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Jaka powinna być przyszłość czołgu T-34, który od 
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dRUGA STRoNA W obIEKTYWIE

Skończyły się czasy, kiedy płeć piękna była jednocześnie słaba. W zakończonej już 
XXIII edycji kursu samoobrony dla kobiet wzięło udział 150 gliwiczanek. Panie tre-
nowały umiejętności obronne pod czujnym okiem instruktorów ze Straży Miejskiej 
posiadających mistrzowskie stopnie sztuk walk. Organizatorami kursu były Straż 
Miejska i Centrum Ratownictwa Gliwice. (fot. Materiały SM Gliwice)

Współpraca z chińskimi uczelniami i Chińską Akademią Nauk i wymiana doświadczeń 
– oto pokłosie 10-dniowej wizyty władz rektorskich Politechniki Śląskiej w Państwie 
Środka. Na trasie wizyty znalazły się m.in.: Pekin, Szanghaj oraz Hanban. Umowę  
o współpracy podpisują rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i Liu Gonghui, 
rektor Beijing University of Technology. (fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej)

Przejmujący ziąb nie przeszkodził nam wyjść tłumnie na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gliwicach. Do marszu ulicami miasta zachęcały m.in. 
dźwięki górniczej orkiestry dętej KWK „Sośnica”. Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie na placu Piłsudskiego, gdzie żołnierze gliwickiego garnizonu złożyli meldunek 
wojskowy, a po odegraniu hymnu państwowego i odczytaniu apelu poległych oddali salwę honorową. Gliwiczanie, władze samorządowe oraz reprezentanci organizacji 
społecznych złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka. Pamiątkowe wieńce (przekazane przez przedstawicieli władz wraz z zaproszonymi gośćmi) pojawiły się również na 
cmentarzu żołnierzy francuskich w parku Przyjaźni Polsko-Francuskiej przy ul. Kozielskiej. (fot. Z. Daniec, A. Budny)

Ostatnie w tym roku tak piękne jesienne chwile w parku Szwajcaria. (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Gliwice zajęły I miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju jed-
nostek samorządu terytorialnego. Już po raz kolejny nasze miasto 
dostało to wyróżnienie.

Zestawienie od 13 lat opracowu-
je zespół pod kierownictwem prof.  
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. W rankingu za Gliwicami 
znalazł się Olsztyn, a trzecie miejsce za-
jęła Warszawa.

Eksperci w oparciu o 16 wskaźników 
(m.in. wydatki inwestycyjne i dochody 
danej jednostki samorządu terytorial-
nego, liczba osób bezrobotnych i pracu-
jących, czy liczba podmiotów gospodar-
czych i absolwentów szkół wyższych na 
1000 mieszkańców) przyznają punkty. 
Najlepsze gminy (wiejskie, miejskie, 
miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach 
powiatu) dostają ich najwięcej. Punkta-
cja powstaje na podstawie informacji z 
roku poprzedniego. Dane do badania 
eksperci pozyskują m.in. z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Finalnie opraco-
wują na ich podstawie po dwa rankingi.

– Na podstawie danych z 2015 roku 
przygotowaliśmy dwa zestawienia 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Jedno – uszeregowane według synte-
tycznego miernika rozwoju (punktacji 
sumarycznej) oraz drugie – uszeregowa-
ne według dynamiki wzrostu wskaźnika 
przedsiębiorczości (liczby podmiotów 

gospodar-
czych na 1000 miesz-

kańców) w latach 2003–2015 
– tłumaczy prof. Eugeniusz Sobczak. 
– Analiza rankingów pozwala oceniać 
poziom rozwoju oraz dynamikę zmiany 
wskaźnika przedsiębiorczości w relacji 
do innych gmin, a ocena poszczególnych 
zmiennych umożliwia identyfikowanie 
osiągnięć w poszczególnych gminach  
– dodaje.

Wysoka pozycja Gliwic to m.in. 
rezultat wydatków inwestycyjnych 
(ponad 6 tys. zł per capita) a także 

dużej liczby osób pracujących (434 osoby 
na tys. mieszkańców w 2015 roku). Eks-
perci podkreślali, że liczba osób pracu-
jących ma tendencję wzrostową i może 
się utrzymać w dłuższej perspektywie.

Ogłoszenie wyników odbyło się  
14 listopada w Warszawie podczas 
konferencji „Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy jednostek samo-
rządu terytorialnego” w gmachu Sejmu.  

W imieniu Gliwic dyplom wraz ze statu-
etką odebrał Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Organizatorami konferencji byli: Wy-
dział Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, Komisja Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Fundacja Polskiego Godła Promo-
cyjnego „Teraz Polska”. Informacje do-
tyczące pozostałych wyróżnionych oraz 
szczegółową punktację można znaleźć na 
www.anagmis.wordpress.com.  (pm)

AKTUALNOŚCI

Lider zrównoważonego rozwoju

W imieniu Miasta Gliwice nagrodę dla lidera zrównoważonego rozwoju ode-
brał Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic (na zdjęciu trzeci z lewej)
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Aby ułatwić gliwiczanom i gościom odwiedzającym nasze miasto 
płacenie za parkowanie, w mieście pojawiło się sześć nowych par-
komatów. Obecnie jest ich już 115. Docelowo będą 124.

Nowe urządzenia w Strefie Płat-
nego Parkowania zamontowano przy  
ul. Dolnych Wałów (obok budynku daw-
nej poczty głównej), przy ulicy Na  Piasku 
25 (za placem Piastów), przy skrzyżowaniu 
ulic Barlickiego i Chudoby, przy skrzyżo-
waniu ulic Gorzołki i Moniuszki, przy 
skrzyżowaniu ulic Lompy i Chopina oraz 
przy ul. Kościuszki 1A (w pobliżu Szpitala 
Wielospecjalistycznego). Urządzenia są 
dostępne od początku listopada. 

– Nie są to zwykłe parkometry, tyl-
ko tzw. PIAP-y, czyli Punkty Informacji 
Administracji Publicznej. To wielofunk-
cyjne urządzenia, w których nie tylko 
można zapłacić za parking, ale też 
m.in. zapoznać się z rozkładem jazdy 
autobusów czy skorzystać z interak-
tywnej, mapy sportowo-kulturalnej, 

która ułatwia przekazywanie ważnych 
i ciekawych wiadomości dotyczących 
wydarzeń w Gliwicach – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Ślą-
skiej Sieci Metropolitalnej, operatora 
gliwickich parkomatów.

Strefa Płatnego Parkowania została 
wprowadzona w Gliwicach w sierpniu 
2015 r. Została podzielona na Strefę 
A (wokół starówki), wytyczoną ulicami 
Górnych Wałów i Dolnych Wałów oraz 
tańszą strefę B – poza starówką – której 
granice wiodą m.in. przy Szpitalu Wie-
lospecjalistycznym przy ul. Kościuszki, 
miasteczku akademickim oraz ulicami: 
Rybnicką, Częstochowską, Wrocławską, 
Piwną, Tarnogórską, Konopnickiej, Orlic-
kiego, Jasnogórską, Sobieskiego i Zawiszy 
Czarnego.  (mf)

Przy ul. Bojkowskiej powstaje kolejna inwestycja. Panattoni  
Europe kończy budowę drugiego budynku w ramach Panattoni 
Park Gliwice III.

Nowy magazyn będzie miał po-
wierzchnię 23 tys. m2. Zakończenie 
inwestycji przewidziano na luty 2017 r. 
Panattoni Park Gliwice III składa się obec-
nie z dwóch budynków o powierzchni 
magazynowej 47 tys. m². Obiekt znajdu-
je się w gliwickiej podstrefie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Centrum 
logistyczne oferuje powierzchnię maga-
zynową, produkcyjną i biurową dla firm 
różnych branż. 

–  Dotychczas na terenie Gliwic 
zbudowaliśmy trzy parki dystrybu-
cyjne: Panattoni Park Gliwice I, II 
i III oraz BTS-a dla Tesco. Wśród naj-
większych klientów parków są firmy 
logistyczne – dla firm DPD i Nagel 
Polska powstały budynki dedykowane 
– mówi Anita Pietrykowska, dyrektor 
marketingu i komunikacji w  Panatto-
ni Europe Sp. z o.o.

 (mf)

Przybyło
parkomatów

Nowe powierzchnie  
przy bojkowskiej
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Pierwsze PIAP-y zaczęły działać w Gliwicach w 2015 r. Na zdjęciu parkomat przy ul. Wy-
szyńskiego
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Andrzej:
– Wiem, że jest awantura o ten czołg, ale mnie 
on nie przeszkadza. Umiejscowienie pojazdu 
jest dla mnie obojętne. Jeśli ktoś uznał, że 
miejsce tego czołgu ma być w muzeum, to 
dlaczego nie wstawiono go tam w 1945 roku? 
Temat czołgu jest dla mnie histerią. Nie kojarzy 
mi się ani z Armią Czerwoną, ani ze Związkiem 

Sowieckim. Przez lata bawiły się wokół niego dzieci, więc te 
skojarzenia są raczej inne.

Jan:
– Mieszkam w Gliwicach od 1964 roku 
i pamiętam ten czołg od zawsze. Zdecydo-
wanie powinien tu pozostać, nikt go nie 
powinien złomować ani nigdzie przeno-
sić! Ma tu być! Niby kojarzy się z okupa-
cją sowiecką, ale co to była za okupacja? 
Obiekty tego typu powinny stać, tak jak 

stały, na wolnym powietrzu, bo nikomu nie przeszkadzają.  

Bartłomiej: 
– Osobiście uważam, że muzeum jest bardzo do-
brą przestrzenią dla tego czołgu, bo na wolnym 
powietrzu czołg koroduje. Widać to zwłaszcza 
z tyłu pojazdu. Fachowcy z muzeum, gdyby 
tam trafił, zabezpieczyliby go. Ostatnio byłem 
w Muzeum Powstania Warszawskiego i zrobiło 
ono na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że tego 

typu sprzęt mógłby zostać w ciekawszy sposób zaprezentowany 
w tego typu np. multimedialnym obiekcie.

Barbara:
 – Mamy demokrację i wolny wybór. 
Jeśli większość ludzi uważa, że ten eks-
ponat powinien zostać gdzieś przenie-
siony, to proszę bardzo. Demokracja to 
świętość. Należy jednak o tego rodzaju 
pomniki dbać, bo przecież nie wykre-
ślimy ich z naszej pamięci. W Wiedniu 

stoi pomnik żołnierzy radzieckich i nikomu to nie prze-
szkadza. Podobnie ten czołg. To część naszej historii. 

Joanna:
– Ten czołg i okolice to mój plac zabaw 
z dzieciństwa. Kojarzy się nie tyle z okupacją 
sowiecką, co ze szlakiem bojowym Polaków, 
którzy nie załapali się na zachód do armii 
Andersa i walczyli ramię w ramię z armią 
sowiecką. Nie ma więc jakiegoś szczególnego 
historycznego obciążenia.  Wolę, żeby ten 

czołg został w Gliwicach.
 

Agnieszka:
– Nie wiem do końca, dlaczego ten czołg znalazł 
się akurat na tym placyku. Może była ku temu 
jakaś przesłanka. Jak się popatrzy, gdzie ten 
czołg stoi, z lufą skierowaną w sąd rejonowy, 
to ta symbolika nie jest do końca szczęśliwa. 
W centrach miast i w sąsiedztwie budynków 
użyteczności publicznej występowanie tego 

typu obiektów nie służy ani względom historycznym, ani es-
tetycznym. Nie byłoby niczym niestosownym, gdyby ten czołg 
stąd usunąć.

Barbara:
– Czołg wrósł w nasze otoczenie i jest punk-
tem orientacyjnym Gliwic. Powinien zostać 
na swoim miejscu. Stoi sobie tu już od 70 
lat, mieszkańcy go kojarzą i to niekoniecz-
nie z Rosjanami. Ja mam dobre skojarzenia 
z tym czołgiem.

AKTUALNOŚCI

Kierowców czekają utrudnienia z powodu częściowego remontu wiaduktu drogo-
wego pomiędzy ul. Zabrską a ul. Chorzowską. Do końca miesiąca most ma być rów-
nież oświetlony.

Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA zawiadamia, że 
18 listopada (piątek) planowane 
jest wprowadzenie tymczasowej 
organizacji ruchu na ul. Zabrskiej 
w rejonie wiaduktu drogowego 
nad torami kolejowymi. Powodem 
będzie częściowe betonowanie 
elementu konstrukcyjnego mostu.

Prace mają trwać kilka godzin 
i zakończyć się tego samego dnia. 
PRUiM prosi kierowców o zwraca-
nie szczególnej uwagi na oznako-
wanie tymczasowe.

W późniejszym terminie most 
zostanie również oświetlony, 
a elementy jego konstrukcji będą 
dodatkowo iluminowane. – Reali-
zacja tej inwestycji jest podykto-

wana względami bezpieczeństwa. 
Dotychczasowe oświetlenie mo-
stu zostało zdewastowane, a fir-
ma Tauron – właściciel urządzeń 
oświetleniowych zainstalowanych 
na moście – odmówiła moderni-
zacji i ponownego uruchomienia 
oświetlenia – mówi Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 

Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Oświetlenie wiaduktu będzie 
kosztować ponad 150 tys. złotych. 
Ma być gotowe do końca listopa-
da. Środki na inwestycję będą po-
chodzić z budżetu Miasta Gliwice. 
 (pm)

Uwaga na Zabrskiej! Opinie gliwiczan
na temat czołgu
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Energooszczędne – m.in. dzięki gruntownemu dociepleniu, inteligentnym systemom 
sterowania ogrzewaniem i zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia LED. Samo-
wystarczalne i ekologiczne, bo wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) do 
produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne. Takie będą w bliskiej przyszłości 
politechniczne budynki przy ul. Akademickiej 16 oraz przy ul. Konarskiego 18-18a.  
Inwestycja powoli dobiega końca. 

Prace prowadzone są od 
ponad roku w siedzibie Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Informa-
tyki (ul. Akademicka 16) i w po-
łączonym budynku wydziałów 
Inżynierii Środowiska i Energetyki 
oraz Mechanicznego Technolo-
gicznego (ul. Konarskiego 18-18a). 
Kuźnie specjalistycznych kadr Poli-
techniki Śląskiej zmienią się dzięki 
wsparciu ze środków Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata 
2009–2014. Zakończenie pro-
jektu wartego blisko 13,5 mln zł  
– wiosną przyszłego roku.

Błysk żaluzji i setek 
ogniw fotowoltaicznych

Najlepiej widoczne – bo 
dostrzegalne z niemal każdego 
punktu kampusu akademickie-
go Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach – są mocno zaawansowane 
prace termomodernizacyjne 
prowadzone na elewacjach 
9-piętrowej siedziby Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki. To najwyższy budynek 

gliwickiej uczelni, wybudowany 
na przełomie lat 60. i 70. minio-
nego wieku. 

– Przeprowadzenie prac ter-
momodernizacyjnych pozwoli 
poprawić charakterystykę energe-
tyczną tego budynku i wygenero-
wać znaczne oszczędności w zapo-
trzebowaniu na ciepło – zauważa 
prof. Adam Czornik, dziekan Wy-
działu AEiI. – Również pozostałe 
rozwiązania wpłyną korzystnie 
na energooszczędność obiektu 
i co za tym idzie – stan finansów 
naszego wydziału. W obiekcie 
została już zainstalowana cen-
trala klimatyzacyjna z odzyskiem 
ciepła dla auli pod segmentem 
południowo-wschodnim oraz 
scentralizowany system sterowa-
nia i kontroli systemem grzewczym 
budynku – dodaje prof. Czornik. 

Na dachu siedziby Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki montowana jest obecnie 
nowoczesna instalacja fotowol-
taiczna wyposażona w panele 
słoneczne o łącznej mocy 99 905 
kilowatów. Całość produkowanej 

energii elektrycznej ma być wyko-
rzystywana na bieżące potrzeby 
jednostki. – Warto pamiętać, że 
oszczędność energii elektrycz-
nej zostanie również osiągnięta 
dzięki wykorzystaniu w budynku 
oświetlenia LED oraz montażowi 
zewnętrznych osłon przeciwsło-
necznych, tzw. łamaczy światła, 
na przeszkleniach segmentu auli 
– mówi prof. Czornik.

Lepsze warunki – wyższa 
jakość kształcenia

Na jakim etapie znajduje się 
inwestycja prowadzona w połą-
czonych budynkach wydziałów 
Inżynierii Środowiska i Energetyki 
oraz Mechanicznego Technolo-
gicznego? W tym obiekcie moż-
liwa była modernizacja systemu 
oświetlenia, wykonanie instalacji 
OZE w postaci paneli fotowolta-
icznych oraz wdrożenie scentra-
lizowanego systemu sterowania 
i kontroli ogrzewaniem budynku. 
– Inteligentny system grzewczy jest 
obecnie najbardziej zaawansowa-
ną inwestycją na wydziałach IŚiE 
i MT, zrealizowaną w ponad 90% – 
ocenia stan prac Paweł Doś, rzecz-
nik prasowy Politechniki Śląskiej. 

Generalnym wykonawcą robót 
na Politechnice jest Mostostal Za-
brze GPBP SA. Nowa infrastruktura 
wydziałów posłuży obecnym, jak 
i przyszłym studentom, kształcą-
cym się na takich kierunkach, jak: 
automatyka i robotyka, biotech-
nologia, elektronika i telekomu-
nikacja, energetyka, informatyka, 
inżynieria bezpieczeństwa czy 
teleinformatyka.  (kik)

Politechnika stawia na OZE 
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Jaka powinna być przyszłość czołgu T-34, który od końca II wojny światowej stoi u zbiegu ulic Jasnogórskiej i Powstańców Warszawy?  
O to prezydent chce zapytać mieszkańców. Swoje opinie można przekazywać na adres: czolg@um.gliwice.pl. W tym numerze historię czołgu 
przybliża Grzegorz KRAWCZYK, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Wielu gliwiczan uważa czołg 
T-34 za ważny, wyjątkowy, 
niemal kultowy...
Grzegorz KRAWCZYK: To ostat-
nie określenie jest przesadzone. 
Czy jest wyjątkowy? Tego rodzaju 
pancernych pomników jest w ca-
łej Polsce bardzo dużo, bodaj 
kilkadziesiąt. Upamiętniają czyn 
zbrojny Armii Czerwonej oraz 
utworzonego na terenie ZSRR 
i walczącego przy jej boku Woj-
ska Polskiego. Rzeczą oczywistą 
jest, że ta formacja była wojskowo 
i politycznie podporządkowana 
Sowietom. Z tego powodu nie 
była uznawana przez generała 
Sikorskiego, Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych i premiera 
Rządu RP na uchodźstwie. Po tra-
gicznej śmierci generała stanowi-
sko to podtrzymali jego następcy, 
którzy jednocześnie zdawali sobie 
sprawę, że dla wielu Polaków ze-
słanych przez władze sowieckie 
w głąb ZSRR wstąpienie do tych 
jednostek było w zasadzie jedną 
z niewielu szans na powrót do Pol-
ski i podjęcie walki z Niemcami, 
którzy ją niszczyli. Czołg T-34 nie 
ma więc jednoznacznego charak-
teru ideologicznego, gdyż upa-
miętnia faktyczne zaangażowanie 
i bohaterstwo polskich żołnierzy 
zarówno na ziemiach polskich, jak 
i na terytorium III Rzeszy. 

Co wiemy o przeszłości  
czołgu?
Powstał w ZSRR, innej możliwości 
wówczas nie było. Następnie zo-
stał przekazany na wyposażenie 
Wojsku Polskiemu. Początkowo, 
już jako pomnik, oprócz numerów 
taktycznych nie posiadał żadnych 
kłujących w oczy oznaczeń, np. 
czerwonej gwiazdy. Z czasem na-
malowano na nim orzełka według 
tzw. wzoru piastowskiego (bez 
korony), który był emblematem 
Wojska Polskiego, często opatry-
wanego przydomkiem „Ludowe”. 
To zakończyło swój żywot w 1989 
roku.

No właśnie. Z drugiej strony 
pojawiają się głosy o nie-
chlubnej przeszłości tej jed-
nostki. Czołg to przecież z za-
łożenia narzędzie zniszczenia, 
służące do zabijania…
W tamtym czasie Niemcy pogrą-
żyli ludzkość w rozpaczy, rozpętu-
jąc wojnę, jedną z najstraszniej-
szych w historii. Należy pamiętać, 
że walczono w niej o przetrwanie 
nie tylko w sensie fizycznym, ale 
i duchowym. Ludzie szli na wojnę, 
często nie z własnej woli, i w niej 
ginęli w obronie swych rodzin i oj-
czyzn, ale również fundamental-
nych praw, wartości i zasad, bez 

których nie ma cywilizowanego 
świata i człowieka. T-34 był jed-
nym z narzędzi tej walki, maszyną 
bojową 1. Korpusu Pancernego – 
związku taktycznego Wojska Pol-
skiego, sformowanego późnym 
latem 1944 roku w Berdyczowie 
i w okolicach Chełma (początko-
wo jako 1. Polski Korpus Czoł-
gów). Jego zaprzysiężenia doko-
nano w Chełmie 26 października 
1944 roku. W połowie kwietnia 

1945 roku korpus przekroczył 
rzekę Nysę i wspólnie z innymi 
jednostkami 2. Armii Wojska 
Polskiego oraz oddziałami Armii 
Czerwonej toczył krwawe walki 
na przedpolach Drezna i na pół-
noc od Budziszyna. Od maja brał 
też udział w tzw. operacji praskiej. 
Jak wskazują statystyki, między 
17 kwietnia a 10 maja żołnierze 

Korpusu zniszczyli 178 czołgów 
i dział pancernych, 123 trans-
portery, 279 dział i moździerzy 
wroga, przy stratach własnych 
wynoszących ponad 440 pole-
głych, 980 rannych, 143 czołgi 
i działa samobieżne. 

W jakich okolicznościach 
czołg trafił do Gliwic ?
Po zakończeniu wojny Korpus 
stacjonował początkowo w rejo-
nie Görlitz. Następnie w czerw-
cu 1945 roku, w związku z za-

ostrzeniem sytuacji na granicy 
polsko-czechosłowackiej, for-
mację przeniesiono w rejon Ra-
ciborza i Cieszyna. Korpus skie-
rowano do służby garnizonowej 
na Górnym Śląsku. Częściowo 
rozlokowano go w Gliwicach 
na terenie jednostki wojskowej 
przy obecnej ul. Daszyńskiego, 
natomiast sztab i dowództwo 
Korpusu zajęło budynek sądu 
przy obecnej ul. Powstańców 

Warszawy. 4 sierpnia 1945 roku 
na mocy rozkazu Naczelnego 
Dowódcy Wojska Polskiego 1. 
Korpus Pancerny został odzna-
czony Orderem Krzyża Grun-
waldu III klasy i otrzymał tytuł 
„Drezdeńskiego”. Z tej okazji 5 
sierpnia 1945 roku, naprzeciwko 
budynku, w którym stacjonowa-
ło dowództwo jednostki, uro-

czyście odsłonięto czołg T-34, 
stojący na postumencie. Czołg 
był na wyposażeniu 1. Korpusu 
i brał udział m.in. w walkach 
pod Budziszynem. Uszkodzony 
w czasie walk, został przetrans-
portowany do Gliwic, gdzie – 
jak napisano w oświadczeniu 
– postanowiono pozostawić go 
„na wieczną pamiątkę czynu 
zbrojnego pancerniaków”. Od-
słonięcia dokonał dowódca 1. 
Korpusu Pancernego, gen. Józef 
(a właściwie Josif) Kimbar – so-

wiecki generał oddelegowany 
do służby w Wojsku Polskim. 12 
sierpnia 1945 roku na placu Kra-
kowskim odbyła się uroczysta 
polowa msza święta, podczas 
której dokonano poświęcenia 
i wręczenia jednostce sztandaru 
wojskowego.

Czy wiadomo, jak osiedla-
jący się w Gliwicach Polacy 
traktowali pancerniaków?

Choć wśród oficerów było spo-
ro sowieckich żołnierzy przebra-
nych w polskie mundury, jednak 
zasadniczo była to polska jed-
nostka, a jej żołnierze bez wąt-
pienia przyczynili się do poloniza-
cji miasta. Dowództwo korpusu 
wspierało polską administrację 
w zakresie powojennych prac 
miejskich i bezpieczeństwa oraz 

pomagało w niezwykle trudnych 
relacjach z Komendanturą Wo-
jenną Armii Czerwonej. 

Z czasem prezent pancernia-
ków wrósł w pejzaż miasta…
Podobnie jak większość tego ro-
dzaju obiektów, które z różnych 
względów trwają w przestrze-
ni publicznej naszego kraju od 
dziesiątek lat. Z czasem odry-
wają się od kontekstów, które 
uzasadniały ich istnienie, tracą 
swe pierwotne znaczenia, ale 

nabierają też nowych, często 
zaskakujących. Tak, jak to ma 
miejsce z „naszym” czołgiem, 
który obecnie postrzega się jako 
punkt orientacyjny lub senty-
mentalnego świadka wspomnień 
z dzieciństwa. Czy świadczy to 
o postępującej infantylizacji na-
szego społeczeństwa czy raczej 
o klęsce edukacji historycznej? 
Proszę spróbować odpowiedzieć 
na to pytanie, patrząc na pałac 
kultury, który – o zgrozo – jest 
często traktowany jak symbol 
stolicy naszego państwa. Myślę, 
że towarzysz Stalin byłby niezwy-
kle rad z takiego obrotu sprawy. 
W 1998 roku, z powodu poszerza-
nia parkingu samochodowego, 
gliwicki czołg T-34 został prze-
sunięty w głąb skweru u zbiegu 
ulic Jasnogórskiej i Powstańców 
Warszawy. Zbudowano mu wów-
czas nowy postument, czołg 
odremontowano, a na przedzie 
umieszczono tabliczkę informują-
cą o jego pochodzeniu. Niestety 
ktoś, kto w owym czasie zdecydo-
wał o obecnym usytuowaniu czoł-
gu, nie zwrócił uwagi na pewien 
„szczegół” – mianowicie na to, że 
jego lufa jest wycelowana wprost 
w siedzibę sądu, niezawisłej insty-
tucji będącej jednym z filarów nie-
podległego i demokratycznego 
państwa polskiego. To sytuacja 
groteskowa i obecnie niczym 
nieuzasadniona. W niektórych 
mieszkańcach może nadal budzić 
skojarzenia z mało chwalebną 
rolą, którą wojsko odegrało we 
współczesnej historii naszego kra-
ju, walcząc z niepodległościowym 
podziemiem, pacyfikując protesty 
robotnicze czy uczestnicząc w in-
wazji na Czechosłowację i wpro-
wadzaniu stanu wojennego.

Co Pan proponuje?
W edukacji historycznej i patrio-
tycznej stawiam na książki, nie 
na armaty. Z tego względu po-
zostawiłbym T-34 nadal w dys-
pozycji wojska, które może prze-
cież zatrzymać go w Gliwicach, 
przenieść z honorami na teren 
jednostki wojskowej lub w jej po-
bliże, na przykład u zbiegu ulic 
Sowińskiego i Andersa, gdzie jakiś 
czas temu MZUK utworzył kwiet-
nik, notabene w formie czołgu. In-
nym rozwiązaniem byłby powrót 
do pierwotnego usytuowania tej 
mocno skorodowanej pamiątki, 
czyli ustawienie czołgu równole-
gle do ul. Powstańców Warszawy, 
z lufą skierowaną w stronę ul. Da-
szyńskiego. Uniknęlibyśmy w ten 
sposób kłopotliwego memento 
w przestrzeni publicznej naszego 
miasta. 
 (kik)

Grzegorz Krawczyk
„Pozostawiłbym T-34 nadal w dyspozycji wojska, które może 
przecież zatrzymać go w Gliwicach, przenieść z honorami 
na teren jednostki wojskowej lub w jej pobliże, na przykład 
u zbiegu ulic Sowińskiego i Andersa, gdzie jakiś czas temu 
MZUK utworzył kwietnik, notabene w formie czołgu”.

Co warto wiedzieć o T-34?
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W przyszłym roku gliwiczanie po raz kolejny będą mogli zdecydo-
wać, na co zostanie wydana część miejskiego budżetu. Wpierw jed-
nak przedstawiona zostanie procedura całego przedsięwzięcia, do 
opracowania której wykorzystano rozwiązania wprowadzone w tym 
roku (z uwzględnieniem części propozycji zgłaszanych podczas tzw. 
ewaluacji). Projekt procedury poddawany jest właśnie konsultacjom 
społecznym. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 28 listopa-
da. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone do 19 grudnia.

Z propozycją zasad procedury budże-
tu obywatelskiego na 2018 r. i wynikami 
ewaluacji można zapoznać się na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI, a także w In-
formacji Głównej w Biurze Obsługi 
Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 
21 i na stanowisku Biura Podawczego 
w filii UM przy ul. Jasnej 31A. Poniżej 
publikujemy najistotniejsze kwestie od-
noszące się do zasad przyszłorocznego 
GBO (Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego).

Co się zmieni?
Uwagi i propozycje dotyczące zasad 

GBO były zgłaszane przez mieszkańców 
m.in. podczas październikowych spo-
tkań ewaluacyjnych. – Wszystkie zostały 
przeanalizowane, a część uwzględniono 
w projekcie procedury na 2017 rok – pod-
kreśla Grzegorz Kwitek, p.o. dyrektora 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ostatecz-
nie na wniosek gliwiczan, decyzją prezy-
denta miasta, w Internecie publikowana 
będzie zarówno lista złożonych wniosków 
(wraz z podaniem nazwy wydziału lub 
jednostki, odpowiadających za ich ocenę 
merytoryczną i formalną), jak i kopie tych 
wniosków. Ponadto, w trakcie głosowania 
nad budżetem obywatelskim, na stronie 
www.gliwice.eu będą zamieszczane wy-
niki odnoszące się nie tylko do głosów 
oddawanych na dane osiedla, ale też na 
poszczególne zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego.

Uwzględniono także propozycje doty-
czące m.in. publikacji na stronie interne-
towej pełnej listy wniosków – przyjętych 
i odrzuconych – wraz z uzasadnieniem; 
stworzenia możliwości formalnej zmiany 
wniosku po jego złożeniu i wprowadzenia 
możności jego modyfikowania przez wydział 
lub jednostkę w uzgodnieniu z wnioskodaw-
cą; wprowadzenia zasady, że w sytuacji, 
gdy zostaną zgłoszone i pozytywnie zwe-
ryfikowane dwa lub więcej różnych zadań 
dotyczących tej samej nieruchomości, to 
zostanie zrealizowane to przedsięwzięcie, 

które uzyska największą liczbę głosów.
Warto wiedzieć, że prezydent miasta 

utrzymał na dotychczasowym poziomie obo-
wiązujące od tego roku progi frekwencyjne. 
– Każda z osiedlowych list zadań do realizacji 
musi uzyskać minimalną liczbę głosów, rów-
ną 4% mieszkańców osiedla. Premiowane 
będą również osiedla, w których przekroczo-
ny zostanie próg dla aktywnych, wynoszący 
co najmniej 8%. Stawiamy na aktywność 
i integrację mieszkańców. Zakładamy, że 
zaangażowanie gliwiczan powinno z roku 
na rok rosnąć – przypomina Grzegorz Kwitek. 

Mieszkańcy zaproponowali podczas 
spotkań ewaluacyjnych zwiększenie środ-
ków na budżet obywatelski. – Zbieramy 
już opinie wydziałów i jednostek miasta, 
dotyczące wcześniejszych edycji Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego i efektywności zre-
alizowanych zadań. Decyzja w tej sprawie 
powinna zostać podjęta po ich przeanalizo-
waniu – informuje Grzegorz Kwitek.   (kik)

BUDżET OBYWATELSKI 2018

Masz uwagi do projektu realizacji budżetu obywatelskiego na ko-
lejny rok? Możesz je zgłaszać (z podaniem imienia, nazwiska i adresu 
zamieszkania) do 28 listopada – w formie papierowej, doręczając je 
osobiście w godzinach pracy urzędu (pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–
17.00, pt. 8.00–15.00) do Informacji Głównej bądź na stanowisko Biura 
Podawczego UM przy ul. Zwycięstwa 21 (parter – hol główny, wejście 
od strony ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego) lub na stanowisko Biura 
Podawczego w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A; listownie na 
adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
z dopiskiem BUDŻET OBYWATELSKI – KONSULTACJE, lub drogą elek-
troniczną na adres bo@um.gliwice.pl (do 28 listopada do północy). 

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia przekazanie 
opinii, może wyrazić ją za okazaniem dokumentu potwierdzającego 
dane osobowe – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełno-
sprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21.

Pora na konsultacje
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Siłownie na świeżym powietrzu to, obok miejsc parkingowych, najczęstsze inwestycje w ra-
mach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Cieszą się ogromną popularnością, a ich liczba 
stale rośnie. Na zdjęciach siłownie na osiedlu Sikornik (u góry) i w Starych Gliwicach (na dole), 
które były jednymi z zadań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w tegorocznym  
i ubiegłorocznym sondażu dotyczącym budżetu miasta

Wybrane nowości w procedurze:
• w internecie publikowana będzie zarówno lista złożonych wniosków (wraz 

z podaniem nazwy wydziału lub jednostki, odpowiadających za ich ocenę 
merytoryczną i formalną), jak i kopie tych wniosków,

• w trakcie głosowania nad budżetem obywatelskim na stronie www.gli-
wice.eu będą zamieszczane wyniki odnoszące się nie tylko do głosów 
oddawanych na dane osiedla, ale też na poszczególne zadania w ramach 
budżetu obywatelskiego,

• w internecie zamieszczona będzie pełna lista wniosków – przyjętych  
i odrzuconych – wraz z uzasadnieniem,

• wprowadzona zostanie możliwość formalnej zmiany wniosku po jego 
złożeniu i możność jego modyfikowania przez wydział lub jednostkę  
w uzgodnieniu z wnioskodawcą

• w sytuacji, gdy zostaną zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane dwa lub 
więcej różnych zadań dotyczących tej samej nieruchomości, to zostanie 
zrealizowane to przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę głosów.
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Inwestycyjna aktywność Gliwic sprawia, że w strefie ekonomicznej 
na terenach miejskich kończy się powierzchnia dostępna dla przed-
siębiorców pod nowe inwestycje. Gliwicka część Podstrefy Gliwice, 
największej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
jest już niemal wypełniona zakładami polskich i zagranicznych firm. 
W samych tylko Gliwicach do sprzedaży pozostało niespełna 30 ha. 

Wykorzystanych zostało już 359,4 ha 
gruntu. Niebawem wolnej przestrzeni 
będzie jeszcze mniej – KSSE ogłosiła wła-
śnie przetarg na jedne z ostatnich miej-
skich gruntów w Podstrefie Gliwickiej. 

Z ostatnich wolnych 30 ha w podstre-
fie w Gliwicach 18,5 ha należy do miasta. 
Reszta stanowi majątek KSSE oraz Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Być może miej-
skie grunty w podstrefie niebawem się 
skurczą – 27 grudnia w siedzibie KSSE 
odbędzie się przetarg na nabycie prawa 
własności nieruchomości i realizacji na 
tym terenie projektu inwestycyjnego 
spełniającego kryteria określone w „Spe-
cyfikacji istotnych warunków przetargu”. 
Przedmiotem przetargu jest miejski teren 
o powierzchni 11,5 ha położony w Gliwi-
cach przy ul. Einsteina, Pszennej, Klasztor-
nej oraz Pokoju, w obrębie Stare Łabędy. 

– Działki są dobrze skomunikowane, 
z dostępem do niezbędnej infrastruktury. 
Gdy znajdą się nabywcy, w KSSE pozo-
stanie tylko 7 ha gruntów należących do 
Miasta Gliwice – mówi Marek Malcharczyk 
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Pozostała 
część gliwickiej podstrefy (o powierzchni 
647,4 ha) znajduje się poza miastem. 

W całej podstrefie ulokowało się 
100 firm oraz 6 deweloperów, w tym 
w samych Gliwicach 5 deweloperów 
i 70 firm (m.in. z branży motoryzacyjnej, 
maszynowej, metalowej, logistycznej, 
budowlanej, chemicznej oraz informa-
tycznej). Nakłady inwestycyjne w pod-
strefie w Gliwicach wynoszą 9,1 mld zł 
(w całej podstrefie gliwickiej – 10,6 mld 
zł). Strefowe firmy działające w Gliwicach 
zatrudniają 19 400 osób.   (mf)

GOSPODARKA 
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Strefa prawie pełna
Osoby niepełnosprawne mają szansę na sprawne funkcjonowanie 
w społeczeństwie i biznesie. Zapobiegając wykluczeniu, w myśl 
idei równych szans, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju w Gliwicach zachęca osoby niepełnosprawne do udziału 
w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”. 

Każda osoba niepełnosprawna, która 
weźmie udział w projekcie, może liczyć na 
jednorazową dotację w wysokości mak-
symalnie 23 754 zł na założenie własnej 
działalności. Każdy uczestnik dostanie 
ponadto wsparcie pomostowe w wyso-
kości maksymalnie 1 750 zł miesięcznie 
(przez sześć miesięcy). Będzie to kwota 
wypłacana co miesiąc na bieżące koszty, 
m.in. ZUS, opłaty w Urzędzie Skarbowym 
i utrzymanie biura. Dla 15 osób, które będą 
wymagały dodatkowego wsparcia, a będą 
miały perspektywy utrzymania się na ryn-
ku, wsparcie zostanie wydłużone do roku. 
Projekt, realizowany z funduszy europej-
skich, potrwa do końca października 2018 r.  
Jednak aby wziąć w nim udział, trzeba 
spełnić kilka warunków.

– Projekt przeznaczony jest dla osób 
niepełnosprawnych, po 30. roku życia, 
mieszkających na terenie województwa 
śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych 
zawodowo, które w ostatnim roku nie 
prowadziły własnej działalności gospodar-
czej – wyjaśnia Łukasz Szojda, pracownik 
merytoryczny projektu z ramienia GAPR.

Poza aspektem finansowym, w ra-
mach wsparcia, GAPR oferuje spotkanie 
z doradcą zawodowym, szkolenia i do-

radztwo w zakresie przygotowania biz-
nesplanu oraz założenia i prowadzenia 
działalności, wsparcie doradcze (po roz-
poczęciu działalności), pomoc asystenta 
osoby niepełnosprawnej oraz opiekę 
indywidualną. Celem projektu jest, aby 
do końca września 2017 roku 32 osoby 
niepełnosprawne złożyły własne firmy. 

– Chcemy, żeby osoby niepełno-
prawne nie zamykały się w domu, były 
aktywne i realizowały się zawodowo. 
Projekt „(Nie)pełnosprawni w swojej 
firmie” to dobry krok w tym kierunku – 
tłumaczy Łukasz Szojda. 

Szczegóły: GAPR, ul. Bojkowska 
37, Gliwice; e-mail: firma@gapr.pl, tel. 
32/461-29-24; www.gapr.pl. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską 
(ponad 1,5 mln zł) w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a realizowany pod 
nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach.  (mf)

Sprawni w biznesie

IV Międzynarodowe 
Forum Innowacji

Działaj! To może być 
twój biznes!
Masz pomysł na własną działalność? 
Podziwiasz twórców start-upów? 
Pojaw się 1 grudnia w Technoparku 
Gliwice. O godz. 17.00 rozpocznie się 
tam trzecia edycja „Start-It-Up!” – 
spotkania poświęconego praktycz-
nym stronom funkcjonowania wła-
snego biznesu w fazie rozwojowej. 

„Start-It-Up!” to wydarzenie skrojo-
ne na miarę potrzeb osób z pomysłem 
na własną działalność. To także szansa 
dla młodych i przedsiębiorczych osób ze 
środowiska akademickiego na znalezie-
nie partnera w biznesie, pracodawcy lub 
pracownika. W programie przewidziano 
m.in. konsultacje z mentorami, prelek-
cje doświadczonych biznesmenów, case 
studies rozwoju firm, wykłady, przykłady 
dobrych praktyk z rozwoju start-upów 
oraz wymianę doświadczeń w luźnej 
dyskusji. Profesjonaliści, zaproszeni 
przez organizatorów, udzielą wszyst-
kim zainteresowanym konkretnych, 
indywidualnie dopasowanych porad. 
Spotkanie będzie również okazją do 
zaprezentowania swojego pomysłu na 
biznes w konfrontacji z oceną eksper-
tów funduszu zalążkowego Akcelerator 
Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. 

Podczas „Start-It-Up!” przedstawieni 
zostaną również laureaci drugiej edycji 
projektu „Akcelerator Przedsiębiorczości 
Akademickiej Santander Universidades”, 
prowadzonego przez Technopark Gliwice 
w partnerstwie z Politechniką Śląską. Do-
datkowo zostanie omówiona najnowsza 
inicjatywa Technoparku Gliwice – między-
narodowy projekt „Setup – Startupper, 
Innovation Manager, Network Manager”, 
realizowany razem z instytucjami z Włoch, 
Wielkiej Brytanii, Portugalii i Rumunii. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Wystarczy pobrać darmową wejściówkę 
ze strony http://start-it-up3.evenea.pl/. 
Warto również wiedzieć, że po spotkaniu 
wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w afterparty. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.start-it-up.
pl oraz na https://www.facebook.com/
StartItUpMeet.  (kik)

Przed nami IV Międzynarodowe Forum Innowacji, które odbędzie 
się 17 i 18 listopada w Nowych Gliwicach, w ramach Festiwalu In-
nowacji i Technologii.

Forum Innowacji promuje świeże 
podejście do prowadzenia firmy i bizne-
su. Każda edycja poświęcona jest innym 
specjalistycznym zagadnieniom branży 
nowych technologii. Tym razem międzyna-
rodowe grono prelegentów skupi się m.in. 
na sposobach finansowania innowacji, 
kierunkach rozwoju w zaawansowanych 
technologiach inżynierii biomedycznej, 
cyfrowej rewolucji i regulacjach prawnych, 
które często nie odpowiadają potrzebom 
szybko zmieniającej się technologicznej 
rzeczywistości. Zostaną też poruszone kwe-
stie czynników stymulujących innowacyjny 
postęp w naszym kraju i działań wpływają-
cych na rozwój prac badawczo--rozwojo-
wych. Przedstawione również zostaną naj-
nowsze trendy na rynku motoryzacyjnym 
i lotniczym, przykłady wdrażanych innowa-
cyjnych strategii i rozwiązań systemowych 
oraz polskie osiągnięcia technologiczne 
na arenie międzynarodowej. Konferencja 
skierowana jest do przedstawicieli przed-
siębiorstw, otoczenia społeczno-gospo-
darczego, administracji państwowej, in-
stytucji samorządowych, naukowych oraz 
innowatorów branży IT. Wśród panelistów 
znajdą się przedstawiciele firm znanych 
gliwiczanom, m.in.: Wasko, Flytronic, Fu-
ture Processing, General Motors Manufac-

turing, The Farm 51, a także reprezentanci 
Politechniki Śląskiej i Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii. Grono uzupełnią przed-
stawiciele m.in.: Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum 
Badan i Rozwoju oraz firm IBM, Comarch, 
Connectis i Chung Hong Electronics Po-
land. W rolę moderatorów wcielą się: Igor 
Sokołowski (dziennikarz), a także Wiktor 
Doktór (prezes Fundacji Pro Progressio). 
Organizatorem wydarzenia jest Miasto 
Gliwice oraz Górnośląska Agencja Przed-
siębiorczości i Rozwoju. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: www.fi-it.pl  
oraz www.mfigliwice.pl. Wstęp wolny! 
 (mf)
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Bezdomni mogą liczyć na pomoc
AKTUALNOŚCI
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Naukowcy z Gliwic 
kontra niska emisja

Tak uważa Małgorzata Wójcik, specjalista w dziedzinie fizjoterapii 
z Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Reha Medica w Gliwicach. 
Podczas kolejnej prelekcji z cyklu Zdrowe Gliwice zaprezentuje m.in. 
różnorodne formy ćwiczeń dla osób dojrzałych (elementy zajęć se-
nior cardio-fit i jogi senior, techniki nordic walking). Zapraszamy!

Spotkanie z Małgorzatą Wójcik oraz 
pozostałymi specjalistami z Centrum 
Rehabilitacji Funkcjonalnej Reha Medica 
odbędzie się 23 listopada (środa) w Cen-
trum Handlowym Forum przy ul. Lipowej 
1 (scena Forum – I piętro). Wstęp jest 
wolny. Początek – godz. 18.00. Podczas 
45-minutowej prelekcji omówione zosta-
ną najpierw zagadnienia dotyczące funk-
cjonowania układów krążenia, metabo-
licznego i ruchowego osób starszych oraz 
tajniki zdrowej diety. Następnie przyjdzie 
czas na ćwiczenia – w myśl odwiecznej 
zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

– Regularna aktywność ruchowa 
jest uniwersalnym lekiem wykorzy-
stywanym w profilaktyce i leczeniu 
wielu chorób istotnie związanych 
z wiekiem, takich jak choroba wień-
cowa, nadciśnienie tętnicze, otyłość, 
hipercholesterolemia, cukrzyca czy 
osteoporoza. Dzięki ruchowi wzrasta 
wrażliwość komórek na krążącą insu-
linę, poprawia się tolerancja glukozy 
i zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia cukrzycy – mówi Mał-
gorzata Wójcik.

Regularne ćwiczenia (również reha-
bilitacyjne) mogą korzystnie wpływać nie 
tylko na przebieg chorób przewlekłych, 
ale też na ilość przyjmowanych leków. 
– U pacjentów ze schorzeniami układu 
ruchu wysiłek fizyczny może pomóc np. 
w łagodzeniu dolegliwości bólowych. Re-
gularne ćwiczenia rehabilitacyjne mogą też 
znacząco podnieść poziom tzw. hormonów 
młodości (DHEAS, IGF-I) oraz testosteronu 
– podkreśla Małgorzata Wójcik

Zdrowe Gliwice to najnowszy projekt 
prozdrowotny skierowany do mieszkań-
ców. Organizatorem jest Miasto Gliwice 
przy współudziale Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Spotkania ze specjalistami 
mają walor edukacyjny i profilaktyczny. 
Podczas poprzedniej prelekcji (9 listo-
pada) rozmawiano na temat cukrzycy. 
Wykład wygłosiła prof. dr hab. med. Ewa 
Otto-Buczkowska ze Specjalistycznego 
Centrum Medycznego Śląskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach. 
Jeszcze wcześniej poruszano inne ważne 
zagadnienia dotyczące m.in. chorób ukła-
du krążenia, otyłości, osteoporozy, depresji 
czy profilaktyki czerniaka.  (kik)

Za oknem coraz chłodniej, czasem pada śnieg i chwyta mróz. To, co dla nas jest zwyczajną zmianą pogody, dla bezdomnych oznacza walkę 
o przetrwanie. Dzięki bezpłatnej infolinii osoby potrzebujące będą mogły uzyskać pomoc.

Osoby bezdomne i w trudnej sytuacji 
życiowej mogą w każdej chwili zadzwonić 
pod bezpłatny numer – 987. Dowiedzą 
się, gdzie znaleźć bezpieczny nocleg, kiedy 
i gdzie wydawane są darmowe ciepłe po-
siłki oraz kiedy i na jakich zasadach można 
skorzystać z łaźni. 

W Gliwicach znajduje się wiele 
placówek, które pomagają osobom po-
trzebującym, udzielając im schronienia 
i oferując nocleg. Są to m.in. Noclegow-
nia im. św. Brata Alberta (ul. Składowa 
4), Dom Samotnej Matki (ul. Sikorskiego 
134) oraz Schronisko im. św. Brata Al-
berta (ul. św. Brata Alberta 63).

Posiłki wydaje m.in. Polski Czerwony 
Krzyż (ul. Wrocławska 16), a także Punkt 
Wydawania Żywności Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta (ul. Skła-
dowa 4). Jeśli ktoś potrzebuje czystych 
ubrań, może się zaopatrzyć w Polskim 

Komitecie Pomocy Społecznej (ul. Cho-
pina 11). Kąpiel natomiast można wziąć 
w Punkcie Higienicznym przy Izbie Wy-
trzeźwień (ul. Okopowa 6).

Infolinia działająca w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim została uruchomiona 
dla osób, które tej pomocy potrzebują. 
Policja apeluje, aby dzwonili również 
zwykli mieszkańcy, gdy tylko zauważą coś 
niepokojącego. – Im więcej oczu w tere-
nie, tym skuteczniej możemy wypatrzeć 
osoby potrzebujące. Dlatego zwracamy 
się do wszystkich, by nie pozostawać 
obojętnym wobec bezdomnych czy pi-
janych, śpiących na ławce w parku lub 
na przystanku autobusowym. Czasem 
wystarczy jeden telefon, by komuś ura-
tować życie. Oprócz bezpłatnej infolinii 
(nr 987) zawsze do dyspozycji jest nr 112 
lub 997 – mówi Marek Słomski, rzecznik 
KMP w Gliwicach.  (pm)

Nie bądźmy obojętni na ludzką niedolę. Bezpośrednie zgłoszenie lub bezpłatna infolinia (nr tel. 
987) to jedne z narzędzi, dzięki którym możemy pomóc potrzebującym w ciężkim dla nich okresie

Ruch to  
najtańszy

lek!
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Pracownicy naukowi Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej 
idą za ciosem – udoskonalają nowoczesne elektrofiltry, które mogą 
obniżyć emisję szkodliwych substancji z domowych pieców opala-
nych węglem nawet o 90% – poinformowała gliwicka uczelnia.

To skuteczna broń w walce z niską 
emisją – problemem, z którym zmaga 
się większość polskich miast i gmin.

Zadaniem elektrofiltrów, zaprojekto-
wanych przez dr. Roberta Kubicę z Katedry 
Inżynierii Chemicznej i Projektowania Pro-
cesowego Wydziału Chemicznego wraz 
z zespołem, jest usunięcie ze spalin pyłu 
odpowiedzialnego za zjawisko niskiej emisji. 
Powstaje on w wyniku spalania paliw sta-
łych (w tym węgla) w małych instalacjach. 
Do usunięcia szkodliwych substancji wyko-
rzystywane jest pole sił elektrostatycznych 
działających na cząstki pyłu. Dzięki temu 
osadza się on na ścianie elektrofiltru i nie 
wydostaje się ze spalinami do atmosfery.

Jedno z rozwiązań zostało już wdro-
żone i jest obecnie dostępne na rynku. Są 
to elektrofiltry montowane przy kotłach 
grzewczych w kotłowniach. Z badań wy-
nika, że zmniejszają one zanieczyszczenie 
spalin aż do 90%. W toku prac znajduje 
się również kolejny projekt, realizowany 
na zlecenie katowickiej Centrali Zaopa-
trzenia Hutnictwa.

– Obecnie trwają prace nad udo-
skonaleniem pomysłu i dostosowaniem 
zaprojektowanych elektrofiltrów do 
stosowania ich na wylotach kominów. 
Dzięki temu jeszcze więcej gospodarstw 
domowych będzie mogło zacząć korzy-
stać z tego rozwiązania. Daje ono do-
datkowe możliwości, ponieważ nie ma 
ograniczeń technicznych związanych 
z miejscem w kotłowni czy w pomiesz-
czeniu mieszkalnym. Koncepcja została 
już opracowana. W tej chwili trwają 
prace wdrożeniowe – podkreśla dr Ro-
bert Kubica.

Kolejnym etapem prac będzie uru-
chomienie programu pilotażowego, 
w ramach którego elektrofiltry trafią do 
kilkudziesięciu gospodarstw domowych 
na Śląsku, gdzie będą testowane w wa-
runkach rzeczywistych. Jeśli pomysł się 
sprawdzi – a wszystko na to wskazuje – już 
niedługo będą one mogły być stosowane 
w prawie każdym domu i mieszkaniu 
ogrzewanym piecem opalanym węglem 
lub drewnem.  (kik)

Nowoczesny elektrofiltr zaprojektowany na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach potrafi obniżyć emisję szkodliwych 
substancji nawet o 90%
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Wbrew Pozorom  
to nie koniec

Gitara we  
włoskiej odsłonie

Trzeci koncert Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gita-
rowego to prawdziwa gratka dla miłośników gitary klasycznej. 
W auli Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II wystąpią 
Luciano Pompilio i Marco Caiazza. 

XVIII Międzynarodowy Gliwicki Festi-
wal Gitarowy wkracza w swoją decydującą 
fazę. Po dwóch koncertach, podczas któ-
rych z gitarą klasyczną współbrzmiały inne 
instrumenty (6 listopada – wiolonczela 
Valentina Worlitzscha, 13 listopada – klar-
net Jana Jakuba Bokuna), 20 listopada 
usłyszymy dwóch wirtuozów sześciu strun 
rodem z Włoch. Co zagrają? – W pierwszej 
części koncertu wystąpi Luciano Pompilio, 
a po przerwie na scenie pojawi się Marco 
Caiazza. W programie jest między innymi 
muzyka włoska, hiszpańska i paragwaj-
ska – zapowiada Gerard Drozd, dyrektor 
festiwalu, kompozytor i gitarzysta.

Luciano Pompilio ukończył z wy-
różnieniem międzynarodowy trzyletni 
kurs z treningu koncertowego w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Rzymie (pod 

kierunkiem Stefana Palamidessiego). 
Koncertował m.in. we Włoszech, w Hisz-
panii, Holandii, Belgii i na Węgrzech. 
Jego nagrania są regularnie nadawane 
w watykańskim radiu. Marco Caiazza 
jest zwycięzcą prestiżowych konkursów 
gitarowych. Wielu kompozytorów napi-
sało utwory specjalnie dla niego. Poza 
działalnością koncertową zajmuje się 
także komponowaniem oraz aranżowa-
niem. Uczy gry na gitarze w publicznych 
szkołach we Włoszech.

Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00 w auli Centrum Edukacyjnego 
im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 
5a). Międzynarodowy Gliwicki Festiwal 
Gitarowy jest organizowany przez Ge-
rarda Drozda przy finansowym wsparciu 
Miasta Gliwice. (mm)

Grupa Wbrew Pozorom to siedem utalentowanych dziewczyn, 
których muzyczna przygoda zaczęła się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gliwicach. 18 listopada koncertowo pożegnają ten etap 
w swojej artystycznej karierze – o godz. 18.00 i 20.00 wystąpią 
w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Wbrew Pozorom tworzą: Ania Brand 
(wokal), Anna Długosz (wokal, skrzyp-
ce), Magdalena Długosz (wokal, flet), 
Ania Domańska (wokal, bas), Ela Płon-
ka (wokal, gitara), Ania Wiktor (wokal, 
djembe), Patrycja Żukowska (wokal, 
gitara). Wspólnie muzykować zaczy-
nały na zajęciach w MDK-u, obecnie 
występują na festiwalach piosenki tury-
stycznej i przeglądach poezji śpiewanej 
w całym kraju. Wykonują też piosenkę 
żeglarską, szanty i piosenki autorskie, 
niedawno wydały swoją debiutancką 

płytę. Słowem – stoją u progu muzycz-
nej kariery, a piątkowy koncert w Cen-
trum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” 
(ul. Partyzantów 25) będzie świetną 
okazją, żeby na własne uszy przekonać 
się, co dziewczyny mają do zapropono-
wania. Wbrew Pozorom wystąpi o godz. 
18.00 dla starszych mieszkańców Gliwic 
oraz o 20.00 dla pozostałych. – Będzie to 
swego rodzaju podróż sentymentalna 
sięgająca początków naszej działalności 
– zapowiadają członkinie grupy. Wstęp 
na koncert jest wolny. (mm)
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Nino Rota, Ernest Bloch, Felix Mendelssohn-Bartholdy – z utworami tych kompozytorów zmierzą się 27 listopada muzycy Gliwickiej Orkie-
stry Kameralnej. Na Scenie Bajka usłyszymy świetny koncert pod batutą Pawła Przytockiego. 

Gliwicka Orkiestra Kameralna powsta-
ła w 2000 roku, z okazji 750-lecia istnienia 
miasta. Występują w niej znakomici, zwią-
zani z Gliwicami muzycy, którzy zasilają 
najlepsze zespoły w kraju, na przykład 
Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskie-
go Radia, Sinfonię Varsovię, Filharmonię 
Śląską. Połączenie ich talentów i doświad-
czeń zaowocowało wypracowaniem bar-

dzo wysokiego poziomu artystycznego 
orkiestry.

 „Mistrzowskie interpretacje” to cykl 
koncertowy prezentujący wybitne dzieła 
muzyki kameralnej i symfonicznej. Oprócz 
muzyków orkiestry w występach biorą też 
udział zdolni soliści. Tym razem zespoło-
wi będzie towarzyszył Bogusław Furtok, 
kontrabasista, muzyk Radiowej Orkiestry 

Symfonicznej we Frankfurcie nad Menem. 
W programie koncertu znajdzie się „Diver-
timento Concertante” Nina Roty, „Prayer” 
Ernesta Blocha i IV symfonia A-dur op. 90, 
nazywana powszechnie Włoską, Felixa 
Mendelssohna-Bartholdy’ego. – Zapre-
zentujemy  wyjątkowo ciekawe i rzadkie 
zestawienie literatury kameralnej na 
kontrabas solo z orkiestrą oraz wirtuozow-

ską symfonikę – zapowiada Waldemar 
Staniczek, skrzypek Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). Wy-
darzenie jest organizowane przez Funda-
cję Gliwickiej Orkiestry Kameralnej przy 
finansowym wsparciu Miasta Gliwice.
 (mm)

Zagrają po mistrzowsku
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KULTURA 

Gościem drugiego spotkania z cyklu „Książ-
ki Pamięci” w Domu Pamięci żydów Górno-
śląskich będzie autorka książek Magdalena 
Grzebałkowska. Rozmowę z pisarką popro-
wadzi redaktor Michał Nogaś.

Za książkę „1945. Wojna i pokój” Grzebałkow-
ska była nominowana do Literackiej Nagrody Nike 
w 2016 roku. Zdobyła też nagrodę czytelników. 
Autorka odtwarza burzliwe losy ostatnich świad-
ków zakończonej w 1945 roku II wojny światowej. 
Portretuje ocalałych, ale nie jest to portret straco-
nego pokolenia albo powierzchowny opis zwycię-
stwa. Pisarka skupia się na historiach konkretnych 
ludzi i pojedynczych świadectwach. Przyglądamy 
się osobom, które w popłochu uciekają przez nie-
bezpieczny i zamarznięty Zalew Wiślany. Czytamy 
o szabrownikach rozkradających to, co po sześciu 
latach wojennej zawieruchy pozostało do zabrania. 
Zastanawiamy się nad przyszłością żydowskich dzie-
ci, które przeżyły grozę Szoa. Spotkanie z autorką 
poprowadzi pomysłodawca cyklu „Książki Pamięci” 
– Michał Nogaś, dziennikarz radiowy i prasowy.

Wydarzenie zaplanowane jest na 22 listopada 
w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14). Początek o godz. 18.00. Wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona. (mm)

Planszówki, konsole, escape room, geocaching – to tylko niektóre z atrakcji przygoto-
wywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji Międzynarodowego Dnia Gier. 
Spotykamy się 19 listopada przy ul. Kościuszki 17. Game on!

Gry są obecne w bibliotece nie od dziś – MBP 
wypożycza planszówki już od 2007 roku, jako jed-
na z pierwszych w Polsce. Obecnie w gliwickich 
zbiorach znajduje się kilkaset tytułów. Gry wszel-
kiego rodzaju i na wszelkich nośnikach cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego już po 
raz drugi w bibliotece odbędzie się gliwicka odsło-
na International Games Day @ your library, akcji 
organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotek 
Amerykańskich.

W sobotę między godz. 9.00 a 15.00 w Bibliotece 
Centralnej będzie można oczywiście pograć w plan-
szówki, a między godz. 10.00 a 11.00 Bożena Kubiak 
i Krzysztof Mrozowski opowiedzą, czym jest geoca-
ching i udowodnią, że miasto pełne jest skrytek. Od 

10.00 do 11.30 będzie można wejść do literackiego 
escape roomu i spróbować wydostać się z niego bez 
szwanku w ciągu 20 minut (zapisy prowadzone są pod 
adresem e-mail instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl).  
Między 11.00 a 12.00 prezentowana będzie narracyj-
na gra fabularna (ang. storytelling game), a między 
13.00 a 14.45 dzieci wezmą udział w warsztatach 
tworzenia gier. Będą też puzzle, konkursy z nagroda-
mi i spotkanie z zawodowym graczem, który opowie 
o tym, czym jest e-sport.

Organizatorem Międzynarodowego Dnia Gier 
jest MBP w Gliwicach. Partnerami wydarzenia 
są Stowarzyszenie Gier Planszowych GAMBIT,  
PC Store Gaming Arena, wydawnictwo 2Pionki  
i Badacze WUD Silesia. (mm)

o wojnie i pokoju
w Domu Pamięci

Krajobrazy 
emocji

Gra toczy się dalej
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18 listopada w Stacji Artystycznej Rynek zostanie 
otwarta wystawa malarstwa Grażyny Burzak. 
Wernisaż uświetni występ Ewy Urygi i pokaz in-
stalacji na jedwabiu prof. Dory Hary.

Grażyna Burzak specjalizuje się w malarstwie pejza-
żowym, ma na koncie kilka wystaw w Polsce i za granicą. 
Cykl „Krajobrazy emocji” jest twórczą kontynuacją wątków 
podjętych w jej wcześniejszych pracach. Podczas otwarcia 
wystawy swoją instalację zaprezentuje także prof. Dora 
Hara z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W czasie wernisażu wystąpi Ewa Uryga, wokalistka 
wykonująca muzykę jazz i soul. Artystka, nazywana pol-
ską królową gospel, współpracowała m.in. z Markiem 
Napiórkowskim, Włodzimierzem Nahornym i Henrykiem 
Miśkiewiczem. Nagrała siedem autorskich albumów, 
występowała też w musicalach. Obecnie przygotowuje 
nowy materiał muzyczny i kieruje cyklem koncertów  
w Filharmonii Śląskiej.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.00 w Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5). Wystawa będzie prezento-
wana do 7 grudnia. Działalność SAR jest dofinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

Ewa Uryga zaprezentuje utwory z recitalu „Jedno spojrzenie”

Obraz autorstwa Grażyny Burzak z cyklu „Krajobrazy emocji”
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OGŁOSZENIA

KoLoRY 
MIASTA

Numer naboru 5/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE  
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

                       Z 3 LISTOPADA 2016 R.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (inspektor)
W dZIALE oRGANIZACYJNYM 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
• prowadzenie dokumentowania zamówień publicznych,
• redagowanie pism urzędowych w zakresie działalności ZGM,
• obsługa urządzeń i prowadzenie dokumentacji biurowej.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, 

zarzadzanie, politologia;
• co najmniej 2 lata udokumentowanego stażu pracy;
• znajomość przepisów: ustawy o pracownikach samorządo-

wych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902), ustawy o rachunkowości 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1047), ustawy o zamówieniach pu-
blicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawy 
o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 446);

• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej (w zakresie obsługi klienta),
• znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność 

posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu 
umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji 
w programach Word i Excel.

Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, 

punktualność, umiejętność pracy w zespole, odporność na 
stres, komunikatywność, dyspozycyjność.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I,  

II lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac 
Inwalidów Wojennych 12, Gliwice;

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy;

• obsługa urządzeń biurowych; 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy 
(kserokopie);

• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo; 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ści-

gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz 
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenia z klauzulą:
– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-

zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”
– „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902)”.
Oświadczenia muszą 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 mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 5/2016, 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
(I piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  
18 listopada 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych: 
25 listopada 2016 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakła-

dzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca;

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane 
zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie, zgła-
szając się osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech mie-
siącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów me-
rytorycznych odpowiednia informacja zostanie umieszczona 
w BIP oraz na stronie internetowej Zakładu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru;

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, 
składa wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

oferty pracy

Numer naboru 4/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE  
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

                       Z 3 LISTOPADA 2016 R.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)
W dZIALE oRGANIZACYJNYM 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• obsługa interesantów ZGM, realizowana w biurze po-

dawczym;
• przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przycho-

dzącej i wychodzącej;
• umieszczanie w BIP i na stronie internetowej Zakładu 

dokumentów związanych z działalnością zakładu;
• obsługa urządzeń i prowadzenie dokumentacji biurowej.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekono-

mia, zarządzanie, politologia;
• znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym 

(t.j. DzU z 2016 r., poz. 446), rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 
z 2011 r. nr 14, poz. 67);

• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej (w zakresie obsługi 

klienta);
• znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność 

posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu 
umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji 
w programach Word i Excel;

• znajomość systemów obiegu dokumentów w j.s.t. 
w oparciu o instrukcje kancelaryjną.

Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność, rze-

telność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, 
odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II 

lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac 
Inwalidów Wojennych 12, Gliwice;

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobo-
wego wymiaru czasu pracy;

• obsługa urządzeń biurowych; 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo; 
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”
– „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobo-
wych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
902).
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zam- 

kniętych kopertach oznaczonych nr naboru 4/2016, 
w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 
18 listopada 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym 
opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycz-
nych 24 listopada 2016 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Za-

kładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest 
dostępny na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca;

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane 
zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie, 
zgłaszając się osobiście, nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów 
merytorycznych odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie internetowej Zakładu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (DzU z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru;

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandydat, 
chcący skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w za-
trudnieniu, składa wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

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

SESJA RAdY MIASTA
17 listopada 2016 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, 

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – 
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 13 października 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gliwice.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice 

na 2016 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków 
i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach, deklaracji 
na podatek rolny, informacji o lasach, deklaracji na podatek leśny za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji 
na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

11. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta.

13. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach wykonania części zadań 
własnych gminy z zakresu edukacji, telekomunikacji oraz promocji gminy.

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gliwice 
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków 
korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice.

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu na terenie 
miasta Gliwice.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
działek nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, o łącznej powierzchni 
4,3901 ha, położonych w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej.

19. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 43 w Gliwi-
cach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach.

20. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 w Zespole  
Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych im. Olimpijczyków Polskich,  
ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice.

21. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcąco
-Ekonomicznych im. Olimpijczyków Polskich, ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice.

22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclego-
wych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek”, ul. Chorzowska 5,  
44-100 Gliwice.

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny.

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutów Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4 
i 5 w Gliwicach.

25. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo-wycho-
wawczym w Gliwicach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i or-
ganizacyjnej.

26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Re-
wizyjnej i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich 
działania i składów osobowych.

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2014 Rady Miasta Gliwice 
z 27 listopada 2014 r. w sprawie wytypowania radnych do Zespołu do Spraw 
Mieszkaniowych z późn. zm.

28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zagospodarowa-
nia czołgu T-34 zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy w Gliwicach 
przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych na potrzeby Muzeum Wojsk Lą-
dowych w Bydgoszczy.

29. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
30. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OBRADY NA żYWO
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 □ UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 14, lokal  
nr 10, III piętro, pow. 50,78 m2, 2 pomieszcze-
nia, korytarz
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 400,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 10.15 
do 10.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 45, lokal nr 7, poddasze,  
pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia, 2 komórki, 
korytarz, pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 100,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 3, lokal nr III, parter, I pię-
tro, pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i WC  
(na parterze), 5 pomieszczeń, WC i 2 korytarze 
(na I piętrze) oraz wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 267 300,00 zł
Wadium: 13 400,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. WIECZORKA 11, lokal nr III, pow. 63,90 m2, 
parter, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 11.30 
do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr XI, III piętro,  
pow. 62,28 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 100,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 8.45 
do 9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 19, lokal nr 11,  
III piętro, pow. 46,15 m2 + piwnica - 4,42 m2, 
5 pomieszczeń
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 700,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w 
ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIA

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, 

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo 
budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym 
przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach  
od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wnio-
sków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@
zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szcze-
gółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzy-
skać również telefonicznie pod numerem telefonu  
607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-913, 32/339-29-964, 32/339-29-965.

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

MIeSZKaLNe

UŻytKoWe

LoKaLe Na SprZeDaŻ

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

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 12, lokal nr 10, I piętro (oficy-
na), pow. 80,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 000,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 9.30 
do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZAWISZY CZARNEGO 18, lokal nr 12, parter, 
pow. 87,52 m2 + piwnica - 3,20 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 400,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr 6, IV piętro,  
pow. 76,34 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze, WC
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 122 200,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 8.45 
do 9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. PLEBAŃSKA 22, lokal nr 3, I piętro,  
pow. 36,45 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 500,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 9.30 
do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 38, lokal nr 9, IV piętro,  
pow. 61,68 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomieszcze-
nie gospodarcze i przedpokój
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 700,00 zł
Wadium: 3500,00 zł

Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 8.30 
do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. ZABRSKA 16, lokal nr 12, II piętro,  
pow. 86,94 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
z dostępem do WC (w częściach wspólnych) na 
klatce schodowej
Termin przetargu: 29 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 102 200,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 18 listopada 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2016 r.

 □ UL. PSZCZYŃSKA 226, nieruchomość gruntowa 
zabudowana domem mieszkalnym jednoro-
dzinnym, pow. 342 m2

Termin przetargu: 8 grudnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 187,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.20
(dodatkowy termin oględzin: 6 grudnia 2016 r. od 
godz. 11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2016 r.

 □ UL. TOSZECKA 33, lokal nr 4, II piętro,  
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, 
WC, przedpokój
Termin przetargu: 8 grudnia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 220 178,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 grudnia 2016 r. od godz. 
13.30 do 13.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 693, obręb Kolej, o powierzchni 0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej, 

stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00036928/9.
Termin przetargu: 14 grudnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 694 900,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 69 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2016 r.
______________________________________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako 
• działka nr 667, obręb Kłodnica, KW nr GL1G/00033909/9, dz. nr 680/3, obręb Kłodnica, KW  

nr GL1G/00033909/9 i dz. nr 955/2, obręb Kłodnica, KW nr GL1G/00048768/6, o łącznej powierzchni 
0,5310 ha, położonej przy ul. Toszeckiej/ul. Uszczyka w Gliwicach.

Termin przetargu: 29 grudnia 2016 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 926 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług ( t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.).
Wadium: 92 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2016 r.
________________________________________________________________________________________

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach 
pomiędzy ul. Miodową i ul. Rolników, oznaczoną jako 
• działka nr 1667, obręb Bojków, o powierzchni 0,0500 ha, KW GL1G/00042744/0. 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/3 
i 565/4 obręb Bojków.
Termin przetargu: 14 grudnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 96 700,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2016 r.
______________________________________________________________________________________

Ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice położonej przy ul. Jagodowej, obejmującej 
• działkę oznaczoną w ewidencji nr 4, obręb Czechowice Zachód, na okres 10 lat.
Termin przetargu: 28 listopada 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynosi: 7700,00 zł netto w stosunku rocznym
Wadium: 15 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 listopada 2016 r.

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.

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

NIerUcHoMoŚcI

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o pisemnym składaniu ofert  
na wysokość stawki czynszu za najem:

1/ lokalu użytkowego przy ulicy:
• Bernardyńskiej 10, lokal nr I – powierzchnia 55,25 m2 
Termin składania ofert: do 29 listopada 2016 r.

2/ garażu przy ulicy:
• Chorzowskiej 34, o powierzchni 15,34 m2 
Termin składania ofert: do 28 listopada 2016 r.

Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108. 

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

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

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

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	nr 245/2016 do 24 listopada 2016 r.
•	nr 246/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 247/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 248/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 249/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 250/2016 do 25 listopada 2016 r.

•	nr 251/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 252/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 253/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 254/2016 do 25 listopada 2016 r.
•	nr 255/2016 do 28 listopada 2016 r.
•	nr 256/2016 do 28 listopada 2016 r.

sprzedaży:
•	nr 683–687 do 23 listopada 2016 r.
•	nr 696–697 do 29 listopada 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice
•	nr 257/2016 do 29 listopada 2016 r.

użyczenia:
•	nr 682 do 23 listopada 2016 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIerUcHoMoŚcI

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Spółka z o.o. w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 11

PRZETARG
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach z siedzibą przy ul. Dol-
nych Wałów 11 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy 
ul. Wieczorka 31/U6.
Lokal użytkowy ul. Wieczorka 31/U6 parter, o pow. użytkowej 
104,74 m2, składający się z sześciu pomieszczeń (sala sprze-
daży, 3 x zaplecze, 2 x WC). Wyposażony jest w instalacje 
wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni: 15,00 zł
Wadium: 4713,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Oględziny lokalu 22 listopada 2016 r. o godz. 14.30 do 15.00
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu odbę-
dzie się 25 listopada 2016 r. od godz. 9.00 do 10.00 w pokoju 
101-103, I piętro ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11,  
Gliwice. Przetarg rozpocznie się 25 listopada 2016 r.  
godz. 10.30 w pokoju 101-103, ul. Dolnych Wałów 11 Gli-
wice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  

ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA O/Gliwice nr 
konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. Przedłożenie 
dowodu wpłaty;

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu (za-
łącznik nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik nr 2); 
złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 4;

3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru  
oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo zło-
żenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodar-
czej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialne 
poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu moż-
na zapoznać się na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl  
lub w Dziale Zasobów Własnych, ul. Dolnych Wałów 11, 
I piętro, pokój 101-103.
Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-
wych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa  
żądania naliczania odsetek od tej kwoty;

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali;

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu;

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy 
najmu oraz wpłacenia kaucji tj. sześciomiesięcznego czynszu 
(zgodnie ze stawką wylicytowaną) w ciągu 7 dni od daty jego 
rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Spółka z o.o. w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 11

II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I i III przy ul. Ryb-
nickiej 15.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokali wraz z oddaniem ułamkowej 
części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokali: 235,17 m2, w tym lokal użytkowy  
nr I – 87,97 m2, lokal użytkowy nr III – 147,20 m2. 
4. Skład lokali:

• lokal użytkowy nr I – 4 pomieszczenia, 2 pomiesz-
czenia komunikacyjne, WC;

• lokal użytkowy nr III – 7 pomieszczeń, przedpokój, 
pomieszczenie sanitarne, WC.

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 
• lokal użytkowy nr I – piwnica: 10,74 m2 oraz WC 

o powierzchni 0,81 m2,
• lokal użytkowy nr III – WC o powierzchni 0,81 m2.

5.  Łączna powierzchnia: 247,53 m2, w tym lokal użytkowy  
nr I – 99,52 m2, lokal użytkowy nr III – 148,01 m2.
6.  Kondygnacja: lokal użytkowy nr I – I, lokal użytkowy  
nr III – II.
7. Obciążenia nieruchomości: wolne od obciążeń i praw osób 
trzecich.
8.  Z własnością lokali związane są udziały wynoszące 2810/10 
000 części w nieruchomości wspólnej, w tym 1130/10 000 części 
w nieruchomości wspólnej dla lokalu użytkowego nr I i 1680/10 
000 części w nieruchomości wspólnej dla lokalu użytkowego 
nr III.
9. Nieruchomości lokalowe objęte są księgami wieczystymi:

• lokal użytkowy nr I – KW nr  GL1G/00132851/1,
• lokal użytkowy nr III – KW nr GL1G/00132852/8.

10.  Nieruchomość gruntowa: lokale użytkowe położone są na 
działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr 
GL1G/00011256/6 .
11.  Cena wywoławcza – 311 200,00 zł brutto. 
12.  Wadium – 15 560,00 zł brutto;
 Wpłacone wadium podlega :

• zaliczeniu na poczet ceny lokali, zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.

13.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 25 
listopada 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 
9 grudnia 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Banku 
Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).
15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 grudnia 2016 r., godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 

na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11.
16.  Oferty winny zawierać następujące informacje:

• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-

czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-

nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
i oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w  procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informa-
cją o numerze konta, na które ma zostać zwrócone 
wadium, w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i spo-
sób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

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

17.  Oferty należy składać  w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
w zaklejonych kopertach, do 9 grudnia 2016 r., godz. 13.00. 
18.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.

• winny posiadać następujące opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALI UŻYTKOWYCH NR I i III PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.12.2016”. 
19.  Osoba, która wygra przetarg , zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokali w ter-
minie 30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokali użytkowych.

20.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o.: www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje 
na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

ZAWIAdAMIA
        o ogłoszeniu  

przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe w sprawie;

Dzierżawa 7 autobusów komunikacji miejskiej  
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy PN/UZP/DA/1/2016
Termin składania ofert: 22 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2016 r. o godz. 10.00

KoMUNIKat

oferty pracy

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, który odbędzie się 23 listopada 2016 r. w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej 27, na: 
1. Sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp. Rodzaj nieruchomości Cena wywo-
ławcza

Wysokość 
wadium

1.
Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej wodociągową wieżą ciśnień, 
zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Architektów 207, obręb Ostropa Północ, na działce  

nr 1293 o powierzchni 0,0476 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00046698/0.
254 910,00 zł 25 491,00 zł

2.  Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Gliwicach przy  
ul. Architektów 207, obręb Ostropa Północ, na działce nr 1293” należy złożyć do 23 listopada 2016 r. do godziny 11.00 na adres: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, II piętro. 
3. Oferta pisemna powinna zawierać co najmniej następujące informacje i dokumenty:
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z właściwego 

rejestru;
b) datę sporządzenia oferty i podpis;
c) oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty;
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz „Regulaminem sprzedaży środków trwałych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach”, i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
e) kopię dowodu wniesienia wadium;
f) nr konta, na które zwrócone zostanie wadium;

4. Część jawna przetargu rozpocznie się 23 listopada 2016 r. w Sali Audiowizualnej, parter Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, o godzinie 11.15.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – wadium należy 
wpłacić na konto PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach – Bank Handlowy w Warszawie SA nr rachunku 30 1030 1508 0000 0008 0434 
7003. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedającego do momentu otwarcia 
ofert. Dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) należy dołączyć do składanej oferty. Po rozstrzygnięciu przetargu wadium 
zwracane jest bezwzględnie na konto wpłacającego bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg.
6. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu;
b) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zapłaty ceny w terminie określonym przez 

organizatora przetargu;
c) przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;
d) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

7. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.
8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
9. W dniach 18 listopada oraz 21 listopada 2016 r. w siedzibie Spółki w Dziale Administracji i Gospodarki Magazynowej –  
ul. Rybnicka 27, parter, zapoznać się można z dokumentacją obiektu oraz uzyskać dodatkowe informacje o przetargu. W tych 
dniach można również zapoznać się ze stanem ww. nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie, 
pod nr tel. 32/428-44-51.
10. Informacje dotyczące nieruchomości:
a) na działce zlokalizowane są urządzenia przesyłowe, na które należy ustanowić na rzecz PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach  

nieodpłatną służebność przesyłu. Treść służebności oraz mapa z zaznaczonymi urządzeniami przesyłowymi i strefą ochronną 
udostępnione są do wglądu w Dziale Administracji i Gospodarki Magazynowej – ul. Rybnicka 27, parter;

b) nieruchomość obciążona jest trzema umowami dzierżawy z operatorami sieci komórkowych, które udostępnione są  
do wglądu w Dziale Administracji i Gospodarki Magazynowej – ul. Rybnicka 27, parter; 

11. Z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta notarialna umowa sprzedaży nieru-
chomości w terminie ustalonym przez Sprzedającego. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
12. Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej 
(sprzedaż zwolniona z podatku VAT) w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty.
13.  „Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach”  
dostępny jest w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, II piętro, oraz w okresie publikacji ogłoszenia 
na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania, poprze-
dzającym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
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OGŁOSZENIA

nabór nr KD.210.31.2016.PO-3

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

i Spraw Społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

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

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu  
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

oferty pracy

oGŁaSZa,
że 19 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr 
GL1G/00118150/3, oznaczonej jako działka nr 1212 o pow. 0,0401 ha, obr. Sośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako tereny mieszkaniowe – B, zabudowanej fragmentem budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolskiej 
7-15. Przetarg przeprowadza się na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 
231 § 2 kodeksu cywilnego. Tym samym został on ograniczony do podmiotów, które wzniosły posadowiony częściowo 
na przedmiotowej działce budynek lub ich następców prawnych,

W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej  
nr GL1G/00118150/3 nieruchomość nie jest przedmiotem  
żadnych obciążeń.
16 maja 2016 r. w stosunku do niniejszej nieruchomości została 
zawarta z Kompanią Węglową SA umowa dzierżawy z mocą obo-
wiązującą do 31 marca 2019 r.
Cena wywoławcza brutto:  92 000,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Minimalne postąpienie: 920,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, 
który zawiera się w cenie wywoławczej.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego 
przetargu na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 83/16 
z 7 marca 2016 r. i zarządzenia nr PM 3129/16 Prezydenta Miasta 
Gliwice (wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej  
z 22 lipca 2016 r.) oraz wykazu nr 18/SP/2016 stanowiącego za-
łącznik do niniejszego zarządzenia. Przetarg został ograniczony do 
podmiotów, które wzniosły budynek przy ul. Młodopolskiej 7–15, 
posadowiony częściowo na tej działce lub ich następców prawnych. 
Powyższe ma na celu ujednolicenie stanu prawnego gruntu pod 
niniejszym budynkiem, usytuowanym na kilku nieruchomościach, 
w tym m.in. na działce nr 1212.
Opis nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana w strefie pery-
feryjnej miasta Gliwice, obejmująca działkę nr 1212 o powierzchni 
0,0401 ha, obręb Sośnica. Zabudowana częścią 5-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolskiej 7–15, którego pozo-
stała część usytuowana jest na działkach sąsiednich o nr 1224, 1213 
i 1225, obr. Sośnica. Budynek w zabudowie wolnostojącej, wybu-
dowany w technologii wielkopłytowej. Na działce nr 1212 znajduje 
się jego fragment o nr 13–15. Część niezabudowaną nieruchomości 
stanowi trawnik. Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do 
trapezu, posiadająca dostęp do pełnej sieci uzbrojenia technicznego 
tj. do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej.
W otoczeniu nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wieloro-
dzinne, przedszkole, garaże, tereny niezabudowane, pętla autobusowa, 
punkty handlowo-usługowe oraz Drogowa Trasa Średnicowa.
Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą osiedlową – ul. Młodo-
polską.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Gliwice, zatwierdzonego uchwałą  
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r.,  
teren, na którym położona jest przedmiotowa działka, oznaczony 
jest symbolem 42MW, co oznacza tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka położona jest w granicach obszaru górniczego „Sośnica III”  
oraz w strefie obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani 
są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nierucho-
mości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wykażą wzniesienie budynku usytuowanego częściowo na nie-
ruchomości podlegającej zbyciu i wniosą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium w formie pieniężnej do 12 grudnia 2016 r. 
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny 
przetarg ograniczony, działka nr 1212 obr. Sośnica, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania 
ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
 – zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny przez ofe-
renta, który przetarg wygra;
 – zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu 
nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;
 – przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających wzniesienie ze środków własnych 
lub poprzedników prawnych budynku posadowionego w części na 
działce nr 1212, obręb Sośnica należy przedłożyć na stanowisko Biura 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A (parter) do 12 grudnia 2016 r. do godz. 16.00. W przypadku, 
gdy w przetargu weźmie udział podmiot będący następcą prawnym 
podmiotu, o którym mowa wyżej, jest on również zobowiązany 
dostarczyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów świadczących o następstwie prawnym.
Lista podmiotów dopuszczonych do postępowania przetargowego 
zostanie ogłoszona do 15 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (DzU z 2016 r., poz. 1061) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie;
• przedstawienie w wymaganym terminie oryginałów lub potwier-

dzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwier-
dzających wzniesienie ze środków własnych lub poprzedników 
prawnych budynku posadowionego w części na działce nr 1212, 
obręb Sośnica;

• w przypadku, gdy podmiot jest następcą prawnym takiego pod-
miotu należy również przedłożyć dokumenty potwierdzające 
to następstwo;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu;

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do doko-
nywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty usta-
lonej w przetargu ceny, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej 
nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, 
bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nie-
ruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji 
rządowej nr PM-3129/16 z 22 lipca 2016 r. na podstawie podanego 
do publicznej wiadomości wykazu nr 18/SP/2016 stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje 
nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach pod nr tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu admini-
stracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieru-
chomościami Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu w zakładce Dla 
Mieszkańców/Nieruchomości – przetargi oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje Publicz-
ne/ Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej 
(Miejski Serwis Informacyjny Gliwice) oraz prasie o zasięgu obej-
mującym co najmniej powiat (Gazeta Wyborcza).

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

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
WyKoNUJĄcy ZaDaNIa Z ZaKreSU aDMINIStracJI rZĄDoWeJ 

JaKo orGaN WŁaŚcIWy Do GoSpoDaroWaNIa NIerUcHoMoŚcIaMI SKarBU paŃStWa

NIerUcHoMoŚcI

oGŁaSZa,
że 7 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych, 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, zapisane w KW 
nr GL1G/00032089/7 oraz działka nr 56 obręb Ligota Zabrska, zapisana w KW nr GL1G/00058709/8, o łącznej 
powierzchni 1,0099 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 745 500,00 zł

Wadium: 274 600,00 zł

Minimalne postąpienie: 27 460,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3339/16 z 31 
sierpnia 2016 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXXIX/1158/2010 z 10 listopada 2010 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanych położonych w rejonie ul. św. Jacka, w obrębie 
Ligota Zabrska, obejmujących działki nr 52, 53, 54, 56, 559, 560, 
stanowiących własność Miasta Gliwice.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji  
     gruntów i KW:
• działka oznaczona numerem 52, obręb Ligota Zabrska, 

o powierzchni 0,2151 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe, 
zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00032089/7;

• działka oznaczona numerem 53, obręb Ligota Zabrska, 
o powierzchni 0,1151 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe 
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zapisana 
w księdze wieczystej nr GL1G/00032089/7;

• działka oznaczona numerem 54, obręb Ligota Zabrska, 
o powierzchni 0,1439 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe 
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zapisana 
w księdze wieczystej nr GL1G/00032089/7;

• działka oznaczona numerem 56, obręb Ligota Zabrska, 
o powierzchni 0,5097 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe, 
zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00058709/8;

• działka oznaczona numerem 559, obręb Ligota Zabrska, 
o powierzchni 0,0156 ha, użytek dr – drogi, zapisana w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00032089/7;

• działka oznaczona numerem 560, obręb Ligota Zabrska, 
o powierzchni 0,0105 ha, użytek dr – drogi, zapisana w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00032089/7.

2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działek nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, 
obręb Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 1,0099 ha.

Działki nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, poło-
żone są w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, w pobliżu skrzyżo-
wania ul. św. Jacka z ul. Pszczyńską. Otoczenie nieruchomości 
stanowią tereny głównie handlowo-usługowe oraz zabudowa 
mieszkaniowa. W dalszej odległości przebiega DTŚ oraz auto-
strady A4/A1 – węzeł Sośnica.

Działki tworzą teren o nieregularnym kształcie, nieogrodzony, w miarę 
płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.

W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów rosnących na ww. 
terenie należy uzyskać odpowiednie zezwolenie wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1651 z późn. zm.).

Na nieruchomości usytuowane są komory żelbetowe oraz wjazd do 
stacji transformatorowej usytuowanej na sąsiedniej nieruchomości.

Przez nieruchomości przebiega sieć gazowa gAD350, nieczynny ga-
zociąg gAD300, sieci elektroenergetyczne oraz napowietrzna sieć 
teletechniczna.

Wzdłuż ulic św. Jacka/Pszczyńskiej przebiegają następujące sieci uzbro-
jenia technicznego:

– sieć elektroenergetyczna, 
– sieć wodno-kanalizacyjna, 
– sieć gazowa, 
 – sieć telekomunikacyjna.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możli-
wość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.

Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje się przy-
szłościowo wzdłuż ulicy św. Jacka budowę trasy rowerowej nr 141.

Istnieje możliwość skomunikowania działek nr 52, 53, 54, 56, 559 
i 560 z włączeniem nowego zjazdu do ulicy św. Jacka. Nowy zjazd 
winien zostać zlokalizowany mniej więcej w środkowej części 
odcinka odpowiadającego długości działki nr 53 (poza obszarem 
oddziaływania skrzyżowania ulic św. Jacka/Pszczyńskiej oraz poza 
istniejącym łukiem poziomym drogi).

Nie istnieje możliwość skomunikowania przedmiotowych nieru-
chomości bezpośrednio z ulicą Pszczyńską z uwagi na względy 
BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) oraz obowiązujące 
przepisy wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 124) – nawet w przy-
padku poszerzenia obszaru inwestycyjnego o dz. nr 55 i dz.  
nr 58 (obręb ew. Ligota Zabrska).

Z uwagi na zabudowę mieszkaniową w dalszej części ul. św. Jacka 
może zaistnieć potrzeba wprowadzenia ograniczenia tonażowego, 
uniemożliwiającego przejazd pojazdom ciężarowym w kierunku  
ul. Górnej i Dolnej (na czas budowy, jak również w układzie do-
celowym). Nie przewiduje się modyfikacji istniejącej organizacji 
ruchu na wlocie ul. św. Jacka, przy skrzyżowaniu z ulicą Pszczyń-
ską, umożliwiającej wjazd od strony węzła autostradowego oraz 
zezwalającej na wjazd wyłącznie w kierunku centrum miasta.

Ewentualna realizacja inwestycji na przedmiotowych działkach winna 
zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, gdyż warunki włączenie nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała.

3. Obciążenia/ograniczenia nieruchomości:
Po działkach 560, 559, 53, 54 została ustanowiona nieograniczona w cza-
sie służebność drogi – przechodu i przejazdu – na rzecz każdoczesnych 
właścicieli i użytkowników działki nr 55 (służebność przebiega zgodnie 
z opisem zawartym w dziale III KW nr GL1G/00032089/7).

12 lutego 2016 r. dla Tauron Dystrybucja SA wydana została zgoda na 
wejście w teren i czasowe zajęcie działek nr 53 i 54, obręb Ligota Zabrska, 
w celu budowy przyłącza kablowego nN. Zgoda ważna jest przez okres 
dwóch lat od daty jej wydania.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 28 stycznia 2007 r. miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej 
położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XLVII/1217/2006 z dnia 26 października 2006 r.),  
działki nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, znajdują się 
na terenie oznaczonym symbolem:

•  2 U – opisanym jako:

Tereny usług różnych – utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzu-
pełnienia istniejącej zabudowy.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 U do 13 U ustalone zostało:

1)   Przeznaczenie podstawowe:

   a) usługi różne, w tym komercyjno-produkcyjne.

2)  Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa,
b) obiekty biurowo-administracyjne,
c)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
d) dojazdy i parkingi,
e)  sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
f)  zieleń urządzona.

Dla terenu oznaczonego symbolem 2 U ustalona została na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. św. Jacka, ograniczająca 
możliwość zabudowy na działkach nr 53, 559 i 52, obręb Ligota Zabrska.

Ponadto zgodnie z rysunkiem planu, wzdłuż ul. św. Jacka, na działce 
nr 53, znajduje się chroniona prawem miejscowym zieleń wysoka.

W ww. planie przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru 
rewitalizacji, a ponadto części działek nr 52 i 56 – w strefie sanitarnej 
cmentarza.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 274 600,00 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 tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 52, 53, 54, 56, 559 i 560, obręb Ligota Zabrska, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 2 lutego 2017 r.

Wpłacone wadium podlega:

• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny nabycia 
nieruchomości;

• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
6.  Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

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

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: 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 gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 7 marca 
2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy.

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu prze-
pisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3339/16 z 31 sierpnia 2016 r.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11, 
32/338-64-10, 32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

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

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
WyKoNUJĄcy ZaDaNIa Z ZaKreSU aDMINIStracJI rZĄDoWeJ

JaKo orGaN WŁaŚcIWy Do GoSpoDaroWaNIa NIerUcHoMoŚcIaMI 
SKarBU paŃStWa
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OGŁOSZENIA

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 27 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki  

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia, 
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – minimum licencjat,
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy  

z systemami zarządzania magazynem,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

• realizacja zadań wynikających z zawartych umów  
i w oparciu o uzgodnienia z klientami,

• prowadzenie rozmów telefonicznych i spotkań  
z klientami w języku angielskim,

• sporządzanie dokumentacji handlowej i nadzór  
nad jej prawidłową ewidencją,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• fakturowanie,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i nr referencyjnym BOK/MSI/2016 na adres 
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe in-
formacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kan-
dydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Magazynier – Operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,  

która istnieje na rynku od 27 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki  

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych  

bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza  

gazowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,

• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu  
zgodnie z obowiązującymi procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji  

powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego  

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

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości  
przełożonemu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z li-
stem motywacyjnym i nr referencyjnym MOS/MSI/2016  na adres 
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe in-
formacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kan-
dydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.   
o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

oferty pracy KoMUNIKaty

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę farb i lakierów
Termin składania ofert: 22 listopada 2016 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2016 r. o godz. 10.15

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę elementów odżużlacza typu OZ
Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę pomp i części zamiennych do pomp  
produkcji Grundfos, Wilo, LFP, KSB

Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę elementów młynów MWK-12
Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 r. o godz. 10.30

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej  
oraz środków czystości

Termin składania ofert: 30 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę tuszy i tonerów  
oraz innych akcesoriów komputerowych
Termin składania ofert: 2 grudnia 2016 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2016 r. o godz. 12.00

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

• kosztorysant robót     
   instalacyjnych  
   (wod-kan, gaz, co)  

wykształcenie: min. średnie, min. 
3 lata doświadczenia na ww. sta-
nowisku, znajomość MS Office  
oraz programu do kosztorysowania 
ZUZIA, znajomość branży, prawo 
jazdy kat. B, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice, oferta także dla osób 
z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności;

• kierowca autobusu  
wykształcenie zawodowe, mile 
widziane doświadczenie, prawo 
jazdy kat. D, D+E mile widzia-
ne, kwalifikacja wstępna, szko-
lenie okresowe, wykonywanie 
zadań przewozowych, przewóz 
pasażerów zgodnie z norma-
mi bezpieczeństwa, znajomość 
ustawy o czasie pracy kierow-

ców, sprawdzanie i kasowanie 
biletów, znajomość obsługi kasy 
fiskalnej, codzienna obsługa auto-
busu, miejsce pracy: woj. śląskie  
oraz teren kraju;

•  magazynier – pracownik 
     sektora logistycznego  

wykształcenie średnie, zaintere-
sowanie pracą w logistyce, chęć 
rozwoju i podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych, dyspo-
zycyjność do pracy w weekendy 
oraz w godzinach popołudniowych, 
zakres obowiązków: przygotowy-
wanie i kontrolowanie zamówień, 
dbanie o zachowanie najkrótszych 
terminów i najwyższej jakości do-
staw, gwarantowanie wiarygodne-
go poziomu zapasu, istnieje możli-
wość pracy w niepełnym wymiarze 
godzin (0,5 lub 0,75 etatu), dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• wulkanizator/pomocnik  
    wulkanizatora  

wykształcenie, doświadczenie: brak 
wymagań, zakres obowiązków: wy-
miana, sprzedaż, naprawa opon, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

•  kaletnik do szycia torebek 
    damskich  

doświadczenie zawodowe na ww. 
stanowisku min. 2 lata, szycie to-
rebek damskich, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  dekarz  
wykształcenie: brak wymagań, wy-
magane doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, zdolność do 
pracy na wysokości, mile widziane pra-
wo jazdy kat. B, pracodawca zapewnia 
dojazd na miejsce pracy, jedna zmiana, 
praca w Gliwicach i okolicy.

Oferty z 10 listopada 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetargu nieograniczonym, pn.:

Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budyn-
ków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 

Mieszkańców nr 4 i nr 10.
Termin składania ofert: 18 listopada 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetargu nieograniczonym, pn.:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z likwidacją urządzeń

na paliwo stałe oraz wyposażeniem pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Harcerskiej 5 i ul. Harcerskiej 7 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 listopada 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na;

wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu  
położonego na II piętrze budynku przy ul. Dworcowej 43 w Gliwicach 

dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
.

Termin składania ofert: 21 listopada 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

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

z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Dostawę części zamiennych do analizatorów  
Servomex model 2700 i 4900

Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2016 r. o godz. 10.15

KoMUNIKaty

http://www.pup.gliwice.pl/
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Nie udało się w stolicy...

10 listopada (czwartek) na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei odbyło się spotkanie dziennikarzy 
z nowym prezesem Piasta Gliwice – Markiem Kwiatkiem i przewodniczącym Rady Nadzorczej – 
Grzegorzem Jaworskim. Rozmawiano przede wszystkim o przyszłości gliwickiego klubu. 

Nowy prezes gliwickiego Piasta mó-
wił o swoim długoletnim doświadczeniu 
zawodowym związanym z finansami 
i zarządzaniem przedsiębiorstwami.  
– Ostatnio pracowałem w jednej z dużych 
firm deweloperskich jako dyrektor finanso-
wy, a także byłem związany z branżą zbro-
jeniową. Moje doświadczenie obejmuje 
zarządzanie całym przedsiębiorstwem 
i w związku z tym przyszedłem tutaj jako 
prezes zarządu, który planuje traktować 
klub jak przedsiębiorstwo, a nie tylko 
jak klub sportowy – mówił nowy sternik 
gliwickiego klubu. – Nie ma co ukrywać, 

do tej pory nie pracowałem w sporcie, 
ale muszę szybko nadrobić tę część. Mam 
do pomocy dział sportowy i kadrę szkole-
niową, więc będę się z nimi konsultował 
i na tym polegał – dodał Marek Kwiatek, 
który podkreślał, że zależy mu na dobrych 
wynikach sportowych Piasta, ale również 
na stabilności finansowej klubu i jego ak-
tywności na polu biznesowym.

W spotkaniu uczestniczył także szef 
Rady Nadzorczej gliwickiego Piasta. 
Grzegorz Jaworski mówił m.in. o tym, co 
wpłynęło na ostateczną decyzję o powo-
łaniu nowego prezesa. 

– Za prezesem rozglądaliśmy się od 
momentu, w którym Adam Sarkowicz 
złożył rezygnację. Od 1 września to ja 
pełniłem obowiązki prezesa, ale cały 
czas szukaliśmy nowego. Mieliśmy różne 
kandydatury, a pan Marek Kwiatek był 
jedną z osób, które były w polu obser-
wacji głównego akcjonariusza – Miasta 
Gliwice, ale i Rady Nadzorczej. W efekcie 
rozmów został wybrany na to stanowi-
sko i mam nadzieję, że będzie pełnił tę 
rolę przez najbliższych kilka lat – mówił 
Grzegorz Jaworski.

 (as)

Zespół curlingowy Smok i Jego Wesoła Kompanija zwyciężył w III edy-
cji turnieju Gliwice Curling Cup. Gliwicki zespół nie przegrał ani razu.

W turnieju rozegranym na lodowisku 
Tafla w dniach 11–13 listopada wzięły 
udział 24 zespoły z całej Polski.

Drużyna AZS Gliwice Smok i Jego 
Wesoła Kompanija (w składzie: Jakub 
Hawryszków, Mirosław Cholewa, Piotr 
Kaźmierczak, Andrzej Augustyniak oraz 
Karol Gawron) rozegrała 6 spotkań i nie 
przegrała ani jednego. – Regularnie 
jesteśmy w czołówce, nie tylko tego tur-
nieju. Cieszymy się z wygranej, ale nie 
jest to dla nas zaskoczeniem – mówił po 
turnieju Andrzej Augustyniak, kapitan 
Smoków, zwracając jednocześnie uwagę, 
że poziom zawodów był bardzo wysoki. 

– Każda z drużyn, zwłaszcza w ostatniej 
ósemce, mogła wygrać. Zaprezentowali-
śmy na szczęście równą formę, zwycięża-
jąc w kolejnych meczach. Najważniejszy 
i najbardziej zacięty był pojedynek z AZS 
Gliwice Petardy. Wygraliśmy ostatnim 
kamieniem – dodaje.

Petardy zajęły ostatecznie trzecie miej-
sce w klasyfikacji generalnej, drugą lokatę 
wywalczył zespół POS Łódź Monkey Man. 

 Impreza była dofinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice. Komplet wyników, skła-
dy drużyn oraz więcej zdjęć z turnieju 
można znaleźć na www.curlingevent.pl/
event/GCC2016. (pm)

Piast ma nowego prezesa

Marek Kwiatek – nowy prezes  
Piasta Gliwice

Grzegorz Jaworski – przewodniczący 
Rady Nadzorczej Piasta Gliwice
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… ale był to bardzo emocjonujący mecz siatkarek AZS! W spotkaniu 8. 
kolejki I ligi siatkarskiej lepsze okazały się zawodniczki Wisły Warsza-
wa, które wygrały z gliwiczankami 3:1.

Prawie dwugodzinny mecz był dla 
zawodniczek z Gliwic pełen determinacji 
i woli walki aż do ostatniej piłki. Ekipa 
prowadzona przez Wojciecha Czaplę 
wygrała wcześniej trzy ostatnie spotka-
nia ligowe i przyjechała do Warszawy 
bardzo pozytywnie zmotywowana, choć 
szkoleniowcy AZS zdawali sobie sprawę 
z siły warszawianek. 

– Wisła to bardzo mocny zespół, zdecy-
dowanie główny kandydat do awansu do 
Orlen Ligi. Jest teraz kadrowo najsilniejszym 
zespołem w I lidze, a będzie chyba jeszcze 
mocniejsza, bo chce ściągnąć zagraniczne 
zawodniczki. Nie uważam jednak, że jeste-
śmy na straconej pozycji. Najważniejsze to 
nie spalić się psychicznie, podejść do tego 
pojedynku jak do każdego innego, z wiarą, 
że można coś ugrać – mówił przed meczem 
Wojciech Czapla, trener AZS, zagrzewając 
swoje podopieczne do boju.

Niestety waleczne gliwiczanki, dwojąc 
się i trojąc, okazały się w spotkaniu z Wi-
słą za słabe. Wprawdzie pierwszy set był 
bardzo wyrównany i zacięty, a potem oka-
zało się nawet, że w kolejnych odsłonach 

wynik cały czas oscylował wokół remisu. 
Niemniej w końcówce spotkania gliwi-
czanki, zdobywając trzy punkty z rzędu, 
nie wykorzystały szans na wygraną czwar-
tego seta, ustalając ostateczny wynik na 
3:1 dla Wisły (25:23, 25:23, 19:25, 27:25). 

Najskuteczniejszymi zawodniczkami 
AZS-u były: Ekaterina Szapoval i Ewelina 
Toborek. Dużo punktów zdobywała też 
Majka Szczepańska.

Następny mecz siatkarki z Gliwic roze-
grają 19 listopada. AZS zmierzy się z Joker 
Mekro Energoremont Świecie.  (pm)

Smok najlepszy 
w Gliwicach!
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                         GTK rozgromił Kraków!
Koszykarze GTK odnieśli spektakularne zwycięstwo nad AZS-em AGH Kraków. Zespół z Gliwic wygrał aż 91:63! 

Spotkanie od początku pierwszej 
kwarty było zdominowane przez gliwi-
czan. Pierwszą skuteczną akcję przepro-
wadził Paweł Zmarlak, chwilę później 
swoimi umiejętnościami pochwalił się 
Tomasz Zych. Od dobrej strony pokazał 
się również Marceli Dziemba. Jednak to 
Marcin Salomonik, rozgrywając jeden ze 
swoich lepszych meczy, zdobył dla druży-
ny z Gliwic aż 26 punktów. 

W kolejnych kwartach zawodnicy 
z Krakowa starali się odrobić straty, 
ale bezskutecznie. Po faulu na Alek-
sandrze Filipiaku gliwiczanie zdobyli 

14 kolejnych punktów (76:43), grze-
biąc ostatecznie wysiłki krakowian. 
Salomonik, trafiając dwa razy zza 
linii 6,75 metra, oraz Weselak, który 
ustalił wynik po 30 minutach gry (na 
79:45) sprawili, że goście uznali swoją 
porażkę za pewnik. Trener GTK Paweł 
Turkiewicz, widząc że losy meczu są 
już przesądzone, wprowadził na bo-
isko rezerwowych.

Ostateczny wynik to miażdżąca, bo 
aż 28-punktowa przewaga gliwiczan.  
– Szykowaliśmy się na ciężkie, wyrów-
nane spotkanie. AZS Kraków wcale 

nie miał złego składu, po prostu kra-
kowianie mieli dziś pecha. Wiedzie-
liśmy, że jeśli na początku narzucimy 
przeciwnikom swoje warunki i zagramy 
agresywnie w obronie, to spokojnie ten 
pojedynek wygramy – mówił po me-
czu Marcin Salomonik, kapitan GTK. – 
Cieszę się, że jestem w dobrej formie. 
Mam nadzieję, że w każdym następnym 
spotkaniu będzie podobnie – dodał.

16 listopada GTK zagrał w Poznaniu 
z Biofarmem Basket. W sobotę zaś (19 
listopada) zmierzy się u siebie z Astorią 
Bydgoszcz.  (pm)
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