na koniec wspaniałe nagrody czeka-
ły 30 września na drużyny gotowe wziąć udział w grze miejskiej „Znajdź wspólny 
język!”. Imprezę zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. (fot. 
Z. Daniec)

Aby język giętki...

Na Trynku pojawiło się niedawno nowe boisko do koszykówki. Obiekt sportowy po-
wstał przy ul. Pszczyńskiej 116 a‒f. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Koszt inwestycji to niespełna 150 tys. zł. Wykonawcą prac 
był Miejski Zarząd Usług Komunalnych. (fot. Z. Daniec)

Zawody o Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza w Kolarstwie Górskim 
już za nami. Chętnych do rywalizacji nie brakowało. Nic dziwnego – pogoda dopisa-
ła, a Gliwice to przecież miasto miłośników jednośladów. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy! Tych, którzy wahali się, czy dadzą sobie radę w zawodach 
informujemy, że najmłodszy uczestnik pucharu miał zaledwie dwa lata. Wyniki za-
wodów dostępne są na stronie www.mzuk.gliwice.pl. (fot. materiały organizatora)

Rowerowe Gliwice

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Sercu na ratunek
Z OStAtNIeJ cHWIlI

– To ważna decyzja dla 
naszego miasta. Rozmowy 
z dyrektorem Szafranowiczem 
są merytoryczne i można mieć 
nadzieję, że dotychczasowe, 
niezrozumiałe i złe traktowa-
nie Gliwic przez NFZ przechodzi 
do historii. Przy determinacji 
Mariana Jarosza, prezesa Szpi-
tala Miejskiego nr 4, kolejna 
inwestycja miasta w ochronę 
zdrowia okazuje się przedsię-
wzięciem trafionym. Staje się 
następnym skutecznym narzę-
dziem znacznie podnoszącym 
bezpieczeństwo gliwiczan – 
komentuje prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.

Po uruchomieniu na 
zmodernizowanym Od-
dziale Kardiologii pra-
cowni hemodynamiki, 
gliwicki szpital wraz 
z przychodniami jest 
gotowy do świadczenia 
kompleksowej opieki 
pacjentom z choroba-
mi serca.

Do zeszłego tygodnia nie było 
jednak do końca wiadomo, 
czy NFZ zdecyduje się finan-
sować działalność leczniczą 
gliwickiej kardiologii w rozsze-
rzonym zakresie i czy pacjen-
ci będą mogli w pełni i bez 
przeszkód korzystać z nowych 
możliwości ratowania życia 
i zdrowia.

Podnosiły się nawet głosy, że 
uruchamianie tej wysokospe-
cjalistycznej oferty leczniczej 
za 3,5 mln zł z miejskiej kasy 
jest bezzasadne, że kardiolo-
gia inwazyjna w Gliwicach jest 
niepotrzebna, a tym samym 
nie ma szans na finansowa-
nie przez NFZ. Przekonywano 

o słuszności takiego punk-
tu widzenia, pomimo że 
do tej pory pacjenci 
z zawałem serca byli 
przewożeni do szpi-
tali w Zabrzu, Rybni-
ku, Katowicach czy 
Kędzierzynie-Koźlu.

– Starania o zabez-
pieczenie świadczeń 
medycznych w zakre-
sie kardiologii inwa-
zyjnej przez NFZ zostały 
wsparte oceną konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie 
kardiologii, prof. Marka Gier-
lotki. Swą pozytywną recenzję 
oparł on na tym, że gliwicki szpi-
tal jest wieloprofilowy, posiada 
specjalistyczny sprzęt, co pozwa-
la na wszechstronną opiekę nad 
chorymi ze schorzeniami układu 
krążenia, w tym z zawałem ser-
ca. Zauważył, że nieodzownym 
elementem pełnej oferty kardio-
logicznej są działania w ramach 
kardiologii inwazyjnej i elektro-

terapii, 
a gliwicki szpital jest na to przy-
gotowany – podkreśla prezes 
Szpitala Miejskiego nr 4 Marian 
Jarosz.

Co jednak najważniejsze, za-
trudniony zespół kardiologów 
interwencyjnych, pielęgniarek 
i techników, kierowany przez dr. 

n. med. Tadeusza Zę-
bika (po prawej na 

zdjęciu obok), sku-
pia fachowców 
w pełni kom-
petentnych do 
przeprowadza-
nia wysokospe-
cjalistycznych 
zabiegów ratu-
jących pacjen-

tów z chorobami 
serca. – O powyż-

szych faktach 
mogłem przekonać 

się osobiście podczas 
przeprowadzonej przeze 

mnie kontroli oddziału w czerw-
cu bieżącego roku. Uważam, że 
starania Szpitala Miejskiego nr 4 
w Gliwicach, związane z urucho-
mieniem kompleksowej opieki 
kardiologicznej, w tym starania 
o kontrakt z NFZ w tym zakresie, 
są uzasadnione i w pełni je po-
pieram – napisał w pozytywnej 
recenzji Szpitala Miejskiego nr 4 
prof. Marek Gierlotka.

Do tej pory gliwicza-
nie z zawałem serca 
i mieszkańcy ościennych 
miejscowości byli leczeni 
inwazyjnie rzadziej, a ich 
śmiertelność była wyż-
sza niż przeciętnie w wo-
jewództwie śląskim. 

W 2016 roku aż 453 pacjentów 
z zawałem serca, wymagających 
natychmiastowego leczenia in-
wazyjnego, w stanach zagrożenia 
życia transportowano z gliwic-
kiego szpitala do Zabrza, Kędzie-
rzyna-Koźla, Rybnika i Katowic. 
Mieszkańcy Gliwic i powiatu 
uzyskiwali specjalistyczną po-
moc średnio o 45 minut później 
niż pozostali mieszkańcy woje-
wództwa śląskiego. Chorzy byli 
narażeni na powikłania, często 
bezpośrednio zagrażające życiu, 
a także zwiększenie ryzyka wystą-
pienia pozawałowej niewydolno-
ści serca. Potwierdzają to dane 
Narodowej Bazy Danych Zawałów 
Serca AMI-PL, z których wynika, 
że mieszkańcy miasta i powiatu 
gliwickiego byli hospitalizowani 
częściej z powodu pozawałowej 
niewydolności serca niż przecięt-
ny mieszkaniec województwa 
śląskiego po zawale.

Śląski NFZ uznał, że to szef Szpita-
la Miejskiego nr 4 ma rację w sta-
raniach o przyznanie kontraktu na 
finansowanie wzbogaconej oferty 
leczenia chorób serca w gliwickiej 
placówce, a nie krytycy całego 
przedsięwzięcia. Tym samym od 
początku października gliwicka 
kardiologia nie będzie dla szpi-
tala poważnym obciążeniem 
finansowym, generującym za-
dłużenie, ale jednym z istotnych 
elementów kompleksowej, spe-
cjalistycznej opieki medycznej 
dla mieszkańców naszego miasta 
i powiatu gliwickiego.  (am)

Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkanie dotyczące Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. to część ewaluacji tego przedsięwzięcia, które w naszym mieście 
realizowane jest już po raz piąty.

Będzie okazja do podsumo-
wania tegorocznej edycji i zde-
finiowania celów na przyszłość 
– takich, które pozwoliłyby 
osiągać jak najbardziej satysfak-
cjonujące efekty oraz uspraw-
niały cały projekt. Wstępnie 
omówione zostaną propozycje 
ewentualnych zmian i poprawek 

w kolejnej procedurze GBO, 
możliwości wykorzystania do-
tychczasowych doświadczeń 
i zgłaszanych dotąd uwag.

Spotkanie ewaluacyjne 
odbędzie się 10 października 
(godz. 17.00) w Centrum Kultu-
ralno-Sportowym „Łabędź” przy  
ul. Partyzantów 25.

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

Miasto zaprasza na spotkanie
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Z MIASTA

Marszałek województwa śląskiego raz jeszcze nagrodził Gliwice 
za triumf w ogólnopolskiej i regionalnej odsłonie ubiegłorocznego 
rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu teryto-
rialnego. Docenił również najwyższą w województwie dynamikę 
liczby osób pracujących.

Dyplomy uznania marszałka zostały 
wręczone 26 września w Szczyrku poczas 
seminarium dla przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego województwa 
śląskiego, organizowanego przez śląski 
Urząd Marszałkowski oraz Polską Agen-
cję Inwestycji i Handlu (PAIH). W imieniu 
prezydenta Gliwic odebrał je sekretarz 
miasta Andrzej Karasiński.

Ranking zrównoważonego rozwoju 
JST opracowuje od ponad 13 lat zespół 
ekspertów pod przewodnictwem prof. 
Eugeniusza Sobczaka. Przedmiotem oce-
ny są m.in. inwestycje, liczba firm i osób 
pracujących, dochody gminy, poziom 
wykształcenia mieszkańców oraz skala 
migracji ludności. Na pierwszym miejscu 
rankingu, w zestawieniach ogólnokrajo-

wym i regionalnym miast na prawach 
powiatu, już drugi rok z rzędu plasują 
się Gliwice. Nasze miasto utrzymuje się 
na najwyższej pozycji dzięki bardzo wy-
sokim wydatkom inwestycyjnym (ponad 
6 tys. zł per capita) oraz wysokiej liczbie 
osób pracujących (434 osoby na 1000 
mieszkańców w 2015 roku). – Uchwy-
cona przez ekspertów tendencja wzro-
stowa liczby osób pracujących wskazuje, 
że Gliwice w długiej perspektywie mogą 
się utrzymać w grupie najdynamiczniej 
rozwijających się miast na prawach po-
wiatu – zwraca uwagę sekretarz miasta 
Andrzej Karasiński.

Wskaźniki, na podstawie których 
opracowano rankingi zrównoważonego 
rozwoju JST na poziomie ogólnokrajo-

wym i regionalnym, obejmują trzy-
naście lat (2003–2015). Podstawą tej 
metodyki jest zbiór piętnastu zmien-
nych pozwalających ocenić rozwój go-
spodarczy i społeczny, a także działania 

gminy w zakresie ochrony środowiska. 
Źródłem wszystkich danych są niezależ-
ne bazy Głównego Urzędu Statystycz-
nego, w szczególności Bank Danych 
Lokalnych.  (kik)

Blisko 90-letni Stanisław turski z Gliwic, żołnierz wyklęty, kapitan Naro-
dowych Sił Zbrojnych z czasów II wojny światowej, został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 
niepodległości RP.

Order w imieniu Prezydenta RP wręczył 
sędziwemu gliwiczaninowi wojewoda ślą-
ski Jarosław Wieczorek. Uroczystość odbyła 
się w poniedziałek w westybulu Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Wraz z kpt. 
Turskim odznaczenia państwowe odebrało 
tego dnia kilkadziesiąt osób z wojewódz-
twa śląskiego, szczególnie zasłużonych 
w różnych dziedzinach życia społecznego, 
działalności kulturalnej, charytatywnej oraz 
pracy zawodowej.

Stanisław Turski (rocznik 1928) był 
świadkiem brutalnych wydarzeń doko-
nanych przez Niemców podczas II wojny 
światowej. Wpłynęły one na jego decyzję 
o wstąpieniu do oddziału partyzantów. 
Jako żołnierz Brygady Świętokrzyskiej, na-

stępnie kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, 
uczestniczył w walkach z niemiecką policją, 
oddziałami GL/AL oraz sowiecką partyzant-
ką. Oddział kpt. Turskiego zasłynął z rozbicia 
grupy Gwardii Ludowej dowodzonej przez 
„Tadka Białego”. Po wojnie Turski zmuszo-
ny był ukrywać się przed komunistyczną 
bezpieką, ostatecznie trafił do Gliwic, 
gdzie mieszka na stałe do dziś. Za swoją 
przeszłość był wielokrotnie nagradzany 
i odznaczany, również przez Prezydenta RP.

Obecnie kpt. Turski pełni funkcję 
prezesa regionalnego oddziału Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 
Często spotyka się z młodzieżą z całego 
kraju, aby przekazywać świadectwo 
historii.  (kik)

Gliwice podwójnie nagrodzone
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Działająca w gliwickiej podstrefie japońska firma NGK ceramics Polska 
planuje nową inwestycję. Na zakup linii technologicznych i urządzeń dla 
produkcji czujników tlenków azotu do 2022 r. przeznaczy do 270 mln zł. 
Zwiększy też zatrudnienie. 

NGK Ceramics Polska jest obecna 
w Gliwicach od 2003 roku. Firma pro-
dukuje m.in. filtry cząstek stałych dla 
samochodów z silnikami diesla i ben-
zynowymi oraz katalityczne wkłady ce-
ramiczne do samochodów ciężarowych 
i autobusów. Spółka zatrudnia obecnie 

ponad 2000 osób, jednak nowa inwesty-
cja wygeneruje kolejne miejsca pracy. 
Do 2022 r. firma zainwestuje między 
207 mln zł a 270 mln zł w zakup linii 
technologicznych i urządzeń dla produk-
cji czujników tlenków azotu i zwiększy 
zatrudnienie o 50 osób. (mf)

NGK inwestuje. 
Będą nowe 
miejsca pracy
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W RucHu

Inteligentny system sterowania ruchem (ItS – z ang. Intelligent Transportation Systems) działa w Gliwicach od ponad 3 lat. Gromadzi 
i dostarcza aktualne informacje z miejskich ulic, które przetwarzane są w centrum Sterowania Ruchem przy gliwickim Zarządzie Dróg 
Miejskich. centrum często odwiedzają delegacje, które pragną dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu i możliwościach gliwickiego roz-
wiązania. Przed tygodniem cSR gościło liczną grupę przedstawicieli Komendy Głównej Policji z Warszawy z nadinspektorem Janem la-
chem, zastępcą Komendanta Głównego Policji, na czele.

Funkcjonariusze KGP bardzo 
pozytywnie ocenili gliwicki ITS, 
który służy nie tylko gliwicza-
nom, ale jest też wykorzystywa-
ny przez miejską policję. Zapisy 
z kamer pomagają bowiem roz-
strzygać w spornych kwestiach 
co do przyczyny zdarzeń drogo-
wych i potwierdzać obecność na 
drodze poszukiwanych pojaz-
dów. System pozwala również 
służbom szybko i bez przeszkód 
dotrzeć do zdarzenia zagraża-
jącego bezpieczeństwu miesz-
kańców lub innych zdarzeń 
losowych. Jest nieoceniony dla 
płynnej organizacji przebiegu 
ruchu ulicznego w mieście. 

– Cieszy nas ta opinia. Gli-
wickie rozwiązanie było jednym 
z pierwszych projektów ITS 
w Polsce – przypomina Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. – Naszą intencją 
było, aby system działał w spo-
sób niemal niezauważalny dla 
kierowców – w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu. Gdy kie-
rowcy nie odczuwają uciążliwo-
ści podczas jazdy po Gliwicach, 
to najlepsze potwierdzenie, że 
ITS działa poprawnie – podkre-
śla. 

Wraz z rozwojem mia-
sta gliwicki system ste-
rowania ruchem jest 
wciąż unowocześniany 
i aktualizowany, tak aby 
dopasować go do potrzeb 
mieszkańców i stale zmie-
niających się warunków 
drogowych. 

Dzięki koordynacji pracy urzą-
dzeń sterujących w obrębie po-
nad 60 skrzyżowań równocześnie, 
gliwicki ITS umożliwia kierowcom 
płynniejszy i bezpieczniejszy 
przejazd przez miasto. Ułatwia 
poruszanie się autobusów linii A4 
i dostarcza aktualnych informacji 
o sytuacji na drogach. Te najistot-
niejsze dla kierowców (m.in. do-
tyczące objazdów) wyświetlane 
są na tablicach informacyjnych 
zmiennej treści, rozmieszczonych 
przy głównych trasach wlotowych 
do miasta.

Jesteśmy pierwszym mia-
stem w Polsce, w którym 
ItS-em objęto wszystkie 
sygnalizacje świetlne!

To nie wszystko. Gliwice, 
jako jedyne miasto w Polsce, we 
wszystkich zmodernizowanych 
sygnalizacjach posiadają lampy 
typu LED, które nie tylko pobiera-
ją ponad 8 razy mniej energii niż 
żarowe, ale są też bardziej wytrzy-
małe na warunki atmosferyczne, 
a emitowane przez nie światło jest 
bardziej widoczne w zmiennych 
warunkach pogodowych.

Od przyszłego roku gli-
wicki ItS ma szanse dzia-
łać w znacznie szerszym 
zakresie. 

Dzięki unijnemu dofinan-
sowaniu na kwotę 25,5 mln zł,  
pozyskanego w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego, system zostanie 
bowiem rozbudowany w wielu 
obszarach. Główną innowacją 
będzie nadanie ok. 150 auto-
busom komunikacji publicznej 
priorytetu przejazdu przez 
skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną. Bazując na tych sa-
mych urządzeniach, powstanie 
też system, którego zadaniem 
będzie nadawanie bezwzględ-
nego priorytetu przejazdu przez 
skrzyżowania pojazdom uprzywi-

lejowanym (policji, pogotowiu, 
straży pożarnej). Dzięki temu 
reakcja służb ratowniczych na 
zdarzenia będzie jeszcze szybsza 
i skuteczniejsza. 

W ramach modernizacji 
powstaną również kolejne ta-
blice dynamicznie informujące 
o aktualnej sytuacji drogowej, 
pojawią się też punkty pomiaru 
ruchu dostarczające danych na 
temat natężeń ruchu w mie-
ście. Uzupełnieniem informacji 
wyświetlanych na znakach bę-
dzie serwis internetowy, w któ-
rym oznaczone będą aktualne 
utrudnienia występujące na 
drogach naszego miasta. Nową 
funkcją w zakresie monitorin-
gu ulic będzie automatyzacja 
rozpoznawania zdarzeń drogo-
wych.

Kolejną innowacją będzie 
wprowadzenie systemu wa-
gowej preselekcji pojazdów – 
wszystkie samochody przejeż-
dżające przez punkty preselekcji 
zostaną zważone, a szczegółowe 
dane zapisane w systemie, który 
wskaże pojazdy o przekroczonej 
masie dopuszczalnej. W planach 
jest również budowa stacji do 
ładowania samochodów z na-
pędem elektrycznym.  (kik)

Gliwicki ItS przykuwa uwagę

Stawiamy na rower!
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Gliwicka Rada Rowerowa przyznała firmie etisoft główną nagrodę w konkursie „Firma 
Przyjazna Rowerzystom” honorującym firmy, które promują jazdę na rowerze i moty-
wują swoich pracowników, by wybierali ten środek transportu. Konkurs objął patro-
natem prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i starosta gliwicki Waldemar Dombek. 

Do pierwszej edycji konkursu 
zgłoszono dziesięć firm. Z ośmiu 
poddanych weryfikacji wybrano 
Etisoft, jako firmę najbardziej 
przyjazną rowerzystom. 

– Zwyciężył Etisoft, ponie-
waż promuje rower jako środek 
transportu, stwarza możliwość 
bezpiecznego przechowania, ma 
stojaki, zadaszony i monitorowany 
parking, garaż. Poza tym pracow-
nicy mogą korzystać z prysznica, 
szatni i mają możliwość naprawy 
roweru. Dodatkowo firma wspiera 
rowerzystów i zachęca do jazdy 
rowerem, oferując pracownikom 
kartę Multisport powiązaną z sys-
temem rowerów miejskich oraz 
organizując imprezy rowerowe, 
wyjazdy integracyjne, zawody 
sportowe i sponsorując wydarze-
nia w tym zakresie – wylicza Ewa 
Lutogniewska z Gliwickiej Rady 
Rowerowej. 

Gliwicka firma Etisoft, pro-
ducent nowoczesnych oznaczeń 

przemysłowych i systemów 
Auto ID zatrudnia ponad 300 
pracowników. Wśród zachęt 
motywujących do ekologicznej 
jazdy znalazły się m.in. bezpiecz-
ne, zadaszone oraz monitoro-
wane miejsca, w których można 
zostawić rower. Ciekawostką są 

wyjazdy integracyjne, na które 
część pracowników dociera na 
rowerach. Ponadto firma rozdaje 
pracownikom gadżety sportowe, 
np. koszulki czy odblaski, wspiera 
też osoby startujące w zawodach 
sportowych oraz firmową druży-
nę sportową Etisoft Bike Team. 

– Cieszymy się z wyróżnienia, 
ponieważ stawiamy na rower. 
Dodajmy, że w tym roku w 200-ki-
lometrową trasę do Zakopanego 
na rowerowy wyjazd integracyjny 
wyruszyło 70 pracowników. W ze-
szłym roku do Wisły dojechało 
w barwach Etisoftu 60 osób – 
mówią Dariusz Kleina i Dariusz 
Kawecki, trzon Etisoft Bike Team.

Gliwice to miasto przyjazne 
rowerzystom. Wytyczane są ko-
lejne trasy rowerowe – mamy ich 
około 100 km. Obecnie powstają 
drogi dla rowerów przy ul. Błonie 
(o długości około 1 km) oraz od 

ul. Berbeckiego do Parku Chro-
brego. W przyszłym roku planuje 
się kontynuację robót w zakresie 
budowy trasy rowerowej „Cen-
trum-Sośnica” aż do granicy 
z Zabrzem. Ponadto w marcu uru-
chomiono Gliwicki Rower Miejski, 
z którego korzysta obecnie już  
6 837 osób. W Gliwicach orga-
nizowane są rajdy, np. EkoRajd 
o Puchar Prezydenta Miasta Gli-
wice, miasto dofinansowuje też 
rowerowe imprezy, np. o Puchar 
Prezydenta Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza w Kolarstwie Górskim czy 
Bike Atelier MTB Maraton.  (mf)
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Ostatnie zawody o Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza 
w Kolarstwie Górskim odbyły się na początku października i wzbudziły
spore zainteresowanie gliwiczan

Główna nagroda w konkursie „Firma Przyjazna Rowerzystom”
trafiła do firmy Etisoft 
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ZDROWIe I ReKReAcJA

Bądź mocna!

Park chrobrego pięknieje! 

Startuje kolejna odsłona miejskiego projektu ZDROWe GlIWIce. 5 i 10 paździer-
nika, w dwóch różnych częściach miasta, specjaliści podpowiedzą nam, jak za-
pobiegać chorobom układu krążenia i tarczycy.

Na początek SeRce. 5 paź-
dziernika w Centrum Sporto-
wo-Kulturalnym „Łabędź” (ul. 
Partyzantów 25) odbędzie się 
otwarty wykład pod hasłem 
„Choroby układu krążenia – 
jak im zapobiegać”. Specyfikę 
miażdżycowych chorób serca 
i naczyń, nadciśnienia tętni-
czego, niewydolności serca, 
wad zastawkowych i migotania 
przybliży kardiolog, dr n. med. 
Adam Golda. – Występowanie 
miażdżycy ściśle wiąże się ze 
stylem życia, w szczególności 
z paleniem tytoniu, niezdrowy-
mi nawykami żywieniowymi, 
brakiem aktywności fizycznej 
i stresem psychospołecznym 
– przypomina specjalista. Za-
pobieganie chorobie powinno 
rozpocząć się już w młodości 
i być kontynuowane do końca 
życia. – W prewencji tej cho-
roby wyróżnia się dwie grupy 
docelowe. Pierwszą stanowią 
osoby, które nigdy nie miały 
objawów choroby układu 

krążenia, drugą – osoby z już 
rozpoznaną miażdżycą – pod-
kreśla dr Golda. Jak postępo-
wać, by nie dać się miażdżycy 
w każdym z tych dwóch przy-
padków, mieszkańcy dowiedzą 
się tuż po godz. 17.00.

tARcZycA niejednej ko-
biecie spędza sen z powiek. 
Kiedy warto sprawdzić stan 
pracy tego narządu i oznaczyć 

poziomy hormonów? Jakich 
objawów chorobowych nie 
wolno lekceważyć? Jaką dietę 
stosować? O tym wszystkim 
opowie 10 października w CH 
FORUM (ul. Lipowa 1 ) en-
dokrynolog prof. dr hab. n. 
med. Beata Kos-Kudła. Spo-
tkanie rozpocznie się o godz. 
18.00. Wstęp wolny!  (kik)
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Karol laksa i Adam Janota z VII liceum Ogólnokształcą-
cego w Gliwicach wezmą udział w zajęciach na Wydziale 
lekarskim Śląskiego uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach. Przyszli medycy będą mogli pogłębiać swoją wie-
dzę dzięki udziałowi w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
o człowieku. 

Karol i Adam, obecnie ucznio-
wie drugiej i trzeciej klasy VII 
LO, uplasowali się w pierwszej 
dziesiątce konkursu Wiedzy 
o Człowieku i zakwalifikowali  
do projektu Uniwersytet Licealisty, 
organizowanego przez Wydział 
Lekarski Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. 

– Obaj uczniowie uzyskali 
wysokie wyniki z testu z biologii, 
chemii, fizyki i matematyki i będą 
uczestniczyć w projekcie uczelni 
w nowym roku akademickim. 
Jeszcze w październiku mają się 

rozpocząć wykłady na Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym. 
Zarówno Karol, jak i Adam już 
nie mogą się doczekać nowych 
zajęć – mówi Jolanta Kubik-Mi-
goń, rzecznik prasowy Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w Gliwicach.

Obaj uczniowie mają indy-
widualny tok nauczania. Adam 
Janota, tegoroczny maturzysta, 
ma dodatkowe zajęcia z biologii 
i chemii, a przyszłość wiąże z me-
dycyną. Karol Laksa zainteresowa-
nia skupia wokół chemii.  (mf)
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Karol laksa Adam Janota

W trosce o bezpieczeństwo gliwiczanek organizowany 
jest kolejny bezpłatny kurs samoobrony. Pierwsze zajęcia 
odbędą się już w poniedziałek 23 października. Na panie 
zainteresowane podniesieniem swojej sprawności czeka 
150 miejsc. Zapisy rozpoczną się 16 października. 

Zajęcia potrwają niemal dwa 
miesiące. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 23 października, 
a ostatnie 16 grudnia. 150 gli-
wiczanek będzie ćwiczyć w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych przy ul. Warszawskiej 35, 
w poniedziałki w godzinach od 
20.00 do 22.00 oraz w soboty 
w godzinach od 17.00 do 19.00.

– Chcemy nauczyć gliwi-
czanki prostych i skutecznych 
technik samoobrony, podnieść 
ich sprawność fizyczną 
i poczucie bezpieczeń-
stwa – zachęcają 
organizatorzy.

Zajęcia prze-
znaczone są 
dla mieszkanek 
Gliwic powyżej 
15. roku życia. 
W przypadku 
osób niepeł-
noletnich 
w y m a -
gana jest 

pisemna zgoda rodzica/opieku-
na prawnego. Zapisy rozpoczną 
się 16 października. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod 
numerem 32/301-97-23 lub 
poprzez e-mail: a.bartkowiak@
poczta.crg.gliwice.pl.

Będzie to XXVII edycja bez-
płatnego kursu samoobrony dla 
kobiet prowadzonego przez Cen-
trum Ratownictwa Gliwice we 
współpracy z Ośrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej w Gliwicach 
oraz Strażą Miejską. Spotkania 

odbywają się 
w ramach 
progra-
mu „Bez-
pieczne 

Gl iwice” 
i są finan-

sowane 
ze środ-
k ó w 
budże-

tu miej-
skiego.  
 (mf)

trwają intensywne prace przy modernizacji parku chrobrego. Do zakończenia 
inwestycji jeszcze daleko, ale pojawiły się już pierwsze efektowne rozwiązania. 

Po zakończeniu modernizacji 
park Chrobrego stanie się atrak-
cyjną przestrzenią zarówno dla 
młodszych, jak i starszych. Pojawi 
się podniebna deskorolka, nowy 
plac zabaw, jedna z większych 
w mieście siłowni pod chmur-
ką, boisko do gry w bule i disc 
golfa, domki dla ptaków i hotele 
dla owadów, ścieżka zdrowia, 
„rodeo” i karuzela, odnowione 
alejki, nowe oświetlenie. Będzie 
to jedno z bardziej atrakcyjnych 
w mieście miejsc relaksu i ak-

tywnego wypoczynku. Obecnie 
w parku trwają prace związane 
z przebudową granitowych 
alejek z zatoczkami na ławki 
i oświetleniem, a na placu zabaw 
pojawiła się pierwsza atrakcja  
– ogromne linarium. 

– Idąc w głąb parku, zauwa-
żyć można powstające funda-
menty pod podesty wypoczyn-
kowe oraz kształtujący się teren 
pod siłownię zewnętrzną. To 
zaledwie około 25% całości za-
planowanych prac. Przed nami 

jeszcze między innymi wykona-
nie boiska do gry w bule i disc 
golfa, ścieżka zdrowia, plac dla 
młodzieży z „rodeo”, podnieb-
ną deskorolką i karuzelą oraz 
wszystkie nasadzenia – wylicza 
Iwona Janik, rzecznik Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, modernizacja 
największego gliwickiego parku 
zakończy się w drugiej połowie 
2018 r. (mf)
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ZDROWe GlIWIce. 
chroń serce i tarczycę

Kandydaci 
na medyków
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SPORT

Siatkarki wracają do gry 

Ostre spotkanie

Była walka, były emocje

Kibicuj na Okrzei
Do 10 października w naszym regionie trwa turniej Kwalifikacyjny 
Mistrzostw europy under 19, organizowany przez Śląski Związek 
Piłki Nożnej. Jeden z końcowych meczów zostanie rozegrany na 
Stadionie Miejskim w Gliwicach! 

4 października o godz. 16.00, w mo-
mencie wysyłki do druku bieżącego wyda-
nia „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – 
GLIWICE”, swój pierwszy mecz – właśnie na 
Okrzei! – rozpoczynali Biało-Czerwoni. Ju-
niorzy mierzyli się z rówieśnikami z Irlandii 
Północnej. Trzymamy kciuki za jak najlepszy 
wynik! Drugi mecz na gliwickim obiekcie 
zaplanowano 7 października. O godz. 12.00 
na murawę stadionu przy ul. Okrzei wyjdą 
juniorskie reprezentacje Niemiec i Irlandii 
Północnej. Będzie to doskonała okazja, by 
zobaczyć w akcji zawodników, którzy za 
kilka lat mogą być gwiazdami europejskiej 
i światowej piłki nożnej.

Na wszystkie mecze turnieju kwalifi-
kacyjnego obowiązują bezpłatne bilety, 
które można zamawiać w Podokręgu Za-
brze (ul. Wolności 426/2, 41-806 Zabrze; 
e-mail: sekretariat@podokregzabrze.org; 
tel./fax: 32-271-10-34). Biuro jest czynne 
w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek 
od 10.00 do 12.00, w środę od 15.00 do 
17.00 oraz w piątek od 15.00 do 17.00.

Informacje na temat dystrybucji bez-
płatnych biletów można również znaleźć 
na stronie Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
(www.slzpn.katowice.pl) w zakładce Śląski 
ZPN / Aktualności. (kik)

Na dobre rusza sezon pierwszej ligi siatkówki kobiet. Walka o czo-
łowe miejsca w tabeli będzie zaciekła! 

Już 7 października w hali Ośrodka 
Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. 
Kaszubskiej 28 gliwiczanki z KŚ AZS 
Pol. Śl. podejmą zawodniczki AZS AWF 
Warszawa. – Zapowiada się emocjonu-
jące spotkanie. Dziewczyny są mocne, 

mamy za sobą udane mecze kontrolne, 
sparingi i turnieje. Liczymy na gorący 
doping kibiców! – nie ukrywa prezes 
gliwickiego klubu, doc. dr Krzysztof 
Czapla. Początek spotkania – godz. 
17.00.  (kik)

GtK Gliwice rozpoczęło rywalizację w Polskiej lidze Koszykówki od 
porażki. Podopieczni Pawła turkiewicza swojego pierwszego wy-
stępu wstydzić się jednak nie muszą, bo w Krośnie rywalizowali 
z Miastem Szkła praktycznie do samego końca i byli bliscy zdobycia 
kompletu punktów.

Gliwiczanie swój historyczny debiut 
na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki 
rozpoczęli bez żadnych kompleksów. 
Szybko objęli prowadzenie 0:6. Gospo-
darze z Krosna otrząsnęli się jednak 
z letargu i doprowadzili do wyrównania. 
GTK naprzemiennie wracało na prowa-
dzenie i je oddawało. Końcówka pierw-
szej kwarty należała zdecydowanie do 
miejscowych.

W drugiej części meczu przewaga 
Miasta Szkła zaczęła niebezpiecznie 
rosnąć, ale dobrą zmianę dał gliwi-
czanom Quinton Hooker. Amerykański 
strzelec trafił dwie „trójki”, a następne 
zagrania pozwoliły zredukować straty 
do zaledwie jednego „oczka” różnicy 
(28:27). Chwilę oddechu dał drużynie 
Krosna Jakov Mustapcić, ale w końcu 
swój rytm złapał Lukas Palyza i dwoma 
trafieniami zza linii 6,75 metra wypro-
wadził gliwicki zespół na prowadzenie 

(31:33). Od tego momentu rozpoczęła 
się walka kosz za kosz. 

Po przerwie do remisu doprowa-
dził gliwiczanin Paweł Zmarlak i dalej 
trwała zacięta walka, a żadna ze stron 
nie potrafiła odskoczyć. Swoje pierwsze 
punkty w meczu zdobył dla GTK Robert 
Skibniewski, nadal skuteczny był Paly-
za, ale również gospodarze mieli swoje 
atuty. Kiedy kolejny raz trafił dla nich 
Mustapcić (56:51), trener gliwiczan 
Paweł Turkiewicz poprosił o przerwę 
na żądanie. Ta przyniosła oczekiwany 
skutek, bo od tego momentu goście 
rozpoczęli pogoń i zdobyli 11 kolejnych 
punktów. Później miejscowi znów wró-
cili na prowadzenie.

Gliwiczanie walczyli do końca, ale go-
spodarze nie wypuścili już zwycięstwa z rąk. 
W najbliższy piątek, 6 października, GTK 
zagra w 2. kolejce rozgrywek w Radomiu 
z miejscową Rosą.  (gtk/kik)

fo
t. 

KŚ
 A

ZS
 P

ol
. Ś

l.

W spotkaniu 11. kolejki lotto ekstraklasy Piast przegrał na wyjeź-
dzie z Górnikiem Zabrze. Jedyna bramka w tym meczu padła z rzutu 
karnego. 

– To był mecz derbowy pełen zaanga-
żowania, walki i pojedynków. Sporo twar-
dej męskiej gry. Spotkanie w granicach 
remisu, ale w pewnym momencie sędzia 
się pogubił. Trzeba się dostosować pozio-
mem do derbów, gdzie piłkarze walczą na 
całego. Arbiter nie może w takim meczu 
dyktować karnego z kapelusza... – komen-
tował po spotkaniu Waldemar Fornalik, 
trener Niebiesko-Czerwonych.

W 79. minucie meczu sędzia po-
dyktował bardzo wątpliwy rzut karny, 
a chwilę później usunął z boiska Jakuba 
Szmatułę. Bramkarz Piasta nie zgadzał 
się decyzją i ostro protestował, dlate-
go też musiał opuścić plac gry. – Znam 
jedynie relację ze strony Kuby. Jak ktoś 
go dobrze zna, to wie, że jest to solidny 
i uczciwy człowiek oraz bardzo dobry 
bramkarz. Próbował uchronić sędziego 
przed atakami ze strony innych piłka-

rzy... Arbiter powinien to czuć. Na jego 
miejscu dałbym ostrzeżenie lub żółtą 
kartkę – przyznał Waldemar Fornalik.

Piłkarze Piasta rozegrali dobre spotka-
nie i nie dopuszczali rywali do groźnych 
sytuacji strzeleckich. Gliwiczanie pokazali 
zaangażowanie oraz skuteczną grę w de-
fensywie. – Pogratulowałem drużynie. 
Jesteśmy na początku naszej pracy i myślę, 
że z czasem będziemy grali lepiej i będzie 
widać efekty – stwierdził trener Fornalik.

Przed piłkarzami półtoratygodniowa 
przerwa od rozgrywek Lotto Ekstrakla-
sy. Przez ten czas nowy szkoleniowiec 
Piasta będzie miał więcej czasu na przy-
gotowanie drużyny do kolejnych spo-
tkań. – Udajemy się na zgrupowanie do 
Kamienia. Tam będziemy pracować nad 
wieloma elementami – zapowiedział 
Waldemar Fornalik.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA
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Najnowsze przedstawienie teatru Miejskiego w Gliwicach 
skierowane jest do małych widzów. „W kole” będzie pre-
zentowane na nowej mikroscenie przy ul. Nowy Świat.

Premierę spektaklu na podsta-
wie tekstu Krystyny Miłobędzkiej 
zaplanowano na 7 października. 
Sztuka jest zaadresowana do naj-
młodszych teatromanów – od 3 do 
5 lat. Akcja przedstawienie rozgrywa 
się w tytułowym kole, wewnątrz 
którego znajdą się Ja i Ty. To będzie 
teatralna zabawa w poznawanie 

otoczenia. Wystąpią Olga Żmuda 
i Iga Bancewicz. Spektakl reżyseruje 
Bartosz Kurowski.

„W kole” będzie pierwszym spek-
taklem prezentowanym na nowej 
Scenie Mikro. Przestrzeń powstała 
z myślą o projektach edukacyjnych 
i jest najmniejszą sceną Teatru Miej-
skiego.  (mm)

KULTURA

CO?
   GDZIe? 
     KIeDy?

cZWARteK 5 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 12.30: „Powiernik królowej” – projekcja w ra-

mach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.30‒18.00: „Artbook” – warsztaty książki arty-

stycznej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)
 ■ godz. 18.00: „Utracone nadzieje. Ludność żydowska 

w województwie śląskim/katowickim w latach 1945– 
–1970” – wernisaż wystawy, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: „Genesis Invisible Touch” – koncert The 
Carpet Crawlers w ramach 28. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Drum Fest, Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko (ul. Pszczyńska 85)

PIąteK 6 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 16.30: rejs muzyczny z zespołem Nivel, Marina 

Gliwice (ul. Portowa 28)
 ■ godz. 17.00: „Dr Stanisław Bylina – ojciec gliwickiej 

onkologii, twórca i pierwszy dyrektor Państwowego 
Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach” – wykład dr. 
Bogusława Tracza, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej 
reprezentacji narodowej w piłce nożnej ‒ wczoraj 
i dziś” – wernisaż wystawy, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 17.00: „Szelmostwa lisa Witalisa” – spektakl Gru-
py Teatralnej Seniorów, Centrum Organizacji Kultural-
nych Perełka (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 20.00: „Twój Vincent” – seans premierowy, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOtA 7 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 16.00: „W kole” – premiera spektaklu dla dzieci, 

Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55‒57)
 ■ godz. 18.55: „Norma” – transmisja z cyklu „Met Opera”, 

kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 20.00: „Wieczór z piosenkami Louisa Armstron-

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

NIeDZIelA 8 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Niezłomny – Władysław Sulecki” 

– spotkanie z cyklu „Gliwiccy bohaterowie”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: „Traktoriada, czyli ursusem przez świat” 
– spotkanie podróżnicze z Marcinem Obałkiem w ra-
mach Światowego Dnia Turystyki, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3, duża sala)

 ■ godz. 15.00: „Dzieci świata” – spotkanie podróżnicze 
dla dzieci z Robertem Maciągiem w ramach Świato-
wego Dnia Turystyki, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3, 
mała sala)

 ■ godz. 16.30: „Tuk tuk cinema” – spotkanie podróżnicze 
z Robertem Maciągiem w ramach Światowego Dnia 
Turystyki, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3, duża sala)

 ■ godz. 17.00: „115 dni autostopowej podróży” – spotka-
nie podróżnicze z Anią Pikułą i Arturem Rytem, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.00: „Jak mały fiat podbił Afrykę” – spotkanie 
podróżnicze z Arkadym Pawłem Fiedlerem w ramach 
Światowego Dnia Turystyki, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3, duża sala)

WtOReK 10 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 17.00‒18.30: warsztaty kaligrafii kursywy angiel-

skiej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)
 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Wojciechem Dutką 

w ramach Rozgrywek z lekturą, Biblioteka Centralna  
(ul. Kościuszki 17) 

 ■ godz. 18.00: „Protohistorie” – spotkanie autorskie z Je-
remim Surzynem z cyklu „Książki Pamięci”, Dom Pamię-
ci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

ŚRODA 11 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 16.00‒18.30: „Spruj to!” – spotkanie grupy 

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

 ■ godz. 16.00‒19.00: warsztaty szycia filcu w ramach Fa-
bryki Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)

Spektakl w skali mikro

Ziemia Obiecana...  cyborgów
Motyw wędrówki do Ziemi Obiecanej kojarzy się przede wszystkim z Hebrajczykami zmie-
rzającymi do Kanaanu. W nowym komiksie wydanym przez Muzeum w Gliwicach na po-
szukiwanie raju udaje się tajemnicze plemię cyberajczyków.

Autorem „Protohistorii” jest 
12-letni Jeremi Surzyn, uczeń 
szkoły podstawowej. Niech jednak 
nikogo nie zmyli jego młody wiek 
– autor ma już na koncie nagrody 
w międzynarodowych konkursach 
wydawniczych. Surzyn, pisarz i ry-

sownik w jednym, w swojej naj-
nowszej publikacji umiejętnie łączy 
historie zaczerpnięte ze Starego 
Testamentu z motywami znanymi 
z książek Stanisława Lema.

W komiksie „Protohistorie” bi-
blijna fabuła splata się z fantastyką 

naukową – starotestamentowy 
Kaanan to kraina Kwaantan. ‒ Ry-
sunkowa „teleportacja” Starego 
Testamentu do kosmicznego i robo-
tycznego wszechświata mówi nam 
wiele o wyobraźni młodych, wy-
rosłych w cyfrowej rzeczywistości 
– komentuje Joanna Olech, grafik 
i autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży.

Premiera wydawnicza zaplano-
wana jest na 10 października. Jeremi 
Surzyn spotka się z czytelnikami 
w Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14) o godz. 
18.00. Spotkanie poprowadzi Szymon 
Holcman, wydawca komiksów o te-
matyce żydowskiej. (mm)
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Spotkanie na szczycie
12 października w Gliwicach odbędzie się panel dyskusyjny z dwójką wybitnych himala-
istów. W auli GWSP w Nowych Gliwicach (ul. Bojkowska 37) pojawią się Janusz Gołąb 
i Andrzej Bargiel.

Tematem spotkania będą 
perspektywy himalaizmu. Warto 
zaznaczyć, że dyskusja odbędzie się 
w przededniu narodowej wyprawy 
zimowej na K2, której Janusz Gołąb 
będzie kierownikiem sportowym. 
Wspinacze porozmawiają o tym, 
czy w himalaizmie pozostały jeszcze 
jakieś sportowe cele do zrealizowa-
nia, czy może wkrótce góry wysokie 
staną się dostępne dla ekstremalnych 
turystów. Spotkanie „Quo vadis hima-
laizm?” rozpocznie się o godz. 19.00.

Janusz Gołąb to gliwiczanin 
i wspinacz ze ścisłej czołówki świato-
wego himalaizmu. Pokieruje polskim 
zimowym wejściem na K2 w sezonie 
2017/2018. Wcześniej zdobywał 
najtrudniejsze ściany w Himalajach, 
Alpach, na Grenlandii. W historii 
wspinaczki zapisało się między innymi 
wytyczenie nowej, piekielnie trudnej 
drogi na Kedar Dome w Garhwalu 
(Indie) i 900-metrowej trudnej drogi 
na ścianie góry Nalumassortoq (Gren-
landia). Razem z Adamem Bieleckim 9 
marca 2012 roku jako pierwszy wszedł 

zimą na Gaszerbrum I. Dokonali tego 
bez użycia tlenu. Gołąb jest członkiem 
Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego. 
W skład ekipy wspierającej wspinaczy 
podczas ataku na K2 wejdzie też inny 
gliwiczanin – lekarz Jarosław Botor.

Andrzej Bargiel to narciarz wyso-
kogórski (skalpinista), biegacz górski 
i himalaista. Ma na swoim koncie 
rekord świata w biegu na Elbrus. 

W 2013 roku jako pierwszy Polak zdo-
był ośmiotysięcznik Sziszapangmę na 
nartach i zjechał z wierzchołka. Jako 
pierwszy człowiek na świecie w 2015 
roku zjechał na nartach z Broad Pe-
aku. Zajęło mu to trzy godziny razem 
z przerwą na odpoczynek.

Wstęp na spotkanie 12 paździer-
nika jest wolny. Dyskusję poprowadzi 
Piotr Turkot. (mm)
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KULTURA

Joanna Heyda-Rumin

Bogna Dobrakowska

Gerard Drozd

Fundacja Rytm Gliwice

Sebastian Michałuszek

Anna Śmieszek

Martyna Biłogan (Erith)

Oni 
tworzą 
kulturę

uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 30 września w Ruinach 
teatru Victoria. Imprezę uświetnił występ znakomitego kontratenora 
Maxa emanuela cenčića i {oh!} Orkiestry Historycznej w ramach X Fe-
stiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso.

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz w kategorii tWÓRcZOŚĆ AR-
tyStycZNA wyróżnił dwie gliwickie artystki – plastyczkę Joannę Heydę
-Rumin (I nagroda) oraz kompozytorkę Martynę Biłogan (znaną szerzej 
jako erith, II nagroda).

Komisja w uznaniu dla osiągnięć w uPOWSZecHNIANIu KultuRy 
przyznała dwie równorzędne I nagrody – Bognie Dobrakow-

skiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 
oraz Annie Śmieszek, nauczycielce przedmiotów ar-

tystycznych. II nagroda trafiła do Gerarda Drozda, 
pomysłodawcy Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, 

a III do Fundacji Rytm Gliwice, odpowiedzialnej 
za organizację Festiwalu Rytm Gliwice. IV nagro-
da w tej kategorii powędrowała do Sebastiana 
Michałuszka, fotografa i pedagoga.  (mm)

Artysta plastyk. 
Tworzy wielkoforma-

towe obrazy olejne. Zaj-
muje się także trudną sztuką 

litografii, czyli techniki wykorzy-
stującej kamienne matryce. Pre-
zentowała swoje prace na wielu 
wystawach w Polsce i za granicą. 

Działa także jako edukator 
sztuki i prowadzi warsz-

taty twórcze.

Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Pu-

blicznej w Gliwicach od 2014 
roku. Pod jej przewodnictwem 

instytucja zmieniła swój wizeru-
nek, otwierając się na czytelników. 
We wszystkich filiach organizowane 
są wykłady, warsztaty, koncerty, 

wystawy, turnieje gier planszo-
wych i inne wydarzenia 

kulturalne.

Zajmuje się organizacją 
Festiwalu Rytm Gliwice, 

w którym wyłaniane są młode 
talenty. W koncertach eliminacyjnych 

i finałowych biorą udział młodzi zdolni 
wokaliści z całej Polski, którzy później 
z powodzeniem rozpoczynają karierę 
w branży muzycznej, na przykład Da-

wid Podsiadło. Wszystkie festiwa-
lowe wydarzenia są otwarte 

dla publiczności.

Artysta plastyk i peda-
gog. Pasjonuje ją zarówno 

tworzenie sztuki, jak i uczenie 
innych. Pracuje z artystami w każdym 

wieku – od najmłodszych adeptów 
plastyki do kreatywnych seniorów. Do 
swoich największych osiągnięć dydak-
tycznych zalicza przygotowanie około 

100 laureatów konkursów pla-
stycznych i fotograficznych.

Artysta fotografik 
i nauczyciel przedmiotów 

artystycznych. Od 2005 roku pra-
cuje w Młodzieżowym Domu Kultury 

i prowadzi zajęcia twórcze. Założył grupę 
fotograficzną Aczkolwiek, której człon-
kowie z powodzeniem startują w licz-
nych konkursach. Zainicjował projekt 

„Portret gliwiczan” i fotografował 
mieszkańców między innymi 

w Palmiarni czy na lodo-
wisku.

Artysta muzyk i orga-
nizator kultury. Kompo-

nuje i gra na gitarze. Dzięki 
jego zaangażowaniu w naszym 

mieście od kilkunastu lat orga-
nizowany jest Gliwicki Festiwal 
Gitarowy, prestiżowa impreza 

prezentująca wirtuozów gi-
tary klasycznej z całego 

świata.

Artysta muzyk. 
Komponuje i śpiewa. 

Tworzy muzykę elektroniczną. 
W 2016 roku zagrała kilkadziesiąt 

koncertów, między innymi na polskich 
i zagranicznych festiwalach, na przykład 
Spring Break, Ars Cameralis czy Sam-
sara Festival Europe. Występowała 

także jako support takich arty-
stów jak Julia Marcell czy 

The Dumplings.
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MIAStO I My

Miejski Zarząd usług Komunalnych przejmuje prowadzenie inkasa opłaty tar-
gowej na terenie całego miasta – informuje Wydział Podatków i Opłat urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gliwice nr XXX/674/2017 
z 7 września br. nowym inkasen-
tem opłaty targowej został Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych, 
który od 30 września pobiera 
opłatę targową z terenu miasta, 
a od 1 listopada także z terenu 
targowiska przy ul. Lipowej. Tym 
sposobem MZUK przejmuje 
prowadzenie inkasa opłaty tar-
gowej na obszarze całych Gliwic 
(do tej pory pobierał opłatę 
targową wyłącznie na terenie 
giełdy samochodowej przy ul. 
Kujawskiej).

Przypominamy, że opłatę 
targową pobiera się od osób 
fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości 
prawnej, dokonujących sprze-
daży na targowiskach, przy 
czym za targowiska uznaje się 
wszelkie miejsca, w których 
jest prowadzona sprzedaż 
(zarówno miejsca do tego wy-
znaczone, np. zorganizowane 
targowiska, jak i inne, np. pla-
ce, chodniki, przejścia, pasy 
przydrożne). Bez znaczenia dla 
uiszczania opłat targowych jest 

to, czy sprzedaż odbywa się na 
terenie miejskim czy prywat-
nym, jak również to, czy sprze-
dający uiszcza inne należności 
za korzystanie z targowiska (np. 
opłaca czynsz dzierżawny).

Opłacie targowej nie 
podlega sprzedaż dokony-
wana w budynkach lub w ich 
częściach, zwolnieni są z niej 
także sprzedający, którzy są 
podatnikami podatku od 
nieruchomości w związku 
z przedmiotami opodatkowa-
nia, położonymi na targowi-
skach.  (po)

Zmiana inkasenta 
opłaty targowej

Gliwice otrzymają blisko 30 mln zł unijnego dofinansowania na odnowienie ta-
boru autobusowego wraz z budową placu parkingowego. umowa w tej sprawie 
została podpisana 3 października w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

W ramach inwestycji miasto 
zakupi 36 pojazdów, w tym 13 
autobusów 12-metrowych z na-
pędem spalinowym EURO VI, 
23 autobusów 18-metrowych 
z napędem spalinowym EURO 
VI, a także rozpocznie budowę 
placu postojowego dla 25 auto-
busów. Projekt realizowany jest 
na terenie zachodniej i centralnej 
części obszaru KZK GOP, w gmi-
nach Gliwice, Zabrze, Ruda Śl., 
Świętochłowice, Katowice, Cho-
rzów, Knurów, Pilchowice, Sośni-
cowice, Pyskowice, Rudziniec, 
Zbrosławice, Gierałtowice oraz 
– ze względu na przebieg linii – 
również w gminach Mikołów, 
Rybnik i Czerwionka-Leszczyny.

Dofinansowanie dla Gliwic 
przyznano w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 dla 
projektów transportowych. 
Wsparciem objęto również 13 

innych  projektów z  różnych 
części  Polski.  W  uroczystości 
podpisania umów na dofi-
nansowanie, zorganizowanej 
w siedzibie Ministerstwa 
Rozwoju, udział wzięli m.in. 
wiceministrowie Jerzy Kwie-
ciński, Witold Słowik, minister 
infrastruktury i budownictwa  

Andrzej Adamczyk, wicemi-
nister spraw wewnętrznych 
i administracji Jarosław Zieliń-
ski, Przemysław Gorgol – p.o. 
dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, 
wojewoda śląski Jarosław Wie-
czorek oraz przedstawiciele 
samorządów.  (kik)

Będą nowe autobusy!

W trosce  
o własną karierę
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„Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” 
to hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego tygodnia 
Kariery, podczas którego w Gliwicach odbędą się Dni 
Otwarte Poradnictwa Zawodowego. 

Dni Otwarte Poradnictwa 
Zawodowego w Gliwicach po-
trwają od 16 do 22 październi-
ka. W tym czasie będzie można 
skorzystać z bezpłatnych badań 
testowych określających kom-
petencje zawodowe i spotkać 
się z doradcami, którzy ocenią 
potencjał zawodowy. Odbędzie 
się też maraton wiedzy, będą 
autotesty, konkursy, symulacje 
rozmów kwalifikacyjnych, korek-
ty dokumentów aplikacyjnych 
i możliwość przejrzenia ofert 
pracy. 

– PUP przygotował wiele spo-
tkań, które pomogą w samoroz-
woju, odnalezieniu się na rynku 
pracy. To dobra oferta dla osób 
pozostających w rejestrze urzę-
du, oraz dla wszystkich chętnych 
gliwiczan i mieszkańców powiatu 
– tłumaczy Grażyna Żur, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach. 

Szczegóły są dostępne na 
stronie www.pup.gliwice.pl, 
pod adresem klub.pracy@pup.
gliwice.pl oraz pod numerem 
telefonu 515-130-779.  (mf)

fo
t. 

S.
 Z

ar
em

ba
Od października obowiązuje niższy wiek emerytalny – dla 
kobiet 60 lat, dla mężczyzn – 65. Wiele osób, które wkrót-
ce nabędą uprawnienia emerytalne, ma szereg wątpliwo-
ści związanych z zasadami przyznawania emerytury. Dla-
tego 12 października w urzędzie Miejskim będzie można 
skorzystać z nieodpłatnych porad ekspertów ZuS.

– Aby ułatwić mieszkańcom 
Gliwic podejmowanie ważnych 
życiowych decyzji dotyczących 
ich przyszłości emerytalnej, 
w holu głównym Biura Obsługi 
Interesantów Urzędu Miej-
skiego przy ul. Zwycięstwa 21 
zostanie utworzone stanowisko 
ekspertów. Pracownicy ZUS 

będą udzielać porad od godz. 
9.00 do 14.00. Podczas jedno-
dniowej akcji mieszkańcy Gliwic 
będą mieli możliwość założenia 
konta na Platformie Usług Elek-
tronicznych – mówi Katarzyna 
Duława, naczelnik Biura Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.  (mf)

eksperci 
pomogą

fo
t. 

M
. F

ol
ty

n
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OGłOSZeNIA

OBWIESZCZENIA

INFORMACJE OFERTY PRACY

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą  
Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016z 4 lutego 2016 r. w spra-
wie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się

od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyło-
żeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę 
potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 września 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia 
bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i do-
stępnych obecnie w handlu.
Do 15 września 2017 r. właściciele, administratorzy budynków i innych 
pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpo-
wiedni zapas trutki, według normy:
a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
15 września 2017 r. należy wyłożyć trutkę w miejscach, gdzie istnie-
je prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych 
itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2017 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2017 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe 
gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

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

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Gliwickiego centrum 
Organizacji Pozarządowych  

z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko  
– podinspektor, w wymiarze pełnego etatu. 

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• udzielanie bieżącego wsparcia 

organizacjom pozarządowym, 
grupom nieformalnym, spo-
łecznikom itp.,

• bieżąca obsługa organizacji 
pozarządowych korzystają-
cych ze wsparcia infrastruk-
turalnego GCOP, dbałość o ja-
kość świadczonego wsparcia 
infrastrukturalnego i dosto-
sowywanie go do potrzeb 
klientów GCOP,

• udzielanie informacji klientom 
GCOP nt. ekonomii społecznej,

• prowadzenie i aktualizacja 
baz danych o podmiotach, 
grupach i osobach indywidual-
nych skupionych w GCOP oraz 
potencjalnych klientach GCOP,

• pomoc mieszkańcom Gliwic 
i organizacjom pozarządo-
wym z terenu Gliwic w reali-
zacji ich przedsięwzięć,

• prowadzenie promocji dzia-
łań GCOP, przygotowywanie 
materiałów informacyjnych 
i statystycznych na temat 
działania GCOP,

• organizowanie usług fili GCOP, 
prace administracyjno-biurowe.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe udoku-

mentowane dyplomem, staż 
pracy – nie wymagany 

lub 
• wykształcenie średnie i 2 lata 

stażu pracy udokumentowa-
nego świadectwem pracy,

• doświadczenie w pracach 
biurowo-administracyjnych 
lub organizacji i zarządzania 
biurem – udokumentowane 
świadectwem pracy, poro-
zumieniem wolontariackim, 
rekomendacjami, opiniami, 
zaświadczeniami lub innymi 
dokumentami stwierdzającym 
wykonywanie tego typu zadań.

Dodatkowe wymagania:
• umiejętność aktualizacji stron 

www opartych na systemach 
zarządzania treścią,

• podstawowa wiedza z zakre-
su funkcjonowania organizacji 
pozarządowych,

• dyspozycyjność w godzinach 
pracy filii GCOP (tj. w dni ro-
bocze w godzinach między 
8.00 a 18.00 oraz niektóre 
soboty),

• bardzo dobra umiejętność 
obsługi komputera i urządzeń 
biurowych,

• znajomość lokalnych organi-
zacji pozarządowych,

• mile widziane prawo jazdy 
kat. B.

cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość 

nawiązywania kontaktów, 
umiejętność pracy w grupie, 
dobra organizacja pracy, sa-
modzielność, kreatywność.

Informacja o warunkach pracy 
na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, filia 
Strefa Aktywności Społecznej,  
ul. Jagiellońska 21 w Gliwicach.
Warunki pracy: system pracy 
równoważny, możliwa praca 
w soboty, praca z urządzeniami 
biurowymi, w tym z monitorem 
ekranowym powyżej dobowego 
wymiaru czasu pracy, praca w te-
renie, wyjazdy służbowe, praca 
z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opu-

blikowany na stronie interne-
towej www.gcop.gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów po-
świadczających posiadane 

doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowa-
ne na stronie internetowej 
www.gcop.gliwice.pl/do-
-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz 
oświadczenia kandydata powin-
ny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim, w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy 
składać w terminie do 9 paździer-
nika 2017 r. do godziny 12.00 
w siedzibie głównej GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat  
– II piętro).
Dokumenty aplikacyjne mogą być 
przekazywane jedynie w formie 
papierowej. Złożone po wyzna-
czonym terminie nie będą roz-
patrywane. W przypadku prze-
syłania oferty za pośrednictwem 
poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandy-
datami, których aplikacje spełnią 
wymagania formalne, odbędą 
się 11 i 12 października 2017 r. 
w siedzibie głównej GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-81-67 lub 32/232-04-77,
Dyrektor zastrzega sobie prawo 
do odwołania konkursu bez po-
dania przyczyn.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t. j. DzU z 2016 r., poz. 902): 
• w oparciu o art. 15 – dane wy-

branego kandydata podlegają 
publikacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, tj. imię, na-
zwisko oraz miejsce zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 
– jeżeli w jednostce wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publi-
kacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełno-
sprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu speł-
niających wymagania dodat-
kowe. 

W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Gliwickim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych, przekroczył 6%.

Zgodnie z regulaminem naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formal-
ne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP,  zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów 
oraz ich miejsca zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego. 

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

SPecJAlIStA DS. KSIĘGOWOŚcI
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34.
Wymiar etatu: pełny etat.
I Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Wymagania niezbędne
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowan opinia.
5. Znajomość przepisów z zakresu ustawy 

o finansach publicznych, ustawy o rachun-
kowości, przepisów dotyczących podatków.

6. Wykształcenie min. średnie ekonomiczne, pre-
ferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe
1. Mile widziane doświadczenie na podob-

nym stanowisku.
2. Samodzielność, obowiązkowość, dokład-

ność, punktualność, kreatywność, komuni-
katywność, umiejętność organizacji pracy 
na stanowisku, a także w zespole, wysoka 
kultura osobista.

3. Znajomość programów komputerowych 
Word i Excel, Pakiet Optivum Vulcan.

4. Obsługa urządzeń biurowych.
II Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin.
2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na 

dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym.
3. Praca administracyjno-biurowa z naraże-

niem na sytuacje stresujące.
4. Większość czynności jest wykonywana 

w pozycji siedzącej.
5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych (DzU z 2014 r.,  
poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem 
wynagradzania pracowników niebędących 
nauczycielami w ZSO nr 5 w Gliwicach.

III Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzają-
cym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze 
– niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu 
będzie przysługiwało osobie niepełnospraw-
nej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie 
więcej niż pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu wymagania dodatkowe.
IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami, polegające na:
• sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu 

i kontroli dokumentów w sposób za-
pewniający właściwy przebieg operacji 
gospodarczych;

• dekretowaniu i księgowaniu dochodów 
i wydatków jednostki według obowią-
zującej klasyfikacji budżetowej i planu 
kont oraz sprawozdawczości finansowej 
w sposób umożliwiający:
– terminowe przekazanie rzetelnych 
informacji ekonomicznych,
– prawidłowe i terminowe dokonywa-
nie rozliczeń finansowych.

2. Dokonywanie przelewów, monitorowanie 
ich wykonania.

3. Wystawianie faktur VAT.
4. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.
5. Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 

i terminowe przekazanie.
6. Sporządzanie wezwań do zapłaty w razie 

powstania zaległości na koncie.
7. Naliczanie odsetek od zaległości.
8. Bieżąca analiza wykonania planu finanso-

wego wydatków i dochodów jednostki.
9. Bieżące dekretowanie dowodów zakupu 

i sprzedaży oraz wprowadzanie do progra-
mu księgowego ww. dokumentów.

10. Prowadzenie księgi rachunkowej ZFŚS zgodnie 
z ustawą oraz obowiązującym regulaminem.

11. Sporządzanie sprawozdań, przygoto-
wywanie dokumentów księgowych do 
księgowania pod względem formalnym 
i rachunkowym.

12. Dbałość o przestrzeganie terminów płatno-
ści faktur i pozostałych zobowiązań.

13. Wykonywanie innych czynności służbo-
wych nie wyszczególnionych w niniejszym 
zakresie, a wynikających z przepisów do-

tyczących danego stanowiska pracy zleco-
nych przez dyrektora szkoły oraz głównego 
księgowego.

14. Bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepi-
sów dotyczących wykonywania powierzo-
nych obowiązków służbowych.

15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz 
ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Współpraca z innymi pracownikami Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwi-
cach w trakcie wykonywania swoich zadań.

17. Obsługa interesantów z zewnątrz i z we-
wnątrz szkoły z udzielaniem informacji 
wynikających z zakresu czynności.

V Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie.
2. Curriculum Vitae.
3. List motywacyjny.
4. Kserokopie dokumentów poświadczają-

cych wykształcenie, posiadane kwalifikacje 
lub umiejętności.

5. Kserokopie świadectw pracy lub innych 
dokumentów potwierdzających doświad-
czenie zawodowe.

6. Kopie dokumentów potwierdzających sto-
pień niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu 
pełnej zdolności do czynności prawnych 
i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o braku skazania 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia 
pozwalającym na pracę na wskazanym sta-
nowisku pracy (w przypadku zatrudnienia 
kandydat zostanie skierowany na badania 
lekarskie wstępne do wskazanego lekarza 
medycyny pracy).

10. Kserokopia referencji (jeśli kandydat po-
siada).

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą  
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (t. j. DzU z 2016 r., poz. 902).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobo-
wiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginałów dokumentów.
Oświadczenia wymienione w punktach po-
wyżej muszą być opatrzone własnoręcznym 
podpisem.
VI. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać osobiście lub pocztą, w terminie do 
16 października 2017 r. (do godz. 15.00), 
na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 34,  
44-122 Gliwice, w kopercie z dopiskiem: „Doty-
czy naboru na stanowisko specjalisty ds. księ-
gowości”. Decyduje data faktycznego wpływu 
oferty do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 5 w Gliwicach, a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej 
wymienionym terminie, nie będą rozpatry-
wane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję po-
wołaną przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 17 października  
2017 r. o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie ana-
lizy złożonych dokumentów zostaną poinfor-
mowani telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 5 w Gliwicach, na tablicy 
ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gliwicach oraz na stronie internetowej 
http://www.zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru dokumen-
ty kandydatów zebrane w procesie naboru 
przechowuje się w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34 przez okres 3 miesięcy od dnia 
zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia 
wyników naboru. Na wniosek kandydata doku-
menty mogą zostać odebrane osobiście przed 
upływem ww. terminu. Po upływie 3 miesięcy 
dokumenty podlegają brakowaniu, z której to 
czynności komisja sporządza protokół.

Ogłoszenie naboru  
uzupełniającego wniosków do 
udziału w edycji pilotażowej 

,,Programu Ograniczania Niskiej 
emisji dla miasta Gliwice”

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego 
wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych 
oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. 
lub 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych 
w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej emisji dla 
miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy 

normy PN-EN-303:5-2012),
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach odda-

nych do użytkowania przed 1995 rokiem).
Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
Dotacja może być udzielona w kwocie do 80% kosztu kwalifikowanego 
na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale 
nie więcej niż:
• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
• 24 000 zł (pompa ciepła).
termin realizacji inwestycji:
• w roku 2017: do 30 listopada 2017 r.
• w roku 2018: do 30 listopada 2018 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można starać 
się o uzyskanie dofinansowania do  termoizolacji budynku (docieplenie 
ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny 
koszt audytu energetycznego). Na ww. zadania inwestor może otrzymać 
dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
• 17 617 zł (docieplenie ścian),
• 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
• 14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).
Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie 
kryteria zawarte w regulaminie – zarządzenie nr PM-4772/17 Prezydenta 
Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. Nabór jest skierowany do mieszkańców, 
którzy nie rozpoczęli inwestycji wymiany nieekologicznego źródła cie-
pła, nie pozyskali dotacji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu 
grzewczego na system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł 
energii typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku 
możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. Wnioski 
będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od 
liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
• w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, pokój 332, tel. 32/239-12-78,
• u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.), 

tel. 504-218-836, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala 
nr 42, czwartki od 8.00 do 17.00. 

Numer naboru: GcOP.KD.210.4.2017

http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl/do
http://www.zso5.gliwice.pl
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OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

•  magazynier wydania towaru 
wykształcenie: zawodowe lub średnie, 
doświadczenie zawodowe mile widziane, 
uprawnienia do obsługi wózków widło-
wych mile widziane, książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, zakres obo-
wiązków: kompletowanie, uzupełnianie 
i magazynowanie towaru z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi w procesach lo-
gistycznych oraz utrzymywanie czystości 
miejsca pracy i dbałość o sprzęt, praca 
w ruch ciągłym, miejsce pracy: Kleszczów;

•  pomocnik malarnii 
wykształcenie: zawodowe, doświadcze-
nie zawodowe na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego, umie-
jętność obsługi przyrządów pomiarowych, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, strefa 
ekonomiczna; 

•  pomoc kuchenna 
wykształcenie: zawodowe, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice; 

•  operator zamiatarki 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
doświadczenie: min. 3 lata, prawo jazdy 
kat. C, zakres obowiązków: zamiatanie te-

renu budowy – obsługa zamiatarki, umo-
wa-zlecenie, miejsce pracy: teren Polski;

•  monter izolacji termicznej 
wykształcenie min. średnie, min. 2 lata 
doświadczenia w zawodzie, uprawnienia 
energetyczne do 1 kV, podstawowa zna-
jomość j. angielskiego lub niemieckiego, 
zakres obowiązków: montaż izolacji zimno- 
i ciepłochronnej oraz blaszanych elemen-
tów, prefabrykacja materiału izolacyjnego, 
umowa-zlecenie, praca na terenie Polski;

•  kosmetyczka 
wykształcenie: średnie kierunkowe, wy-
magane doświadczenie zawodowe, dwie 
zmiany, 3/4 etatu, miejsce pracy: Gliwice;

•  mechanik sam. osobowych 
wykształcenie: zawodowe lub średnie kie-
runkowe lub doświadczenie zawodowe na 
ww. stanowisku, prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  operator cNc – tokarz 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
zawodowe: 1 rok, zakres obowiązków: 
roboty tokarskie przy remoncie maszyn 
i urządzeń górniczych, dwie zmiany; miej-
sce pracy Knurów.

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 28 września 2017 r.

Komendant  
Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A,  

44-121 Gliwice, ogłasza nabór 
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 koper-
cie) do pokoju 103 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 11 paź-
dziernika 2017 r. do godz. 12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finanso-

wy, 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 zo-
staną dostarczone na ww. adres do 11 października 2017 r. 
do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności 
fizycznej, 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.

Numer naboru: GcOP.KD.210.3.2017

Dyrektor  
Gliwickiego centrum Organizacji  

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, 

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze  
– podinspektor, w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu)
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowadzenie związanej z tym nie-

zbędnej dokumentacji,
• pomoc organizacjom w realizacji ich przedsięwzięć, w tym w obsłudze 

sprzętu multimedialnego, nagłośnieniowego itp.,
• organizacja techniczna wystaw plenerowych GCOP, 
• organizacja i prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań, 
• wsparcie promocji wydarzeń, wystaw, spotkań, akcji,
• współorganizowanie wydarzeń, takich jak m.in. Gala Liderzy Społeczni Gliwic, 

kampania 1% podatku dla gliwickich OPP.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (potwierdzone kserokopią dokumentu poświad-

czającego),
• udokumentowane doświadczenie w pracy lub działalności społecznej w dzie-

dzinie kultury, sztuki (dokumenty potwierdzające: np. umowa o pracę, wyciąg 
z ewidencji działalności gospodarczej, porozumienie z wolontariuszem, 
referencje, zaświadczenie),

• znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (dokumenty 
potwierdzające min. poziom B2 lub 4 lata nauki),

• prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe wymagania:
• podstawowa umiejętność obsługi urządzeń nagłośnieniowych, multime-

dialnych, 
• umiejętność aktualizacji stron www opartych na systemach zarządzania 

treścią, 
• doświadczenie w prowadzeniu spotkań o tematyce muzycznej, 
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,
• znajomość środowiska kulturalnego i artystycznego Gliwic,
• doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych,
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 
• zdolności organizacyjne, kreatywność, 
• dyspozycyjność.

cechy charakteru:
komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Gliwice, ul. Studzienna 6 – praca na I piętrze w budynku kilku-
kondygnacyjnym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Warunki pracy: 
• praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
• praca w pozycji siedzącej, 
• praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem, 
• praca wymaga pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej  

www.gcop.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawo-

dowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.

pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane 
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dodatkowe:
• dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 6 października 2017 r. 

do godziny 15.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekre-
tariat – II piętro),

• dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej 
(złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywan; w przypadku 
przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu),

• jeśli wymagania formalne spełni więcej niż 15 osób, dla kandydatów prze-
prowadzony zostanie test merytoryczny w dniu 11 października 2017 r. 
o godzinie 16.00 w filii GCOP przy ul. Studziennej 6. Rozmowy kwalifikacyjne 
z wyłonionymi kandydatami odbędą się 17 i 18 października 2017 r. O do-
kładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,

• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 /232-04-77,
• dyrektor GCOP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez po-

dania przyczyn.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(tj. Dz U z 2016 r., poz. 902): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biu-

letynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe. 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wy-
magania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP. Zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.

http://www.pup.gliwice.pl/
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poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: DS/MSI/2017

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transportowych 

w przewozach samochodowych FTL,
• zapewnienie odpowiednich środków trans-

portowych w celu realizacji zleceń klientów,
• kontrola przebiegu procesu transportowego 

i rozwiązywanie powstałych problemów,
• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zleceniodaw-

cami i przewoźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach 

realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych 

usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu infor-

macji oraz dokumentów.

twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• mile widziane doświadczenie w pracy na 

stanowisku spedytora w transporcie samo-
chodowym,

• wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu 
logistycznym),

• znajomość rynku transportowego, w tym firm 
przewozowych,

• umiejętność logicznego i analitycznego my-
ślenia,

• umiejętności interpersonalne,
• zaangażowanie i silna motywacja do pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system 

premiowania;
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych;
• liczne benefity:

• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe; 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 444–452 do 17 października 2017 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 440–443 do 10 października 2017 r.;

przeznaczone do oddania w wieczyste  
użytkowanie:
•	 nr 426 do 16 października 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

ZAWIADOMIeNIe WyDZIAłu GOSPODARKI NIeRucHOMOŚcIAMI  
uRZĘDu MIeJSKIeGO W GlIWIcAcH

O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O ZWROT  
CZĘŚCI DZIAŁKI O NR 670 W OBRĘBIE SZOBISZOWICE.

Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy:
art. 8 i 136, ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późń. zm.) 

oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

w związku z zamiarem zbycia działki o nr 670 położnej w Gliwicach, w obrębie Szobiszowice – w zakresie obejmującym 
część działki o nr arch. 21, nabytej aktem notarialnym rep. A nr 537/80 z 29 maja 1980 r. od Pani Bl(ł)oszczyk Elżbiety na 
mocy art. 6 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości – zawiadamiam spadkobierców o możliwości wystą-
pienia do Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, z wnioskiem o zwrot części 
nieruchomości działki o nr 670, obręb Szobiszowice, w terminie trzech miesięcy od skutecznego doręczenia zawiadomienia 
poprzez ogłoszenie publiczne, tj. do 22 stycznia 2018 r. 

Możliwym jest bowiem, iż na ww. nieruchomości nie został zrealizowany cel nabycia w trybie przedwywłaszczeniowym.
Jednocześnie informuję, iż zwrot nabytych w trybie przedwywłaszczeniowym nieruchomości na rzecz spadkobierców będzie 
skutkował koniecznością zwrotu Miastu Gliwice zwaloryzowanej kwoty otrzymanej przez spadkodawcę za ww. nieruchomość.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. cZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, pow. 
226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 korytarze, 
4 pomieszczenia Wc, pomieszczenie sa-
nitarne
termin przetargu: 19 października 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 455 900,00 zł
Wadium: 22 800,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 17 października 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 13 października 2017 r.

• ul. BARlIcKIeGO 11, lok. nr I, pow. 
134,15 m2, 7 pomieszczeń użytkowych, 
korytarz, pomieszczenie sanitarne, Wc
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 382 900,00 zł
Wadium: 19 200,00 zł
termin oględzin: 10 października 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15

(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• ul. ZWycIĘStWA 1 (wejście przez 
podwórko od pl. Inwalidów Wojen-
nych 1), lokal nr X, parter, piwnica,  
pow. 260,11 m2, 4 pomieszczenia, klatka 
schodowa, toaleta – na parterze, 12 po-
mieszczeń, klatka schodowa, 4 korytarze 
– na kondygnacji piwnicy
termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 460 800,00 zł
Wadium: 23 100,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• ul. ZWycIĘStWA 33, lokal nr 10a, II pię-
tro (oficyna), pow. 96,34 m2, 3 pokoje, 
korytarz, przedpokój, kuchnia, łazienka 
z Wc
termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 171 300,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 10 października 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 października 2017 r.

• ul. cHuDOBy 6A, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 71,46 m2, 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z Wc
termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 10 października 2017 r. od 
godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 października 2017 r.

• ul. GORZOłKI 13, lok. nr 13, II piętro, 
pow. 32,93 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do Wc na klatce schodowej, 
pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 55 900,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 11 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• ul. GORZOłKI 13, lok. nr 16, III piętro, 
pow. 33,97 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, 
przedpokój
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
termin oględzin: 11 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• ul. KONARSKIeGO 2, lok. nr 1, parter, 
pow. 95,61 m2 + piwnica 7,25 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój
termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 226 000,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
termin oględzin: 11 października 2017 r. od godz. 12.30 
do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin: 24 października 2017 r. 
od godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

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

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NIERUChOMOśCIKOMUNIKATYOFERTY PRACY

Zarząd Budynków Miejskich 
I towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargów nieograniczonych na:

• wykonanie dobudowy przewodów komino-
wych wentylacyjnych, remontu dachu wraz 
z ociepleniem budynku mieszkalnego przy 
ul. chemicznej 19 w Gliwicach.

termin składania ofert: 
 11 października 2017 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
11 października 2017 r. o godz. 10.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego 
i zabudowań gospodarczych przy ul. Rey-
monta 26 w Gliwicach wraz z aktualizacją 
map geodezyjnych i rejestru budynków po 
zrealizowaniu prac.

termin składania ofert:  
11 października 2017r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
11 października 2017 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszeń dostępna na www.zbmgliwice.pl.

Zarząd Budynków Miejskich 
II towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, pn.:

Remont lokali mieszkalnych w ramach zadania: 
Poprawa warunków mieszkaniowych w ra-
mach działania na rzecz zwiększenia integracji 
społeczności romskiej o zasięgu lokalnym.
część nr 1. Remont lokali mieszkalnych w bu-
dynkach przy: ul. elżbiety 6/11, ul. tarnogór-
skiej 74/6, ul. Okrzei 7/10, ul. Bronisławy 5/1, 
ul. chorzowskiej 43/6 w Gliwicach. 
część nr 2. Remont lokali mieszkalnych  
w budynkach przy: ul. lipowej 9/1a, ul. li-
powej 26/6, ul. lipowej 44/5, ul. libelta 6/6,  
ul. libelta 8/3 w Gliwicach. 
część nr 3. Remont lokali mieszkalnych  
w budynkach przy: ul. Świętojańskiej 12/6,  
ul. Mastalerza 38/2 w Gliwicach.

termin składania ofert:  
11 października 2017 r. do godz. 9.00.

termin otwarcia ofert:  
11 października 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.tbs2.pl.

nabór nr KD.210.27.2017.KS-2

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Księgowości  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony 

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r. 

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 danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

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

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 13 października 
2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń 
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-56-50. 

Przedsiębiorstwo Remontów ulic  
i Mostów S.A. w Gliwicach,  

ul. Nad Bytomką 1,
 rozważa możliwość zakupu: 

KOPARKI KOłOWeJ (masa własna: ok. 18 t)
Podstawowe dane:
• sterowanie za pomocą joysticków,
• klimatyzacja w standardzie,
• szybkozłącze hydrauliczne do wymiany osprzętu,
• instalacja hydrauliczna pod młot,
• łyżka robocza 900 mm,
• łyżka robocza 1350 lub 1400 mm,
• łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna 2000 mm,
• pług i podpory.
Dodatkowym atutem będzie zaproponowany wydłużony okres 
gwarancji w cenie maszyny.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert  
– e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03, wew. 140.

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.: 

„transport i przetwarzanie osadów  
ściekowych”

termin składania ofert:  
17 października 2017 do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
17 października 2017 o godz. 10.00

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

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZeNIA 
NIERUChOMOśCI

ZARZąD BuDyNKÓW MIeJSKIcH  
II tOWARZyStWO BuDOWNIctWA 

SPOłecZNeGO  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za najem:

• garażu przy ul. Metalowców 7 o pow. 28,00 m2.
termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.

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

ZARZąD BuDyNKÓW MIeJSKIcH  
II tOWARZyStWO BuDOWNIctWA 

SPOłecZNeGO  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem:
• miejsca postojowego nr 15, znajdującego się na par-

kingu przyziemnym w budynku mieszkalnym przy  
ul. Jasnej 5 – o pow. 12,50 m2.

termin przetargu: 13 października 2017 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250,00 zł.

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

I ustny przetarg nieograniczony  
na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

lokalizacja przy ul. Opolskiej w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• prawo własności nieruchomości ozna-

czonej jako działka nr 458, obr. Zato-
rze, wpisana do księgi wieczystej nr 
Gl1G/00022892/6, o pow. 0,0870 ha; 

• prawo własności nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 459, obr. Zato-
rze, wpisana do księgi wieczystej nr 
Gl1G/00021326/1, o pow. 0,1028 ha.

Powierzchnia łącznie 0,1898 ha.

Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomości położone są w obrębie Zatorze 
przy ul. Opolskiej, w centralnej części miasta 
Gliwice, w otoczeniu głównie zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej. W bliskiej odległości prze-
biega linia kolejowa. Okolica dobrze zagospo-
darowana i bardzo dobrze skomunikowana. 
Nieruchomości są niezabudowane, z jednej stro-
ny ogrodzone murem. Działka nr 459 jest lekko 
utwardzona. Kształt obu działek jest regularny. 
Na działce nr 458 posadowione zostały przypory 
budynku położonego przy ul. Opolskiej 9, które 
zostały wykonane w trakcie rozbiórki budyn-
ków położonych przy ul. Opolskiej 11–13. Sieci 
uzbrojenia terenu w ul. Opolskiej. 
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gli-
wicach wzdłuż ul. Opolskiej przyszłościowo 
planuje się budowę trasy rowerowej nr 2.
Istnieje możliwość odwodnienia przedmioto-
wych działek do kanalizacji deszczowej zlokali-
zowanej w ul. Opolskiej. Należy uporządkować 
gospodarkę wodno-ściekową dla przedmio-
towych nieruchomości. Istnieje możliwość 
włączenia ruchu drogowego z dz. nr 458, 459, 
obr. Zatorze, do drogi publicznej – ul. Opolskiej 
w Gliwicach zjazdami istniejącymi zgodnie 
z obowiązującą organizacją ruchu drogowego. 
W związku ze sprzedażą obu nieruchomości 
łącznie, skomunikowanie z ul. Opolską win-
no odbywać się z wykorzystaniem wyłącznie 
jednego z istniejących zjazdów. Realizacja in-
westycji na przedmiotowych działkach winna 
zostać poprzedzona złożeniem wniosku (4a) 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż 
warunki włączenia ruchu drogowego z dzia-
łek do drogi publicznej należy rozpatrywać 
indywidualnie i uzależnione są od natężenia 
ruchu, który będzie generować inwestycja 
oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, 
okoliczności.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości 
Należy uporządkować gospodarkę wodno ście-
kową dla przedmiotowego terenu.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działki nr 458, 459, obr. Zatorze, położone są na 
terenie, na którym od 17 października 2010 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po wschodniej stronie ulicy Tarno-
górskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszo-
wice i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r., poz. 2908. Zgodnie z ustaleniami ww. 
planu działki nr 458, 459, obr. Zatorze, położone 
przy ul. Opolskiej w Gliwicach, znajdują się na 
terenie opisanym symbolem: 6 M – co oznacza: 
Tereny mieszkaniowe o średniej intensywności 
zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M 
do 30 M plan ustala:
1) Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
• działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
• zieleń urządzona, w tym urządzenia spor-

towo-rekreacyjne służące obsłudze miesz-
kańców oraz przydomowe ogrody,

• dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
• sieci infrastruktury technicznej.
Teren objęty jest zasięgiem ścisłego obszaru 
rewitalizacji.
cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
530 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 5300,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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.).

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 6 grudnia 2017 r. o go-
dzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 5 stycznia 2018 r. 

Wadium
Wadium w wysokości 53 000,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 458, 459, 
obr. Zatorze, oraz wpisać kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 1 grudnia 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na czyją rzecz będzie ewen-
tualnie nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4764/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 458, 
obr. Zatorze, wpisanej do księgi wieczystej nr 
GL1G/00022892/6 oraz prawa własności nie-
ruchomości oznaczonej jako działka nr 459, 
obr. Zatorze, wpisanej do księgi wieczystej nr 
GL1G/00021326/1, stanowiących własność 
Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu, zapisami uchwały nr XXXVII/1089/2010 
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 188 
z 16 września 2010 r. pod poz. 2908, zapisa-
mi ksiąg wieczystych nr: GL1G/00022892/6, 
GL1G/00021326/1 oraz stanem faktycznym 
działek, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księ-
dze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4764/17 z 10 lipca 2017 r. 
6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Referat Zbywania w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
tel. 32/338-64-10. 
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z  14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

III ustny przetarg nieograniczony  
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości Miasta Gliwice

15 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 34 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1192, obręb Bojków, 
o powierzchni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach na południe od ul. Spacerowej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr Gl1G/00036789/2.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
93 800,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Minimalne postąpienie: 940,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem 
VAt zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t. j. Dzu z 2017 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
25 kwietnia 2017 r. został przeprowadzony I ust-
ny przetarg nieograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.
6 września 2017 r. został przeprowadzony  
II ustny przetarg nieograniczony, który zakończył 
się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 1192, obręb Boj-
ków, o powierzchni 0,0728 ha, użytek: „RIIIa” 
– grunty orne, zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00036789/2. 
2. Opis nieruchomości
Działka nr 1192, obręb Bojków, położona jest 
w Gliwicach na południe od ul. Spacerowej 
(w trzeciej linii zabudowy od ul. Spacerowej). 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
tereny rolne.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbli-
żony do prostokąta, dogodny do zagospoda-
rowania. Teren działki jest płaski, porośnięty 
dziko rosnącą roślinnością, ogrodzony od strony 
północnej i wschodniej ogrodzeniami sąsiednich 
nieruchomości. 
Nieruchomość jest nieuzbrojona. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach działki może występować sieć 
drenarska. W przypadku wykonywania jakich-
kolwiek prac budowlanych nowy właściciel po-
winien zwrócić uwagę na przedmiotową sieć. 
W momencie jej uszkodzenia właściciel będzie 
zobowiązany do usunięcia awarii.
Obecnie działka 1192 skomunikowana jest 
poprzez gruntową drogę wewnętrzną, nie-
publiczną, ogólnodostępną, usytuowaną na 
działkach gminnych – ulicę Jeziorną. Działka nr 
1193, obręb Bojków (położona pomiędzy dział-
ką nr 1192 a ulicą Jeziorną) oraz ulica Jeziorna 
– przeznaczone są w obecnie obowiązującym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod 
drogę publiczną klasy dojazdowej (Fk/11/KDd). 
W przypadku konieczności pozyskania prawa 
do dysponowania nieruchomością gminną, np. 
w celu budowy infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach celem 
zawarcia umowy użyczenia – na czas wykony-
wania prac, nie dłużej niż na 3 lata. Warunki 
włączenie nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przezna-
czenia oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru zlokalizo-
wanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach 
(uchwała nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.), teren poło-
żony w Gliwicach, obejmujący działkę nr 1192, 
obręb Bojków, oznaczony jest symbolem:

– F1.12/MN2, co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego 
ustalono przeznaczenie podstawowe: zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna historyczna 
i (lub) współczesna, z dopuszczeniem lokaliza-
cji dodatkowych funkcji związanych z różnymi 
formami działalności gospodarczej, których 
powierzchnia całkowita nie przekracza 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
W ww. planie dla terenu przedmiotowej działki 
wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.
Przedmiotowy teren w całości znajduje się na 
obszarze górniczym KWK „Sośnica-Makoszowy” 
oraz objęty jest zasięgiem stref:
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr 
XIII/332/2016 Rady Miasta Gliwice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszaru obejmującego część 
„dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami 
Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Działka 
nr 1192, obręb Bojków, znajdują się w granicach 
opracowania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie ww. uchwały.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przed-
miotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako 
RIIIa (grunty orne klasy IIIa). W związku z po-
wyższym, informujemy, iż wyłączenie z produkcji 
rolniczej terenu przedmiotowej działki (w całości 
lub w części) może nastąpić po wydaniu decyzji 
zezwalającej na takie wyłączenie. Wydanie ww. 
decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę i może wiązać się z koniecznością 
uiszczenia opłat rocznych i/lub należności – 
zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (t. j. DzU z 2017 r., 
poz. 1161).
Obowiązek uiszczenia należności i opłat 
rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej na cele budownictwa 
mieszkaniowego:
• do 0,05 ha w przypadku budynku jedno-

rodzinnego,
• do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przy-

padku budynku wielorodzinnego.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej infor-
mację można uzyskać w Wydziale Środowiska 
UM Gliwice, tel. 32/238-54-45.
4. Wadium
Wadium w wysokości 9400,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z ty-
tułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1192, obręb 
Bojków, oraz dane nabywcy: imię, nazwisko 
i PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóź-
niej 9 listopada 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu, na wskazane konto bankowe, zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez moż-
liwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnic-
twem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na czyją rzecz będzie ewen-
tualnie nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowe-
go Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

 Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-3953/17 z 4 stycznia 2017 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 1192, obręb Bojków, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarial-
ny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 15 grudnia 2017 r. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości usta-
lony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu usta-
wy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (t. j. DzU z 2016 r., 
poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca 
winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie 
zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3953/17 z 4 stycznia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 
lub telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-
10 lub 32/338-64-12, w godzinach: pn. – śr.: 
8.00–16.00; czw.: 8.00–17.00; pt.: 8.00–15.00.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t. j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),

OGłASZA
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OGłOSZeNIA
NIERUChOMOśCI

ZARZąD BuDyNKÓW MIeJSKIcH I tOWARZyStWO BuDOWNIctWA SPOłecZNeGO  
SP. Z O.O. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza

II PRZetARG PISeMNy NIeOGRANIcZONy
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość  grun-

towa zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności 

nieruchomości gruntowej zabudowanej 
przy  ul. Daszyńskiego 70

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

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

5. Opis nieruchomości: nieruchomość grun-
towa zabudowana budynkiem mieszkalno
-usługowym w zabudowie wolnostojącej. 
Budynek pięciopiętrowy zrealizowany 
w technologii monolitycznej połączonej  
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był 
budynkiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana obję-
ta jest KW nr GL1G/00061365/8

8. cena wywoławcza: 1 750 000,00 zł
9. Wadium: 87 500,00 zł;

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowa-

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

przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczonym terminie.

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

11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 paździer-
nika 2017 r.,  godz. 10.00 (część jawna i nie-

jawna), sala konferencyjna – pokój 121 na  
I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy 
ul. Dolnych Wałów 11.

12. Oferty winny zawierać następujące infor-
macje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) 

oraz adres zamieszkania (prowadzenia 
działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta będą-
cego osobą fizyczną – nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego – 
poświadczony za zgodność z oryginałem 
aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – 
poświadczone za zgodność z oryginałem 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia każdego 
ze wspólników oraz oświadczenia wszyst-
kich wspólników o wyrażeniu zgody na 
ich reprezentowanie w procesie zawie-
rania umowy, w przypadku uczestnictwa  
w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisem-
ną informacją o numerze konta, na które 
ma zostać zwrócone wadium, w przypad-
ku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych 
osób fizycznych – dodatkowo pełnomoc-
nictwo notarialne lub z notarialnie po-
świadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budyn-
ków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słow-
nie) i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest 
stan techniczny nieruchomości,

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

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

14. Koperty z ofertą winny być opisane w na-
stępujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji  

i Ubezpieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:

  ,,OFeRtA NA ZAKuP NIeRucHOMOŚcI 
GRuNtOWeJ ZABuDOWANeJ PRZy   

ul. DASZyŃSKIeGO 70 – NIe OtWIeRAĆ 
PRZeD 17 PAźDZIeRNIKA 2017 r.”.

15. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lo-

kalu w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i są-

dowych związanych z nabyciem lokalu 
użytkowego.    

16. Oferta złożona w przetargu przestaje wią-
zać, gdy została wybrana inna oferta albo 
gdy przetarg został zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie inter-
netowej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. 
Dodatkowe informacje na temat warunków prze-
targu można uzyskać pod numerami telefonów: 
32/339-29-01, 32/339-29-70.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej 
obejmującej 

• działkę nr 643, obręb Szobiszo-
wice, KW Gl1G/00110528/8, 
stanowiącej własność Miasta 
Gliwice.

termin przetargu: 17 października 2017 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:  
71 600,00 zł
* cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAt, zwolnienie na podstawie art. 43 pkt 
10 zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dzu z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona 
kwota 3308,70 zł brutto z tytułu ustanowienia 
odpłatnej służebności dojścia i dojazdu.
Wadium: 7200,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 października 
2017 r.
_____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zlokalizowa-
nej przy ul. Kurpiowskiej w Gliwicach, ozna-
czonej jako 

• działka nr 835, obręb Żerni-
ki, poł. przy ul. Kurpiowskiej 
w Gliwicach, pow. 0,1969 ha, 
użytek RIVb – grunty orne,  
KW nr Gl1G/00088819/3 pro-
wadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

termin przetargu: 18 października 2017 r.,  
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:   
436 000,00 zł
* cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAt zgodnie z ustawą  z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., 
poz. 710 ze zm).
Wadium: 43 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 października 
2017 r.
_____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości zlokalizowanych 
przy ul. Jondy w Gliwicach, oznaczonych jako 

• działka nr 681, obręb Przed-
mieście, o pow. 0,0183 ha, 
poł. przy ul. Jondy w Gliwicach,  
z KW nr Gl1G/00032196/0;

• działka nr 682, obręb Przed-
mieście, o pow. 0,2437 ha, 
poł. przy ul. Jondy w Gliwicach,  
KW nr Gl1G/00006375/8;

• działka nr 683/2, obręb Przed-
mieście, o pow. 0,0456 ha,  
poł. w Gliwicach, z KW nr 
Gl1G/00041850/9.

Powierzchnia łącznie: 0,3076 ha.
termin przetargu: 19 października 2017 r.,  
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:   
720 000,00 zł
* cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAt zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm).
Wadium: 72 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 
2017 r.
_____________________________________

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowa-
nych, stanowiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, 
oznaczonych jako: 

• działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, 
obręb ligota Zabrska, zapisa-
ne w KW nr Gl1G/00032089/7 
oraz działka nr 56, obręb ligo-
ta Zabrska, zapisana w KW nr 
Gl1G/00058709/8, o łącznej 
powierzchni 1,0099 ha.

termin przetargu: 25 października 2017 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:  
1 921 600,00 zł
* cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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: 192 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 
2017 r.
_____________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności zabudowanych

• działek nr 1084 i 1085, obręb 
Sośnica, zapisanych w KW nr 
Gl1G/00012450/3, o łącznej 
powierzchni 0,1645 ha, położo-

nych w Gliwicach przy ul. Mło-
dego Górnika 13, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 25 października 2017 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:  
296 400,00 zł
* cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAt 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 29 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 
2017 r.
_____________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obejmującej

• zabudowaną działkę nr 
236/2, obręb łabędy, zapi-
saną w księdze wieczystej nr 
Gl1G/00032921/2.

termin przetargu: 14 listopada 2017 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:  
185 600,00 zł
* Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość 
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAt.
Wadium: 18 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 listopada 2017 r.
_____________________________________

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej obejmującej

• działkę nr 805/5, obręb Stare 
Gliwice, KW Gl1G/00032522/5,  
zlokalizowanej przy ul. Koziel-
skiej.

termin przetargu: 5 grudnia 2017 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*:  
143 680,00 zł
* cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera  
23% podatek VAt zgodnie z ustawą z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dzu  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 14 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 listopada 2017 r.

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

NIERUChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności  
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

lokalizacja przy ul. S.Reymonta w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• prawo własności działki nr 749/3, obr. 

Kolej, o pow. 0,1016 ha i prawo wła-
sności działki nr 751, obr. Kolej, o pow.  
0,2779 ha, z KW nr Gl1G/00033189/5, 

• prawo własności działki nr 750, obr. Kolej,  
o pow. 0,1507 ha, KW nr Gl1G/00055730/3,

będących własnością Miasta Gliwice; 
• prawo użytkowania wieczystego dział-

ki nr 752, obr. Kolej, o pow. 0,1596 ha,  
KW nr Gl1G/00068483/0, będącej własno-
ścią Skarbu Państwa.

Powierzchnia łącznie 0,6898 ha.

Opis przedmiotu przetargu
Sprzedaży podlega prawo własności działek  
nr 749/3, 751, 750, obr. Kolej, będących wła-
snością Miasta Gliwice oraz prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 752, obr. Kolej, będącej 
własnością Skarbu Państwa, ustanowione do 
5.12.2089 r. Działki położone przy ul. S. Rey-
monta, we wschodniej części miasta Gliwice, 
w otoczeniu zabudowy usługowo-produkcyjnej. 
Okolica średnio zagospodarowana, dobrze sko-
munikowana. Działki położone są blisko sieci 
kolejowej, teren jest zadrzewiony i zakrzewiony, 
działki nieużytkowane. Zgodnie z Koncepcją dróg 
rowerowych w Gliwicach planuje się przyszło-
ściowo budowę trasy rowerowej nr 31 wzdłuż  
ul. S. Reymonta. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach istnieje możliwość włącze-
nia ruchu drogowego z kompleksu dz. nr 749/3, 
750, 751, 752, obr. Kolej, z włączeniem nowo 
projektowanym zjazdem do drogi publicznej 
– ulicy Cmentarnej w Gliwicach. Zjazd należy 
zlokalizować poza obszarem oddziaływania skrzy-
żowania ulic Reymonta / Cmentarna w Gliwicach. 
Ewentualna realizacja inwestycji na przedmio-
towej działce winna zostać poprzedzona złoże-
niem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich, gdyż 
warunki włączenia ruchu drogowego z działki 
do drogi publicznej należy rozpatrywać indy-
widualnie i uzależnione są od natężenia ruchu, 
które będzie generować inwestycja oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności. Przez 
działki przebiega sieć energetyczna i gazociąg.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica 
– północ – uchwała Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 143, z 4 sierpnia 2010 r.,  
poz. 2372, działki nr 749/3, 750, 751, 752, obr. 
Kolej, położone przy ul. Cmentarnej w Gliwi-
cach, znajdują się na terenie opisanym sym-
bolem: 01 UPn – co oznacza: Tereny nowych 
usług i produkcji, które zaliczane są do terenów 
nowej zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami 01 UPn 
– 05 UPn ustalono następujące przeznaczenie 
podstawowe:
1) drobna wytwórczość;
2) usługi;
3) produkcyjno-usługowe.
cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 225 000,00 zł*
Minimalne postąpienie: 12 250,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAt zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz u z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm).
* W tym wartość prawa użytkowania wieczyste-
go działki nr 752, obr. Kolej: 180 495,12 zł brutto.
Użytkowanie wieczyste stanowi 14,73% ceny 
przedmiotu sprzedaży.
Po zbyciu zostanie ustalona przez właściciela 
działki, tj. przez Skarb Państwa, opłata roczna 
z tyt. użytkowania wieczystego w wysokości  
3% wartości prawa własności gruntu.
Opłaty zostaną zaktualizowane zgodnie z art. 
72–78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gosp. nieru-
chomościami (t. j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 grudnia 2017 r. o go-
dzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 6 stycznia 2018 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 122 500,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 749/3, 
750, 751, 752, obr. Kolej, oraz wpisać kto bę-
dzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 1 grudnia 2017 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który przetarg wygra;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na czyją rzecz będzie ewen-
tualnie nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4754/2017 z 6 lipca 2017 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego prawa własności działki 
nr 749/3, obr. Kolej, i prawa własności działki 
nr 751, obr. Kolej, z KW nr GL1G/00033189/5, 
prawa własności działki nr 750, obr. Kolej, 
KW nr GL1G/00055730/3, stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice oraz prawa użytkowania 
wieczystego działki nr 752, obr. Kolej, KW nr 
GL1G/00068483/0, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
2. Sprzedaż zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XXVI/631/2017 z 11 maja 
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności działek nr 749/3, 750 i 751, obręb 
Kolej, stanowiących własność Miasta Gliwice oraz 
prawa użytkowania wieczystego działki nr 752, 
obr. Kolej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
3. Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż  
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 
2010 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 143, z 4 sierpnia 
2010 r., poz. 2372., zapisami ksiąg wieczy-
stych nr: KW nr GL1G/00033189/5, KW nr 
GL1G/00055730/3, KW nr GL1G/00068483/0 
oraz stanem faktycznym działek w tym z prze-
biegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.
5. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księ-
dze wieczystej pokrywa nabywca.
6. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4754/17 z 6 lipca 2017 r. 
7. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Referat Zbywania w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
tel. 32/338-64-10. 
8. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
9. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
10. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z  14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

OGłASZA
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