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8,5 tys. osób zwiedziło 
Dom Pamięci

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz po raz trzynasty przyznał Gliwickiego Lwa. W tym 
roku prestiżową nagrodę prezydenta odebrał Andrzej Korpak, dyrektor generalny Gene-
ral Motors Manufacturing Poland. Od 2005 r. wyróżnienie przyznawane jest efektywnym 
liderom firm lub instytucji działających na terenie Gliwic. Laureaci są wybierani przez pre-
zydenta osobiście. Nagroda ma charakter wyłącznie prestiżowy. >> 3
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Lekarze z Gliwic
najlepsi na świecie
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DRUGA STRONA W ObIEKTyWIE

W niedzielę, 22 stycznia, odbyła się pierwsza premiera Teatru Miejskiego w Gliwi-
cach. Nowo utworzony zespół aktorski zaprezentował spektakl „Dom Spokojnej 
Młodości” w reżyserii Łukasza Czuja. Było kilka akcentów gliwickich i dużo dobrej 
muzyki. Aktorom akompaniował na żywo prawdziwy rockowy band. Kolejne 
spektakle zaplanowano na 27, 28 i 29 stycznia. (fot. K. Krzemiński)

Za nimi 3 dni i 2 noce walki z czasem i ujarzmiania siły żywiołu – litych bloków zmrożonego śniegu o wymiarach 4 m × 4 m × 5 m. Rzeźbiarze z formacji Snow Art 
Poland – gliwiczanin Tomasz Koclęga, Junko Fujimori i Piotr Proba – reprezentowali przed tygodniem Polskę podczas 34. międzynarodowego konkursu rzeźbienia  
w śniegu we francuskim Valloire. Ich wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Miasta Gliwice. W scenerii alpejskich szczytów tworzyli po raz pierwszy, rywalizując z ekipami 
z Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, USA i kanadyjskiego Québecu. 20 stycznia udało się – „…uciec od kłębowiska myśli i otaczającej rzeczywistości”.  
Tak powstała „Abyss” („Otchłań”), rzeźbiarska alegoria człowieczego losu. Autorem projektu był – tradycyjnie – Tomasz Koclęga, lider Snow Art Poland, gliwicki 
rzeźbiarz i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. (fot. archiwum Snow Art Poland)

Na bezpłatne badanie piersi w nowoczesnym mammobusie zaprasza Centrum 
Onkologii w Gliwicach. Specjalnie oznakowany pojazd będzie stał na parkingu przy 
Gliwickim Centrum Handlowym 26, 27, 30 i 31 stycznia (w godz. 10.00–17.00).  
Bezpłatną mammografię będą mogły wykonać ubezpieczone panie w wieku od 50 
do 69 lat. Nie trzeba się rejestrować! (fot. materiały IO Gliwice)

Zanim zakwitną kasztany, minie jeszcze trochę czasu, a póki co w Palmiarni 
kwitną storczyki. Podobno na całym świecie roślin z rodziny storczykowatych 
jest cztery razy więcej niż gatunków ssaków. W Palmiarni trochę mniej, ale  
i tak warto je zobaczyć. Gliwickie tropiki od 16 do 22 stycznia odwiedziło 
4 235 osób. (fot. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach)

Po premierze

Emocje rzeźbione w śniegu

Dobry krok na nowy rok

Palmiarnia kwitnie!

Po raz kolejny gliwiczanie będą 
mieli okazję głosować na przedsię-
wzięcia, które zostaną zrealizowane 
w przyszłym roku w ramach budżetu 
obywatelskiego. Nowe chodniki lub par-
kingi? Miejsca relaksu i zabaw? Kursy 
dla seniorów? Warto zastanowić się, 
co przyda się najbardziej i złożyć swoje 

propozycje. Między 21 osiedli prze-
znaczono do rozdysponowania kwotę  
4,5 mln zł. Nabór wniosków na zadania 
jednoroczne ruszy 6 lutego i potrwa do 
24 lutego. Przydatne vedemecum i wnio-
ski do pobrania znajdują się na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki 
Budżet Obywatelski”.

Kliknij i dowiedz się więcej

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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 dokończenie ze str. 1

Podczas noworocznego spotkania 
w Teatrze Miejskim prezydent Gliwic wrę-
czył Andrzejowi Korpakowi, dyrektorowi 
generalnemu General Motors Manufac-
turing Poland, statuetkę Gliwickiego Lwa 
– wykonaną z brązu miniaturową kopię 
rzeźby autorstwa Theodora Kalidego. Jest 
ona od 2005 roku przyznawana przez pre-
zydenta Gliwic wyjątkowym, skutecznym 
i pełnym pasji liderom zarządzania, którzy 
prowadzą do sukcesu firmy lub jednostki, 
którymi kierują. Andrzej Korpak otrzymał 
ją za zaangażowanie i konsekwentną 
realizację ambitnej strategii rozwoju GM 
Manufacturing Poland.

– Gliwicki Opel ma na swoim koncie 
niezwykłe sukcesy. Firma od 7 lat jest za-
rządzana przez gliwiczanina, który osiąg- 
nął wyjątkowo dużo. Zapewnił gliwickiej 
fabryce model, który stał się samochodem 
roku, utworzył Centrum Usług Wspólnych, 
a koncern oddał mu w zarząd cztery zak- 
łady – uzasadniał swój wybór Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic. – Ta firma 
jest w Gliwicach wyjątkowo ważna. Dzięki 
inwestorowi strategicznemu, jakim był 
koncern General Motors, mamy taki roz-
wój Gliwic, pełną 400-hektarową strefę, 
niskie bezrobocie, wysokie płace, wysoki 
budżet. Nie byłoby tych efektów, gdyby 
nie lider, który z sukcesem umiejętnie 
łączy i mobilizuje ludzi wokół wspólnego 
celu – dodał prezydent.

Z fabryką Opla Andrzej Korpak jest 
związany od 20 lat. Do zespołu dołączył 
w 1997 roku. Przechodził różne etapy ka-
riery, co umożliwiło mu dogłębne pozna-
nie pracy różnych działów zakładu. Przez 
wszystkie lata ważna była dla niego praca 
zespołowa i zaangażowanie w realizację 
wyznaczonych celów. Obecnie jest od-
powiedzialny za zakłady General Motors 

w Polsce, Austrii i na Węgrzech. Ostatnie 
lata to pasmo sukcesów zespołu fabryki 
Opla – w zakładzie uruchomiono produk-
cję kolejnych modeli dla czterech marek: 
Opla, Vauxhalla, Buicka i Holdena. Opel 
astra otrzymał tytuł Europejskiego Sa-
mochodu Roku 2016, spółka rozszerzyła 
działalność o obszary innowacyjności 
i prace badawczo-rozwojowe, a także 
usługi finansowe i kadrowe w ramach 
Centrów Usług Wspólnych, na rzecz jed-

nostek General Motors na świecie. 2016 
rok zakład GM Manufacturing Poland 
zakończył rekordową liczbą wyproduko-
wanych samochodów – z taśmy zjechało 
ponad 200 tys. aut. Przedsiębiorstwo 
otrzymało główną nagrodę w konkursie 
Polish Project Excellence Award 2016 
(w kategorii Projekty Inwestycyjne), or-
ganizowanym przez International Project 
Management Association Polska (IPMA 
Polska) za wdrożenie i uruchomienie 
produkcji Opla astry piątej generacji.

– Odbierałem wiele nagród, ale 
ta jest wyjątkowo ważna, ponieważ 
jestem związany z Gliwicami i tak 
już zostanie. To bardzo wzruszająca 
dla mnie chwila i bardzo szczęśliwy 
wieczór – mówił Andrzej Korpak, od-
bierając statuetkę z rąk prezydenta 
Gliwic. – Bardzo się cieszę, że nasze 
starania zostały docenione. Cała moja 
działalność to praca zespołowa. 4 tys. 

pracowników Opla zasłużyło na tego 
lwa. Cały zespół wkłada wiele pracy, 
by Opel był wielki, a Gliwice znane na 
całym świecie. Zagraniczni menedżero-
wie, którzy tworzyli fabrykę Opla w Gli-
wicach i teraz odwiedzają nasze miasto 
podkreślają, jak bardzo się rozwinęło. 
To prawda. Bardzo dobrze się tutaj 
żyje, ale to zasługa nie tylko Opla, ale 
również władz samorządowych i ludzi, 
którzy tu mieszkają.

Oprócz statuetki, Gliwicki Lew 2017 r.  
otrzymał obraz „Motyw Gliwicki I” prze-
kazany przez Okręg Gliwicko-Zabrzański 
Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Jego autorem jest lwowski artysta 
Anatol Martyniuk. Twórca, uczestnik  
IX Międzynarodowego Pleneru Malar-
skiego „Moje Miasto”, w 2016 r. otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Miasta.

Wieczór uświetnił wyjątkowy koncert 
Doroty Miśkiewicz. (mf)

AKTUALNOŚCI

Lew dla Andrzeja Korpaka

Statuetka Gliwickiego Lwa od 2005 r. jest przyznawana wybitnym liderom. Jest to nagroda 
prestiżowa, nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową. Laureaci są wybierani przez prezy-
denta Gliwic

Dorota Miśkiewicz wystąpiła z kwartetem smyczkowym Atom String Quartet i przy akompa-
niamencie trzech wybitnych pianistów – Włodzimierza Nahornego, Dominika Wani i Michała 
Tokaja. Dorocie Miśkiewicz na scenie towarzyszył ojciec, saksofonista Henryk Miśkiewicz
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Laureaci Gliwickiego Lwa  
w poprzednich latach:

• 2005 r.: płk Marian JAROSZ, dyrek-
tor 106. Szpitala Wojskowego

• 2006 r.: Elwira DZIEWA, prezes spółki 
AUTOROBOT STREFA

• 2007 r.: Marian ADAMEK, szef gliwic-
kiego PROFARBU

• 2008 r.: Andrzej MEDER, dyrektor Cen-
trum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

• 2009 r.: Iwona GUZICKA i Elżbieta 
WIĘCŁAW, założycielki, a następnie 
prezes i dyrektor Prywatnego Cen-
trum Edukacyjnego FILOMATA

• 2010 r.: Wojciech WAJDA, prezes 
Zarządu firmy WASKO SA

• 2011 r.: Henryk bŁAŻUSIAK, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Gliwicach

• 2012 r.: Grzegorz KRUPA, prezes za-
rządu, Piotr POSTAWKA, wiceprezes 
zarządu oraz Wojciech SZUMIŃSKI, 
główny inżynier firmy Flytronic

• 2013 r.: Jacek JĘDRZEJOWSKI, prezes 
zarządu i Arkadiusz PATRJAS, wice-
prezes zarządu spółki Grupa i3d

• 2014 r.: Aleksander CZAJKA, dyrek-
tor krajowy Grupy Plastik Omnium 
w Polsce

• 2015 r.: Marek ŚLIbODA, prezes gli-
wickiej firmy Marco

• 2016 r.: prof. Andrzej KARbOWNIK, 
rektor Politechniki Śląskiej

– 4 tys. osób zasłużyło na tę statuetkę. To pracownicy gliwickiej fabryki Opla. Cały zespół 
pracuje, by Opel był wielki, a Gliwice znane na całym świecie – mówił gliwickim mediom 
Andrzej Korpak

Oprócz statuetki lwa laureat otrzymał obraz pędzla lwowskiego artysty Anatola Martyniuka

Relację z wydarzenia można obejrzeć na stronie www.gliwice.eu
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INWESTyCJE

Ostatnia mila. ŚSM kończy duży projekt

Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kre-
sowej w brzezince zostanie przebudowane na rondo – zapowiada Za-
rząd Dróg Miejskich. Skrzyżowanie jest oznakowane, ale wielu kierow-
ców nie zauważa znaku stop i znaków ostrzegawczych lub je ignoruje.  
W ciągu ostatnich dwóch lat doszło tam do kilkunastu zdarzeń drogo-
wych. To oznacza, że jest zbyt niebezpieczne i należy je przebudować.

Pomimo dobrej widoczności w ob-
rębie skrzyżowania oraz dodatkowego 
oznakowania ostrzegającego o wypad-
kach drogowych i ograniczenia prędkości 
do 40 km/h, na skrzyżowaniu Kozielskiej, 
Wyczółkowskiego i Kresowej dochodzi do 
licznych kolizji. Jak wynika z policyjnych 
statystyk, wypadki nie wynikały z winy 
zarządcy drogi, a wśród najczęstszych 
przyczyn można wyliczyć nieudzielenie 
pierwszeństwa i nieprawidłowe wy-
przedzanie. W trosce o bezpieczeństwo 
uczestników dróg, Zarząd Dróg Miejskich 
podjął decyzję o przebudowaniu skrzyżo-
wania na czterowlotowe rondo.

– Przebudowa powinna rozpocząć się 
w drugiej połowie bieżącego roku. W miej-
sce obecnego skrzyżowania powstanie 

czterowlotowe rondo. Inwestycja obejmie 
także m.in. wykonanie nowej nawierzchni, 
przebudowę i budowę chodników. Przy-
stanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej, 
obecnie znajdujący się przy skrzyżowaniu, 
zostanie przeniesiony. Dla linii kursujących 
tą ulicą wybudowana zostanie zatoka au-
tobusowa – wylicza Jadwiga Jagiełło-Stibor-
ska, rzecznik prasowy ZDM w Gliwicach. 

Obecnie trwa uzupełnianie doku-
mentacji projektowej. Gdy zostanie za-
kończona, Zarząd Dróg Miejskich będzie 
mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej. Po otrzymaniu zezwolenia jed-
nostka ogłosi przetarg, w którym zosta-
nie wyłoniony wykonawca przebudowy 
skrzyżowania.  (mf)

będzie bezpieczniej! 
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Skrzyżowania 
do przebudowy
Zarząd Dróg Miejskich przymierza się do modernizacji kolejnych skrzy-
żowań, na których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. 
Zmiany obejmą skrzyżowania: Tarnogórska – Kurpiowska – Olszew-
skiego oraz Andersa i Mieszka I.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeń-
stwa, ZDM przebuduje dwa gliwickie 
skrzyżowania. Na krzyżówce ulic Tar-
nogórskiej, Kurpiowskiej i Olszewskiego 
zostanie uporządkowana zatoka au-
tobusowa, jezdnia główna poszerzo-
na, zostaną wyznaczone pasy ruchu 
i pasy lewoskrętów.  – Po południo-
wo-wschodniej stronie skrzyżowania 
powstanie ścieżka rowerowa. Przebu-
dowa obejmie odcinek ul. Tarnogórskiej 
i boczne wloty ul. Olszewskiego oraz 
Kurpiowskiej. Prace w tym miejscu 
będą mogły rozpocząć się po ogłosze-
niu przetargu i wyłonieniu wykonawcy 
– zapowiada ZDM.

Przy skrzyżowaniu ul. Andersa i Miesz-
ka I zostaną wybudowane dwie zatoki au-
tobusowe, zatoka dla taksówek zostanie 
przeniesiona, powstanie azyl dla pieszych 
i wysepki kanalizujące. Przewidziano też 
m.in. wydzielenie pasów lewoskrętnych.

– To tylko część prac, które zostaną wy-
konane przy okazji przebudowy skrzyżowa-
nia ulic Andersa – Mieszka I. Z kolei na krzy-
żówce Andersa i Czwartaków, dla pojazdów 
wyjeżdżających z ul. Czwartaków powstanie 
pas ułatwiający włączenie się do ruchu do 
ul. Andersa w kierunku centrum. Inwesty-
cja zostanie zrealizowana po zgromadzeniu 
kompletnej dokumentacji, prawdopodobnie 
w II połowie 2017 r. – zapowiada ZDM.  (mf)

Jeszcze lepsza współpraca pomiędzy miejskimi jednostkami. bardziej sprawna i przede wszystkim tańsza administracja – to najważniejsze zalety 
zakończonego przez Śląską Sieć Metropolitalną projektu o nazwie „Ostatnia Mila”. Na czym dokładnie projekt polega?

Wraz z końcem 2016 r. Śląska Sieć Me-
tropolitalna zakończyła układanie niemal 
60 km światłowodowego kabla, finalizu-
jąc projekt „Ostatnia mila”. Oznacza to, że 
w 148 gliwickich jednostkach działa już 
nowoczesna infrastruktura telekomunika-
cyjna dostarczająca licznych nowoczesnych 
rozwiązań, m.in. dostęp do szybkiego 
Internetu (przepustowość do 200/200 
Mbps). Wśród jednostek, które uzyskały 
połączenie światłowodowe, znalazły się: 
administracja, służba zdrowia, obiekty 
kultury, oświaty, sportu oraz spółki miej-
skie (m.in. szpitale, szkoły, domy dziecka, 
jednostki podległe muzeum, filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, domy kultury, baseny, 
jednostki Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych, jednostki Ośrodka Pomo-
cy Społecznej). 

– Projekt umożliwi szerszy dostęp do 
nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, 
usprawni komunikację między jednostkami, 
a ponieważ zakup będzie realizowany hurto-
wo – również obniży koszty ponoszone przez 
miasto – tłumaczy Mariusz Kopeć, rzecznik 

prasowy Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
– Uruchomimy usługi VoIP, czyli połączenia 
głosowe pomiędzy jednostkami, zapew-
niliśmy też już szybszą transmisję dużych 

danych – dodaje. Dzięki dużej przepusto-
wości światłowodów możliwa jest również 
szybka i bezpieczna archiwizacja danych 
poszczególnych jednostek. Co ważne, dzięki 

funkcjonowaniu sieci zwiększy się również 
bezpieczeństwo mieszańców. W miejskim 
monitoringu światłowody ostatniej mili są 
wykorzystywane m.in. do transmisji obrazu 
24 kamer uruchomionych pod koniec 2016 r.  
na osiedlu Baildona.

„Ostatnia mila” to kontynuacja wybu-
dowanej w ostatnich latach w Gliwicach 
Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, przed-
sięwzięcia windującego innowacyjność 
Gliwic. Tworzona w latach 2012–2014 sieć 
szkieletowa stała się wcześniej medium 
transmisyjnym dla monitoringu miejskiego. 
Inwestycja wpłynęła już na usprawnienie 
funkcjonowania miasta, teraz usprawni 
również działalność miejskich jednostek. 

– Aby zapewnić najwyższe bezpie-
czeństwo i stabilność pracy łączy, pełni-
my całodobowy nadzór systemowy nad 
infrastrukturą. Analiza ilości awarii ze 
strony jednostek pokazuje, że po prze-
niesieniu łączy na własną infrastrukturę 
światłowodową Miasta Gliwice, sta-
bilność usług wzrosła – podsumowuje 
Mariusz Kopeć. (mf)
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Materiał filmowy dostępny jest na stronie www.gliwice.eu
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KOLORy 
MIASTA

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów spotkał się w Willi Neuman-
na przy ul. Rybnickiej w Gliwicach. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
19 gmin i powiatów. Po posiedzeniu zarządu wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci śląskich gmin i miast odwiedzili plac budowy Hali Gliwice.

Styczniowe posiedzenie Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów odbyło się 
w Gliwicach. Do odnowionej, zabytkowej 
Willi Neumanna przedstawicieli śląskich 
gmin i powiatów zaprosił prezydent Zyg-
munt Frankiewicz. Po krótkiej prezentacji 
historii XX-wiecznego obiektu rozpoczęły 
się obrady. Zarząd omówił m.in. kwestie 
dotyczące prawa energetycznego, służby 
zdrowia oraz ochrony środowiska i opłat 
za wywóz odpadów, nieco dłużej zatrzy-
mując się na planowanym przez rząd 
ograniczeniu liczby kadencji w samo-
rządach lokalnych i zagadnieniach z tym 
związanych. Po zakończonych obradach 
przedstawiciele 19 śląskich ośrodków 
zwiedzili plac budowy Hali Gliwice.

Śląski Związek Gmin i Powiatów 
to stowarzyszenie, które stymuluje 
rozkwit regionu, rozpowszechnia 
najlepsze wzorce rozwoju lokalnego 
i działa we współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi organizacjami. Służy 
społecznościom lokalnym, czyli około 
4 milionom osób i samorządom tery-
torialnym województwa śląskiego. Co 
miesiąc zebranie zarządu odbywa się 
w innej śląskiej gminie. Związek zrzesza 
121 gmin (w tym wszystkie 19 miast na 
prawach powiatu) i 7 powiatów regio-
nu śląskiego. Przewodniczącym jest 
Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej. 
 

 (mf)

Nasze miasto ma najlepsze tereny inwestycyjne, a w Strefie Ekonomicznej w Gliwicach powstaje najwięcej nowych miejsc pracy – tak wy-
nika z raportu Szkoły Głównej Handlowej „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2016” (edycja śląska). 

Atrakcyjność
Gliwic potwierdzona

O tym, że Gliwice są atrakcyjne 
z punktu widzenia inwestora, świadczą 
liczby. Na terenie Strefy Ekonomicznej 
w Gliwicach działa obecnie 108 firm, 
w których zatrudnienie znalazło 24 690 
osób, a łączne nakłady inwestycyjne od 
początku działalności strefy wyniosły  
11,6 mld złotych (dane ze stycznia  
2017 roku). Ponadto Strefa Ekonomiczna 
w Gliwicach została uznana za najlepszą 
w Europie oraz Europie Środkowo-Wschod-
niej i wyróżniona tytułem Highly Commen-
ded w kategorii „SMEs Europe” w rankingu 
stref ekonomicznych fDi Global Free Zones 
of the Year (edycja 2015 i 2016).

badania przeprowadzone przez 
Szkołę Główną Handlową w War-
szawie potwierdziły wysoką pozy-
cję naszego miasta na tle innych 
badanych ośrodków regionu.

 Gliwice zajęły I miejsce w zesta-
wieniu potencjalnej atrakcyjności in-
westycyjnej powiatów województwa 
śląskiego. Dostały najwyższą klasę (A) 
we wszystkich pięciu branych pod uwa-
gę kategoriach (gospodarka narodowa, 
przemysł, handel i naprawy, zakwatero-
wanie i gastronomia, a także działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna). 

– Gliwickie tereny inwestycyjne 
zostały sklasyfikowane jako oferta naj-
wyższej jakości, atrakcyjne praktycznie 
we wszystkich obszarach gospodar-
czych – mówi Monika Zdrojek, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych SA.

Atrakcyjność inwestycyjna miasta 
to więcej nowych miejsc pracy. Warto 
przypomnieć, że stopa bezrobocia w Gli-
wicach wynosi obecnie 4,3% i jest jedną 
z najniższych nie tylko w regionie, ale też 
w całym kraju.

 Wskaźnik dla województwa ślą-
skiego wynosi 6,6%, a dla Polski 8,2% 
(stan na 31.11.2016 r., według wyliczeń 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kato-
wicach).

Ponadto autorzy raportu przyzna-
li zarówno powiatowi gliwickie-
mu, jak i samym Gliwicom „Złotą 
gwiazdę”, czyli najwyższą notę. 

– Jest to syntetyczna ocena oparta 
na kilkudziesięciu wskaźnikach opisu-
jących wiele aspektów życia społecz-
no-gospodarczego, istotnych z punktu 
widzenia inwestora – wyjaśnia autorka 
raportu, prof. dr hab. Hanna Godlew-
ska-Majkowska z SGH. – Braliśmy pod 
uwagę dane dotyczące zasobów pracy, 
infrastruktury społecznej, infrastruk-
tury technicznej, rynku zbytu i działań 
miejscowego samorządu terytorialne-

go. Jest to ocena na podstawie obiek-
tywnej metody naukowej i według tej 
metody ocenialiśmy wszystkie gminy 
w Polsce – dodaje.

Raport „Atrakcyjność Inwestycyjna 
Regionów 2016” powstał na zlecenie 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych SA. Instytucja działa na 
rzecz zwiększenia napływu nowych 
inwestycji do Polski, a także wspiera 
polski eksport. – Dokument ten to 
forma kompasu dla każdej firmy, która 
zastanawia się, gdzie w Polsce uloko-
wać swój biznes i jaka będzie najlepsza 
lokalizacja na inwestycje. Szczegółowo 
i w przystępny sposób opisuje regiony 
kraju pod względem atrakcyjności in-
westycyjnej – mówi Monika Zdrojek.  
–  Jest to nasze codzienne narzędzie pracy  
z inwestorem – dodaje.

Publikacja jest ogólnie dostępna. 
Można ją pobrać za darmo na www.paiz.
gov.pl.  (pm)

Tym razem w Gliwicach
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Do Gliwic trafią 
nowe solarisy

AKTUALNOŚCI

Na ulicach naszego miasta pojawi się w tym roku 9 kolejnych nisko-
podłogowych, nowoczesnych autobusów marki Solaris. Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach rozstrzygnęło przetarg 
na dostawę nowych pojazdów.

Postępowanie ogłoszone jesienią 
ubiegłego roku na stronie internetowej 
gliwickiego PKM-u zakładało dostawę 
dziewięciu fabrycznie nowych, nisko-
podłogowych dwuosiowych autobusów  
(o długości od 11,80 m do 12,10 m). Wy-
sokość pojazdów powinna być nie większa 
niż 3,25 m. Wszystkie autobusy musiały 
pochodzić od jednego producenta (mar-
ki), być jednego typu, wariantu i wersji. 
Założono, że wyjadą na ulice Gliwic mak-
symalnie 142 dni od dnia zawarcia umowy 
z firmą, która wygra przetarg.

20 stycznia gliwicki PKM ogłosił wyniki 
postępowania przetargowego. Poinfor-
mował, że do naszego miasta trafią w tym 
roku pojazdy marki Solaris. Oferta, którą 
przedstawiła firma SOLARIS BUS & COACH 
SA, opiewa na kwotę 9,83 mln zł brutto. 
Z postępowania wykluczono jednocześnie 
firmę MMI Zbyszewo oferującą pojazdy 

włoskiej produkcji (BredaMenarinibus 
City Mood). Spółka nie złożyła wszystkich 
wymaganych dokumentów. 

Przypomnijmy, że PKM już w ubie-
głym roku organizował przetargi na 
dostawę fabrycznie nowych, 12-me-
trowych autobusów. Ostatecznie dwa 
z nich unieważniono z powodu ofert 
przekraczających kosztorys. 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej od początku swojej działal-
ności, czyli od 1997 roku, zakupiło ponad 
190 autobusów za blisko 160 mln zł. 
Głównym udziałowcem firmy jest Miasto 
Gliwice, które w latach 1998–2014 prze-
kazało łącznie (poprzez objęcie udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki) kwotę 34,2 mln zł na działalność 
spółki. Dzięki temu można było zrealizo-
wać wiele inwestycji – przede wszystkim 
z myślą o komforcie pasażerów.  (kik)Parking na 25 autobusów powstanie przy siedzibie PKM w Gliwi-

cach, które właśnie ogłosiło przetarg. Firmy mogą składać oferty 
do 1 lutego.

Parking ma powstać za halą Stacji 
Obsługi Pojazdów na terenie Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Gliwicach, w miejscu istniejącego 
placu manewrowo-postojowego. Ma 
pomieścić 25 pojazdów. – Dawniej 
była tam kotłownia. Obecnie zły stan 
nawierzchni placu uniemożliwia bez-
pieczny wyjazd, postój czy manew-
rowanie nowych niskopodłogowych 
autobusów – mówi Izabela Skiba, 
kierownik Działu Inwestycji Remon-

tów i Utrzymania Zakładu w PKM 
Gliwice.

Inwestycja powstanie na 9 950 m² 
powierzchni. Wybrany przez PKM wyko-
nawca będzie musiał wyrównać teren, 
zedrzeć stary asfalt i betonowe płyty wraz 
z warstwami konstrukcyjnymi. Parking zo-
stanie wyłożony nową kostką betonową.

Na realizację inwestycji wykonawca 
będzie miał czas do 31 sierpnia. Szcze-
góły dotyczące przetargu znajdują się na 
stronie www.pkm-gliwice.com.pl.  (pm)
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Tu powstanie 
nowy parking 
autobusowy

Otwarty przed rokiem Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest jed-
nym z najczęściej odwiedzanych miejsc w naszym mieście. Dawny 
dom przedpogrzebowy od stycznia 2016 r. zwiedziło już 8,5 tys. 
osób, również z odległych państw, m.in z Izraela. Zorganizowano 
w nim ponad 100 wydarzeń!

Remont neogotyckiego budynku 
projektu wiedeńskiego architekta Maxa 
Fleischera pochłonął 6,5 mln zł z budżetu 
miasta, ale warto było – Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego uhonorował gliwicki 
zabytek nagrodą za najlepszą rewitalizację 
obiektu użyteczności publicznej w regio-
nie. Piąty oddział Muzeum w Gliwicach 
przyciąga zwiedzających – na początku 
wielu mieszkańców chciało obejrzeć 
końcowy efekt remontu budynku przy ul. 
Poniatowskiego. Tuż po otwarciu Dom 
Pamięci rozpoczął intensywną działalność 
kulturalno-edukacyjną, gromadząc na 
wykładach i spotkaniach dużą widownię, 
często z odległych miast.

Od końca stycznia 2016 r. Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich odwie-
dziło blisko 8,5 tys. osób. W ciągu roku 
działalności zorganizowano w nim prze-
szło 100 wystaw, spotkań, wykładów 
i warsztatów. Wydano także przewodnik 
„O miłości, życiu i śmierci. Opowieści 
o Żydach gliwickich” autorstwa Marka 
Wojcika i Jacka Manieckiego. Obecnie 
przygotowywana jest wystawa upa-
miętniająca postać Oscara Troplowitza, 
urodzonego w Gliwicach farmaceuty 
i współwynalazcy m.in. kremu Nivea. 
Wernisaż zaplanowano na 26 lutego 
o godz. 17.00.

 (mm)

Dom chętnie
odwiedzany
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Mają wizję Florencji

STALe przełamują 
bariery

KOLORy 
MIASTA
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W międzynarodowym konkursie na projekt centrum kultury we 
Florencji studenci Politechniki Śląskiej okazali się jednymi z naj-
lepszych. Zajęli 2. i 3. miejsce, otrzymali też wyróżnienia.

Konkurs architektoniczny Star for 
Talents jest organizowany, aby pro-
mować i upowszechniać architekturę 
wśród młodych ludzi, zwłaszcza w gro-
nie przyszłych architektów. Tegoroczna 
edycja polegała na zaprojektowaniu 
centrum kultury na placu Largo Pietro 
Annigoni we włoskiej Florencji oraz 
otoczenia wokół.

Jury konkursu najwyżej oceniało 
te projekty, które zachęcały do inte-
rakcji pomiędzy mieszkańcami i tury-
stami. Według zaleceń organizatorów 
konkursu, jeden z głównych placów 
renesansowego miasta powinien być, 
z jednej strony, miejscem prezentacji 
współczesnych wystaw i organizo-
wania imprez, z drugiej, jego nowe 
wcielenie powinno nawiązywać do 
historycznych korzeni tego obszaru.

I miejsce zajęła para studentek 
z Włoch (Erica Passavinti i Sofia Lalli), 
za projekt spełniający niemal wszystkie 
kryteria oceniających. Z zadania bez-
błędnie wywiązała się również Karolina 
Chodura, studentka Wydziału Architek-
tury Politechniki Śląskiej, która zajęła 

w konkursie II miejsce (wizualizacja). 
Jej pomysł na plac Largo Pietro Annigo-
ni to, w ocenie jury, przede wszystkim 
wizja zachowawcza, w której wszystkie 
funkcje są dostępne z poziomu placu. 
Całość jest dyskretna i elegancka.

III miejsce zajął duet, również 
z Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej. Natalia Łobodziec i Karol 
Kowalczyk zaproponowali funkcjo-
nalny budynek, który nawiązuje do 
typowych budowli renesansowych, 
a przestrzeń wokół niego jest przyjaz- 
na i dobrze oświetlona.

Jury wręczyło też wyróżnienia. 
Otrzymała je para z Gliwic (Anna Mar-
dyła, Mateusz Dąbek), a także trójka 
projektantów z Włoch (Emiliano Bar-
bani, Arturo Collina, Giovanni Morelli), 
dwójka Hiszpanów (Ana Irene Muzio 
Pérez, Eloisa Fierro Freira) i zespół 
z Argentyny (Mauricio Esteban Morra, 
Diego Degiovanni, Gonzalo Guerrero, 
Jerçnimo Parola).

Nagrodzone i wyróżnione projekty 
można obejrzeć na www.startfortalents.
net  (pm)

Agnes, trzyletnia suczka cierpiąca na czterokończynowe porażenie, 
znów może się poruszać. Studenci i naukowcy Wydziału Inżynierii 
biomedycznej Politechniki Śląskiej przekazali jej zaprojektowany 
przez siebie specjalny wózek inwalidzki. Piesek już z niego korzysta!

Wózek specjalnie dla Agnes zapro-
jektowali: prof. Robert Michnik, dr inż. 
Kamil Joszko, dr inż. Agata Guzik-Kopyto 
z Katedry Biomechatroniki Politechni-
ki Śląskiej oraz mgr inż. Maksymilian 
Śmiech z kolegami z SKN Biokreatywni. 
Z prośbą o pomoc dla Agnes zwróciła 
się do Politechniki Śląskiej Fundacja dla 

Zwierząt Węgielek, do której Agnes trafiła 
z Ukrainy, z terenów objętych wojną. Na 
odpowiedź nie trzeba było długo cze-
kać – po dziesięciu minutach naukowcy 
z Politechniki Śląskiej byli gotowi podjąć 
wyzwanie i pomóc pieskowi. Po kilku 
miesiącach pracy i przymiarkach, Agnes 
może sama się poruszać. (mf)

Politechnika Śląska jest jedną z dziesięciu uczelni w kraju, która 
może poszczycić się prestiżowym logo HR Excellence in Research 
przyznawanym przez Komisję Europejską. 

Logo przyznawane jest jednost-
kom, które tworzą przyjazne śro-
dowisko pracy i rozwoju, stosują 
przejrzyste procedury zatrudnienia, 
czyli wdrażają zasady Europejskiej 
Karty Naukowca i Kodeksu postępo-
wania przy rekrutacji pracowników 
naukowych. Jednostki posiadające 
logo HR są promowane przez Komisję 
Europejską jako te, które zapewniają 
badaczom najlepsze warunki pracy 
i rozwoju. Logo jest również pomoc-
ne przy pozyskiwaniu grantów. Znak 
HR Excellence in Research przyznany 

politechnice to efekt współpracy po-
między wieloma działami uczelni i jej 
pracownikami.  (mf)

Troje studentów Politechniki Śląskiej, uczących się w Gliwicach i Ka-
towicach, zostało wyróżnionych przez uczelnię i spółkę ArcelorMit-
tal za aktywną działalność na rzecz swojej Almae Matris i społecz-
ności lokalnych. Magdalena Kolmaga z gliwickiego Kolegium Nauk 
Społecznych i Filologii Obcych uzyskała nagrodę drugi raz z rzędu!

Magdalena Kolmaga, a także Angeli-
ka Mendakiewicz z Wydziału Transportu 
w Katowicach oraz Jakub Ostatkiewicz 
z Wydziału Mechanicznego Technologicz-
nego w Gliwicach zwyciężyli w konkursie 
„STALe przełamując bariery”. Stypendia 
ufundowała im spółka ArcelorMittal, a na-
grody wręczył prorektor ds. studenckich 
i kształcenia, dr hab. inż. Tomasz Trawiński.

– Otrzymanie takiego stypendium 
to spore osiągnięcie. Sukcesy naszych 
studentów cieszą nas niezmiernie, to bu-
duje nas wewnętrznie. Będziemy działać 
jeszcze intensywniej, żeby większa liczba 
studentów Politechniki Śląskiej osiągała tak 
wspaniałe sukcesy – podkreślał prorektor 

ds. studenckich i kształcenia podczas spo-
tkania z laureatami. 

Konkurs „STALe przełamując bariery” 
jest skierowany do studentów niepełno-
sprawnych, którzy poświęcają swój czas 
nie tylko nauce, ale także działają aktywnie 
zarówno na uczelni, jak i poza nią. Nagrodą 
w organizowanym wspólnie przez Arce-
lorMittal i Politechnikę Śląską konkursie 
są stypendia o łącznej kwocie 20 tys. zł. 
Aby je zdobyć, uczestnicy musieli zapre-
zentować jury, w jaki sposób przejawia 
się ich zaangażowanie w działalność na 
rzecz społeczności lokalnych lub uczelni. 
Wszyscy laureaci wykazali się na tym polu 
niezwykłymi osiągnięciami.  (kik)

Jedna z dziesięciu
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Tworzą zaproszenia, teczki, ulotki, wizytówki. Sprzątają duże obiekty i małe budynki – zawsze na błysk. Przyjmują zlecenia od dużych in-
stytucji i małych przedsiębiorców. Pracują w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej – są niepełnosprawni, ale ich usługi w niczym 
nie ustępują innym firmom z branży.

Gliwicki Zakład Aktywności 
Zawodowej (GZAZ) powstał 
w grudniu 2015 roku i był pierw-
szą tego typu placówką w Polsce, 
działającą przy szkole. Chociaż 
funkcjonuje od niedawna, inne 
miasta już przekonały się, że 
rozwiązania wprowadzane w na-
szym mieście są dobre i stwarza-
ją osobom niepełnosprawnym 
szansę wejścia na rynek pracy. 
Na czym polega działalność zakła-
du? – Zatrudniamy absolwentów 
naszej szkoły (Zespołu Szkół im. 
Janusza Korczaka – przyp. red.) 
i inne osoby, które są niepełno-
sprawne w znacznym albo umiar-
kowanym stopniu, niezależnie od 
wieku. Jesteśmy ich pracodawcą 
i zarazem jednostką budżetową 
Miasta Gliwice współfinansowa-
ną przez PFRON. Nasi pracownicy 
są zatrudniani maksymalnie na 
0,55 etatu. W ramach czterech 
godzin pracy, jedna godzina jest 
przeznaczana na rehabilitację 
– tłumaczy Tomasz Ocieczek, dy-
rektor GZAZ-u i ZS im. J. Korczaka. 
Zakład wykonuje usługi z zakresu 
poligrafii i introligatorstwa, a tak-

że zajmuje się profesjonalnymi 
pracami porządkowymi. W gru-
pie poligraficzno-introligatorskiej 
jest zatrudnionych 30 osób, 15 
pracuje przy sprzątaniu. Już teraz 
wiadomo, że ta druga grupa bę-
dzie musiała zostać powiększona, 
bo poza utrzymaniem szkoły przy 
ul. Dolnej Wsi, wkrótce będzie 

realizować usługi w innych insty-
tucjach, które zleciły im pracę.

Wielu pracowników GZA-
Z-u ma pełne kwalifikacje w za-
kresie introligatorstwa, ale nie są 
one konieczne, żeby podjąć tam 
pracę. Placówka oferuje kursy 
przygotowawcze i naukę zawodu. 
Szkoła i zakład planują zresztą po-
szerzenie oferty o inne profesje, 
takie jak hotelarz czy cukiernik.

Z usług GZAZ-u mogą korzy-
stać instytucje publiczne, firmy 
i przedsiębiorstwa oraz wszyscy, 
którzy potrzebują na przykład 
oryginalnych zaproszeń, de-
koracji weselnych albo chcą 
zamówić sprzątanie mieszkania 
czy uporządkowanie ogródka. 
W tym celu należy skontaktować 
się z GZAZ-em: telefonicznie 
(32/411-62-85), e-mailowo  
(biuro@gzaz.gliwice.pl) lub  

osobiście w sekretariacie szkoły 
przy ul. Dolnej Wsi 74.

To biznes,  
nie akcja dobroczynna

Pracownicy GZAZ-u, mimo 
swojej niepełnosprawności, re-
alizują taki sam zakres usług, jak 

ich sprawni koledzy po fachu.  
– Nasz zakres działalności jest 
standardowy. Drukarnie, które 
zlecają nam wykonanie czy 
podwykonanie usług, nie robią 
tego, bo chcą wyświadczyć nam 
przysługę. Robią to, bo dobrze 
wywiązujemy się z naszych 
obowiązków. Produkt jest naj-
wyższej jakości. Dotrzymujemy 
terminów. Oczywiście współ-
praca z nami jest elementem 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, ale my jesteśmy po 
prostu konkurencyjni – mówi 
dyrektor Ocieczek.

Ofertę GZAZ-u będzie można 
poznać w holu głównym Urzędu 
Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21) od 
31 stycznia do 2 lutego, w godz. od 
10.00 do 16.00. Pracownicy zakła-
du udzielą wszelkich niezbędnych 
informacji – w tym także na temat 
ewentualnego zatrudnienia w pla-
cówce. Takie prezentacje będą 
prowadzone raz w miesiącu przez 
najbliższe pół roku, w różnych 
punktach miasta, między innymi 
w filiach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. (mm)

bezrobotni dostaną wsparcie

AKTUALNOŚCI

Ponad 18 mln złotych z Funduszu Pracy trafi do gliwickiego samorządu na wsparcie dla osób bezrobotnych. Gliwiczanie dostaną środki m.in. 
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej. PUP liczy, że dzięki wsparciu stopa 
bezrobocia w mieście spadnie, choć i tak należy do najniższych w regionie – wynosi 4,3%. 

Szczegółowy podział środ-
ków będzie możliwy po ustale-
niu kwot na podstawie ustawy 
budżetowej na rok 2017. Pewna 
jest natomiast suma wspar-
cia na ten rok, która wynosi  
18 056 700 zł. – Środki te w ca-
łości pójdą na finansowanie 
zadań realizowanych przez 
samorząd powiatu, do których 
zaliczają się programy na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia i akty-
wizacji zawodowej, a także na 
finansowanie fakultatywnych 
zadań współfinansowanych 
ze środków unijnych, czyli  

z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (EFS) – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – GLIWICE” Irena 
Matusiak, kierownik działu ds. 
szkoleń, instrumentów rynku 
pracy i programów PUP w Gli-
wicach.

W ramach EFS gliwicki PUP 
wesprze m.in. osoby długotrwa-
le bezrobotne, a także będzie 
wspierać lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia. Kwota do-
tacji na ten cel to prawie 4 mln 
złotych (w tym około 3,4 mln 
ma pochodzić z EFS). – Wspar-
cie dostaną też ludzie młodzi, 

w szczególności ci, którzy nie 
pracują, nie kształcą się ani nie 

szkolą – mówi Irena Matusiak. 
– Do tej grupy wchodzą też 

osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym i wywodzące się ze 
środowisk marginalizowanych. 
Środki na integrację młodych to 
ponad 5 mln złotych, z czego po-
nad 4,2 mln zł będzie pochodzić 
z EFS – dodaje.

Stopa bezrobocia w Gli-
wicach, wynosząca 4,3%, jest 
jedną z najniższych w regionie, 
a także w całym kraju. Wskaźnik 
dla całego województwa śląskie-
go wynosi 6,6%, a dla całej Pol-
ski 8,2% (stan na 31.11.2016 r.  
według wyliczeń Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Katowicach). 

 (pm)

Oni są konkurencyjni
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Prof. Adam Maciejewski z Instytutu Onkologii w Gliwicach został nagrodzony za wybitne osiągnięcia. Przeszczep narządów szyi prze-
prowadzony przez zespół prof. Maciejewskiego został uznany za najlepszy z 300 prac zgłoszonych przez specjalistów z całego świata 
i uzyskał tytuł best Case. 

Profesor Maciejewski otrzymał wy-
różnienie za przeprowadzony w 2015 r., 
pierwszy na świecie złożony przeszczep na-
rządów szyi, obejmujący krtań, tchawicę, 
gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, 
strukturami mięśniowymi oraz powłoką 
skórną przedniej ściany szyi. Przeprowa-
dzoną transplantację uznano za najlepszy 
przypadek w dziedzinie chirurgii mikrona-
czyniowej w 2016 roku. Nagrodę przyznało 
Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Re-
konstrukcyjnej i Mikronaczyniowej, zrze-
szające ponad 500 najlepszych światowych 
specjalistów z dziedziny chirurgii. 

Praca zgłoszona przez prof. Adama 
Maciejewskiego i dr. hab. Łukasza 
Krakowczyka, jedynych w Polsce 
czynnych członków American 
Society for Reconstructive Micro- 
surgery, uzyskała 93% głosów  
i nagrodę w kategorii best Case. 

W ubiegłych latach 3 prezentacje zes- 
połu zostały włączone do konkursu Best 
Reconstruction of the Year, ogłoszonego 
przez ASRM. Zajęły kolejno trzecie, dru-
gie oraz pierwsze miejsce. 

Profesor Adam Maciejewski w In-
stytucie Onkologii w Gliwicach kieruje 
zespołem Kliniki Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej i Mikronaczyniowej. W maju 
2013 r. zespół pod jego kierownictwem 
dokonał pierwszej w Polsce operacji 
przeszczepienia twarzy. Była to zara-
zem pierwsza na świecie operacja tego 
typu, ratująca życie pacjenta. Drugiego, 
tym razem planowanego przeszczepu, 
zespół dokonał w grudniu 2013 r. 
W kwietniu 2015 r. gliwiccy lekarze 
przeprowadzili pierwszy na świecie 
złożony przeszczep narządów szyi. Za 
swoją działalność na rzecz rozwoju 
transplantologii i medycyny profesor 
Adam Maciejewski został odznaczony 
w 2014 r. przez Prezydenta RP Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 (mf)

ZDROWIE

KOLORy 
MIASTA

Lekarze z Gliwic najlepsi!

Nie daj się cukrzycy! 

Jesteśmy tym, co jemy

Na świecie żyje ponad 422 mln dorosłych z cukrzycą. W Polsce jest ich 
2,73 mln. Coraz częściej na tę groźną chorobę zapadają także dzieci. 
Warto się przebadać! 

Cukrzyca to podstępna choroba. 
Często rozwija się bez objawów. Dla-
tego bardzo istotna jest regularna 
profilaktyka. 

– Ścisły związek z gwałtownym wzro-
stem zachorowań na cukrzycę typu 2  
ma otyłość, która dotyka coraz większy 
odsetek całej społeczności. Co ciekawe, 
w Polsce na nadwagę cierpią częściej 
kobiety niż mężczyźni. U osób otyłych 
cukrzyca występuje 7 razy częściej niż 
u osób o prawidłowej masie ciała – ko-
mentuje Bogusława Golus-Jankowska 
z Fundacji NEUCA dla Zdrowia. 

W trosce o zdrowie Polaków, funda-
cja NEUCA, we współpracy z aptekami 
działającymi w ramach programu PART-

NER+, organizuje ogólnopolską akcję 
bezpłatnych badań. Diabetobus zawita 
również do Gliwic. Mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z badań 30 stycznia 
(przy ul. Wiślanej 3) oraz 6 lutego (przy  
ul. Kopernika 16). Z badań poziomu 
cukru, wskaźnika BMI i ciśnienia oraz 
z porad specjalistów będzie można sko-
rzystać w godzinach od 10.00 do 16.00. 

Uwaga! Udział w badaniu jest bezpłat-
ny, ale wymagane są wcześniejsze zapisy. 
Można ich dokonywać w okresie czterna-
stu dni przed planowanym badaniem pod 
tym samym adresem, gdzie odbywać się 
będą badania: w aptece przy ul. Wiślanej 
3 (tel. 32/331-28-42) oraz w aptece przy  
ul. Kopernika 16 (tel. 32/238-12-44). (mf)

Styczniowe spotkanie z cyklu „babska Stacja” będzie poświęcone 
tematyce zdrowego odżywiania – poza prelekcją na temat prawi-
dłowego komponowania jadłospisu zaplanowano także profesjo-
nalną analizę składu ciała. Spotykamy się 27 stycznia na Scenie 
Forum przy ul. Lipowej!

Dieta to taki kobiecy evergreen, 
temat zawsze na czasie, który omawia-
ją panie na całym świecie. Tematyka 
zdrowego odżywiania nie ogranicza się 
do diet odchudzających – obecnie duży 
nacisk kładzie się przede wszystkim na 
profilaktykę zdrowotną, czyli na to, co 
jeść, żeby być zdrowym i mieć dużo 
energii. Gośćmi styczniowego przys- 
tanku „Babskiej Stacji” będą dietety-
cy z Centrum Dietetyki i Poradnictwa 
Żywieniowego OASI VERDE, którzy 
podpowiedzą, jak za pomocą jedzenia 

leczyć niektóre choroby i jak poszcze-
gólne produkty wpływają na nasze 
ogólne samopoczucie. Przed podję-
ciem właściwych kroków potrzebna 
jest dobra diagnoza, dlatego podczas 
spotkania będzie możliwość wykonania 
analizy składu ciała.

Spotkanie „Zupa z granatów” roz-
pocznie się o godz. 18.00 w Centrum 
Handlowym Forum. Cykl „Babska Sta-
cja” jest organizowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną i CH Forum. Wstęp 
jest wolny. (mm)
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Granaty są cenione za silne właściwości antyrakowe. Zawierają polifenole, czyli związki 
przeciwutleniające, które hamują powstawanie wolnych rodników i usuwają te już istnie-
jące, zmniejszając ryzyko wystąpienia wielu chorób nowotworowych
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Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej Instytutu Onkologii w Gliwicach 
(prof. Adam Maciejewski – czwarty od prawej)
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Dużo zdrowia, 
pani Heleno! 

22 stycznia pani Helena Augustyniak w gronie rodziny świętowała set-
ne urodziny. W imieniu prezydenta Gliwic uszanowanie złożyła jubilat-
ce kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Małgorzata Korzeniowska. 

Helena Augustyniak urodziła się 22 
stycznia 1917 r. na Kresach Wschodnich. 
Nie miała łatwego życia. Jej rodzice zmarli, 
gdy była jeszcze mała. Wówczas kilkuletnia 
Helenka, wraz z rodzeństwem, trafiła pod 
opiekę ciotek i wujków. Później przyszła 
wojna i okupacja. W 1945 r. wyszła za mąż 
za oficera rosyjskiego. Podczas stalinowskich 
czystek pani Helena, wraz z mężem i synem, 
została przesiedlona na tereny północnego 
Kazachstanu. Trudne warunki sprawiły, że 
małżeństwo pani Heleny nie przetrwało. 
Wówczas podjęła decyzję o powrocie z sy-

nem do rodziny na Wileńszczyznę. W 1958 r.  
zdecydowała się na przyjazd do Polski. Po 
raz drugi wyszła za mąż, rozpoczęła pracę 
jako opiekunka dzieci w żłobkach. Pomimo 
ciężkiego losu pani Helena zawsze była 
pogodna i pełna optymizmu. Mając sto lat 
nadal jest uśmiechnięta, wesoła i w dobrej 
formie. Od lat pani Helena jest wdową. 
Obecnie mieszka z synową. Ma troje wnu-
ków i czworo prawnuków. Zawsze bardzo 
lubiła czytać książki, a obecnie, ze względu 
na słabszy wzrok, chętniej ogląda telewizję. 
Pani Helenie życzymy dużo zdrowia!  (mf)

Gotowi na 
prowokację? 
Gliwiccy biegacze jak zwykle w szczytowej formie i gotowi do bie-
gu. W sobotę, 28 stycznia, zainaugurują czwartą odsłonę Gliwic-
kiej Parkowej Prowokacji biegowej i przebiegną las komunalny. 

Do wspólnego startu z ul. Chorzow-
skiej zaprasza Amatorski Klub Miłośni-
ków Biegania Pędziwiatr. Uczestnicy 
spędzą sobotę pod hasłem „Daj się 
sprowokować do walki z lenistwem”. 
Przypominamy, że w ten sposób raz  
w miesiącu wspólnie przemierzają kilo-
metry lasu komunalnego. 

– To pomysł na promocję aktywności 
fizycznej i jednoczenie gliwickiego śro-
dowiska biegaczy. Każdorazowo impre-
za przyciąga ok. 300-400 osób. Zawody 
polegają na pokonaniu biegiem lub 
marszem (nordic walking) co najmniej 
jednego okrążenia (nieco ponad 5 km) 

po wyznaczonej trasie. To impreza dla 
wszystkich. Na starcie spotykają się 
młodsi, starsi, całe rodziny z małymi 
dziećmi – zachęcają organizatorzy. 

Biuro zawodów zostanie otwarte 28 
stycznia o godz. 9.00. Start przewidziano 
na godz. 10.00. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie  www.gppb.eu.

W ubiegłym roku na prowokacji 
biegowej zarejestrowało się ponad ty-
siąc osób, które wystartowały w sumie 
ponad 4 tysiące razy, pokonując prawie 
43 tys. km. Przez trzy lata, jak twierdzą, 
przebiegli taki dystans, że mogliby dwa 
razy okrążyć Ziemię. (mf)

Chroń swoje dane 
Co robi na gliwickich telebimach niebieski potworek z jednym 
okiem? będzie można się przekonać już w sobotę, 28 stycznia – 
wówczas po raz jedenasty będziemy obchodzić Dzień Ochrony Da-
nych Osobowych. 

Z tej okazji przez tydzień na ekranach 
w różnych częściach miasta emitowany 
będzie specjalny spot informacyjny 
przypominający o konieczności ochrony 
danych osobowych. Kampanię przygoto-
wała Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. 
wspólnie z Miastem Gliwice.

– Problematyka ochrony danych 
osobowych dotyczy wielu obszarów 
codziennego życia, począwszy od 
zakupów w sklepach internetowych 

i zawierania umów na świadczenie 
usług, przez użytkowanie urządzeń 
elektronicznych, aż po przeglądanie 
stron internetowych czy korzystanie 
z portali społecznościowych – tłuma-
czy Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej. 

Kampania odbywa się pod honoro-
wym patronatem Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych. 

 (mf)

Drukarka z Gliwic 
najlepsza 
Drukarka gliwickiej firmy 
3DGence najlepszą drukarką 
3D 2016 roku! – uznało 94-oso-
bowe jury. Firma otrzymała aż  
trzy wyróżnienia.

Centrum Druku 3D podsumowało 
miniony rok i po raz trzeci przyznało 
Nagrody Branżowe CD3D 2016. Nie-
zależne jury wyłoniło zwycięzców  
w piętnastu kategoriach. Gliwicka 
firma otrzymała trzy wyróżnienia, 
w tym tytuł Najlepsza Nowa Polska 
Drukarka Roku 2016, II miejsce w ka-
tegorii Najlepsza Polska Firma Roku 
2016 i III miejsce w kategorii Najlep-
sza Polska Drukarka 3D Roku 2016. 

– Dla firmy 3DGence nagrody 
przyznawane przez ekspertów pol-
skiej branży druku 3D są niezwykle 
prestiżowe. Jest to wyróżnienie dla 
całego zespołu za ciężką pracę wkła-
daną codziennie w rozwój naszej firmy. 
Otrzymanie nagrody przez drukarkę IN-
DUSTRY dla Najlepszej Nowej Polskiej 
Drukarki 3D wyróżnia nasz produkt 

również na rynkach zagranicznych ze 
względu na bardzo wysoki poziom pol-
skiej branży druku 3D – mówi Mateusz 
Sidorowicz, szef działu marketingu  
3DGence.  (mf)
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W połowie XVIII wieku, 
w wyniku zwycięskich wojen 
z Austrią, Śląsk stał się częścią 
państwa pruskiego. Na terenie 
prowincji uformowały się jed-
nostki wojskowe, które wzięły 
później udział w tak zwanych 
wojnach zjednoczeniowych 
w latach 1864–1871, zakończo-
nych powstaniem Niemiec. Na 
wystawie „Z Bogiem za króla 
i ojczyznę”. Kultura militarna 
prowincji śląskiej od wojen 
zjednoczeniowych do Wielkiej 
Wojny (1864–1914) zobaczymy 
artefakty upamiętniające 50 lat 
z historii regimentów stacjonu-
jących na terenie Śląska.

– Odwołanie do trzech głów-
nych typów formacji lądowych 
było podstawowym założeniem 
konstrukcyjnym wystawy. Ca-
łość otwiera prezentacja pie-
choty, najliczniejszej formacji 

w regionie, następnie ukazana 
zostanie kawaleria, a ostatnia 
sala poświęcona będzie jed-
nostkom artyleryjskim wraz 
z saperami i taborami. Przy-
bliżone zostaną różne wątki 
tematyczne związane z funkcjo-
nowaniem formacji zbrojnych. 
W pierwszym rzędzie to „barwa 
i znak” – umundurowanie wraz 
z wszystkimi z tym związanymi 

atrybutami: nie tylko właściwy 
uniform (bluza, kurtka, płaszcz, 
spodnie, buty), ale też pagony, 
epolety, oznaki i odznaki, me-
dale, nakrycia głowy – czapki 
i hełmy, ponadto pasy, sznury, 
akselbanty, elementy oporzą-
dzenia i uzbrojenie – broń biała, 
jak i palna – wylicza Zbigniew 
Gołasz, kurator wystawy. Uzu-
pełnieniem ekspozycji będą 

ryciny, fotografie i pocztówki 
dokumentujące historię wojsko-
wości w naszym regionie.

Zdecydowana większość 
obiektów tworzących wystawę 
pochodzi z prywatnej kolekcji 
Norberta Kozioła, który od ponad 
czterech dekad gromadzi obiekty 
militarne Prus i Cesarstwa Nie-
mieckiego. Jego kolekcja obejmuje 
kilka tysięcy eksponatów, z czego 

kilkaset posłużyło do stworzenia 
unikalnej prezentacji w Muzeum 
w Gliwicach. – Zorganizowanie 
podobnej ekspozycji w oparciu 
o zbiory muzeów krajowych było-
by całkowicie niemożliwe, i z tego 
względu gliwicka wystawa ma 
charakter prekursorski, a zara-
zem wybitnie kolekcjonerski. Nie 
byłoby jej, gdyby nie kolekcjoner-
ska pasja pana Norberta Kozioła. 
Historycy i muzealnicy mają wielki 
dług wobec takich osób, które 
z ogromnym oddaniem, latami, 
pieczołowicie gromadzą i chronią 
od zapomnienia pamiątki prze-
szłości – mówi Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Kuratorami wystawy są Zbi-
gniew Gołasz i Aleksandra Korol- 
-Chudy. Wernisaż zaplanowano na  
28 stycznia o godz. 16.00. Ekspo-
zycję będzie można oglądać do  
23 kwietnia.  (mm)
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Rekordowy rok w bibliotece

broń, ordery, mundury, defilady, manewry – wojskowy ceremoniał i symbolika przemawiają do wyobraźni. 
28 stycznia w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) zostanie otwarta wystawa prezentująca kulturę militarną 
prowincji śląskiej. będzie to pierwsza tego typu ekspozycja w naszym regionie.

Gliwickie biblioteki to nie tylko regały z drukowanymi tomami, lecz także filmy na DVD, gry i audiobooki. Do dyspozycji czytelników jest otwar-
te 7 dni w tygodniu biblioforum, czytopunkt, wrzutnia książek i plenerowe biblioteczki. Prawie milion wypożyczeń i udostępnień, blisko 2 400 
spotkań i warsztatów, w których wzięło udział ponad 40 tys. osób – taki był jubileuszowy 2016 rok.

25% mieszkańców Gliwic 
w ubiegłym roku korzystało ze 
zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. To bardzo dobry 
wynik. Warto przypomnieć, że 
w 70-letniej historii instytucji 
wcześniejszy najlepszy wskaź-
nik wyniósł 23% (2004 rok). 
Najczęściej filie MBP odwiedzali 
młodzi czytelnicy w wieku od 
13 do 15 lat, a wśród dorosłych 
gliwiczan – osoby w przedziale 
wiekowym od 25 do 44 lat.

Nowe usługi,  
nowe możliwości

W 2016 roku wprowadzono 
nowe usługi dla czytelników. 
Przez 7 dni w tygodniu czynne 
jest działające w centrum han-
dlowym Biblioforum. Książki 
można teraz zwracać w do-
wolnej filii MBP, niekoniecznie 
w tej, z której je wypożyczono. 
Zbiory czytelni naukowej można 
zabierać do domu. Dużym po-
wodzeniem cieszą się też czyt-
niki e-booków, które udostęp-
nia MBP. Powiększono ofertę 
książek elektronicznych. Dzięki 
trzem plenerowym bibliotecz-
kom zlokalizowanym na skwerze 
Doncaster, w parku Chopina i na 
placu Grunwaldzkim gliwiczanie 
mogą bezkosztowo wymieniać 

się książkami. To dobry pomysł 
na promocję czytelnictwa.

Remont na 70-lecie
Ubiegły rok był wyjątkowy 

również dlatego, że MBP święto-
wała 70-lecie swojej działalności. 
Obchody zbiegły się z zakończe-
niem modernizacji głównej siedzi-
by – Biblioteki Centralnej przy ul. 
Kościuszki. Remont kosztował 1,5 
mln zł i poza termomodernizacją 
oraz naprawą dachu, wybudo-
wano m.in. wrzutnię na książki 
– teraz można je oddawać przez 
całą dobę. Zyskało też otoczenie 
biblioteki – na skwerze odsłonięto 
rzeźbę z cyklu „Nasza Ojczyzna – 
Przejście” autorstwa prof. Krzysz-
tofa Nitscha, znanego gliwickiego 
artysty i honorowego obywatela 

naszego miasta. Przed wejściem 
do budynku stanął czytopunkt, 
czyli słupek informacyjny, z któ-
rego można usłyszeć fragmenty 
powieści, wierszy albo piosenek.

W bibliotece  
się bywa

Rok jubileuszowy obfitował 
też w imprezy kulturalno-edu-
kacyjne. W 2 396 spotkaniach, 
warsztatach i wykładach wzięło 
udział, bagatela, 40 214 osób. 
Do najciekawszych przedsięwzięć 
należał „Testament Sienkiewicza”, 
cykl spotkań z okazji roku sien-
kiewiczowskiego, Międzynaro-
dowy Dzień Gier, Śląski Tydzień, 
Talerz Malucha i Babska Stacja. 
Gośćmi gliwickich placówek byli 

popularni pisarze, m.in. Olga To-
karczuk, Katarzyna Bonda i Woj-
ciech Chmielarz. MBP włączyła 
się również w akcję Pozytywni.
Gliwice.pl, której celem jest mię-
dzy innymi szerzenie aktywności 
społecznej. – Bogata oferta kul-
turalno-edukacyjna jest możliwa 
dzięki współpracy z otoczeniem. 
To właśnie otwarcie drzwi, wycho-
dzenie do i po czytelnika okazało 
się dobrym pomysłem na rozwój 
naszej działalności – mówi Bogna 
Dobrakowska, dyrektor MBP.

Książkowe hity
W 2016 roku młodzież chętnie 

sięgała po „Kacpra” Micka Inkpe-
na, „Dziennik Cwaniaczka” Jeffa 
Kinneya czy „Magiczne drzewo” 
Andrzeja Maleszki. Dorośli czytali 

przede wszystkim literaturę sen-
sacyjną, obyczajową i, tradycyjnie, 
kryminały. Najpopularniejszymi 
autorami byli m.in. Katarzyna 
Bonda, Tess Gerritsen, Camilla 
Läckberg i James Patterson. W su-
mie wypożyczono i udostępniono 
aż 927 975 książek, audiobooków, 
czasopism, e-booków, filmów 
i planszówek.

biblioteka  
zbiera nagrody

Za projekt Biblioteki Szeroko 
Otwartej, koordynowany przez 
MBP i angażujący wiele innych 
miejskich instytucji i organizacji, 
gliwicki samorząd został wyróż-
niony w konkursie Samorząd 
Równych Szans. Nagród było 
zresztą więcej – śląska gala z oka-
zji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy 
należała do pracowników MBP, 
włącznie z tytułem Bibliotekarza 
Roku za rok 2015 dla Marty Kryś, 
która kieruje Działem Instrukcyj-
no-Metodycznym oraz Nagrodą 
Śląskiego Środowiska Bibliote-
karskiego im. Józefa Lompy – przy-
znawaną corocznie przez Forum 
Dyrektorów Publicznych Bibliotek 
Samorządowych Województwa 
Śląskiego – dla Anny Latty-Pisarek, 
będącej obecnie kierownikiem 
Biblioforum. (mm)
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Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 19 stycznia 2017 r.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9,

 poszukuje kandydatów do pracy 
na stanowisku pracownika socjalnego

w pełnym wymiarze etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. praca socjalna;
2. prowadzenie indywidualnych i grupowych 

form wsparcia;
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-

wych osobom, które dzięki tej pomocy będą 
zdolne samodzielnie pokonywać przyczyny 
trudnej sytuacji życiowej;

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa 
w realizacji ww. zadań;

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspiro-
wanie działań samopomocowych w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb życiowych osób, 
rodzin, grup i środowisk społecznych;

6. współpraca i współdziałanie z innymi specja-
listami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
negatywnych skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym sta-
nowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116  

oraz art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 163 
z późn. zm.);

2. obywatelstwo polskie;
3. pełna zdolność do czynności prawnych  

oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych;

4. znajomość obowiązujących przepisów praw-
nych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz doku-
mentów i wytycznych dotyczących realizacji 
wsparcia z zakresu włączenia społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, 

odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV);
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie;

3. list motywacyjny;
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym 
zaświadczenia o ukończonych kursach i szko-
leniach; 

5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy  
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie;

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne;

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym 
na wykonywanie pracy na stanowisku pracow-
nika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny 
być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 
zgodność z oryginałem". CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)".
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do  
6 lutego 2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownika  
socjalnego”.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-96-27 lub 32/335-
96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

która istnieje na rynku od 28 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 listem motywacyjnym  
i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl  
lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji  
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• 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,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji  

ze zleceniodawcami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego, 
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne  

i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami  

i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji  
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

oferty pracy

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 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 min. średnie (mile widziane techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy z systemami  

zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• 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,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw oraz wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• 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 motywa-
cyjnym i nr. referencyjnym BOK/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl  
lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, 

ogłasza 
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 

„Modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej budynku 3 „Cechownia” – etap III” 

Przedmiotem zamówienia jest 
„Modernizacja istniejącego syste-
mu izolacji przeciwilgotnościowej 
Budynku 3 – „Cechownia” – etap 
III” zlokalizowanego na terenie Cen-
trum Edukacji i Biznesu Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Boj-
kowskiej 37. 

Warunkiem udziału w przetargu jest 
wpłacenie wadium w terminie do  
9 lutego 2016 r. w wysokości 20 000,00 
zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zapo-
znanie się z przedmiotem zamówienia 
przez udział w wizytacji placu budowy, 
wykupienie SIWP oraz złożenie pisem-
nej oferty o treści określonej w SIWP 
wraz z wymaganymi dokumentami 
do 9 lutego 2016 r. do godziny 9.30 
w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga ustano-
wienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 
co najmniej 10% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. Wysokość 
(kwota) zabezpieczenia dobrego 
wykonania przedmiotu zamówienia 
powinna być uwidocznione w ofer-
cie Oferenta.

Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia – 4 (cztery) 
miesiące od daty podpisania Umowy 
(krótszy czas realizacji nie jest kryte-
rium wyboru).

Szczegółowe warunki przystąpienia 
do przetargu oraz szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarto 
w „Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Przetargu”, którą należy nabyć 
w siedzibie organizatora przetargu 
w godz. 8.00–15.00, w dniach robo-
czych, od poniedziałku do piątku; od 
26 stycznia 2017 r. do 9 lutego 2017 r.  
od godz. 8.00 do 15.00. 

Cena specyfikacji wynosi 200 zł 
plus 23% podatku VAT (słownie: 
dwieście złotych 00/100 groszy 
plus 23% podatku VAT), płatne 
na rachunek Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 
1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży.

Zamawiający zatrzymuje wadium, 
jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:

1) odmówił podpisania Umowy na 
warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi doku-
mentami należy złożyć do 9 lutego 

2017 r. do godz. 9.30 w dwóch eg-
zemplarzach w trwale zamkniętej 
kopercie opatrzonej nazwą i adre-
sem Oferenta oraz z oznaczeniem 
przetargu, na jaki została złożona 
oraz jego terminu. 

Posiedzenie Komisji Przetargo-
wej Zamawiającego rozpocznie 
się 9 lutego 2016 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. W. Pola 16, w sali nr 110.

Przetarg zostanie przeprowadzony 
wg „Regulaminu zakupu towarów 
i usług” Górnośląskiej Agencji Przed-
siębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

komunikat

nieruchomości

•  monter sieci wodnych,  
    kanalizacyjnych i c.o.  

wykształcenie zawodowe, 2 lata doświad-
czenia zawodowego, samodzielny montaż 
sieci wodnych, kanalizacyjnych i CO, miej-
sce pracy: Knurów; 

•  specjalista ds. księgowych  
wykształcenie średnie ekonomiczne lub 
wyższe, doświadczenie w pracy na podob-
nym stanowisku, znajomość przepisów 
podatkowych oraz ustawy o rachunko-
wości, zakres obowiązków: weryfikacja 
i ewidencja dokumentów księgowych, 
księgowanie i korygowanie danych, uzgad-
nianie sald bankowych, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych, przygotowywanie 
deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, 
rozliczanie wyjazdów służbowych, prowa-
dzenie ewidencji środków trwałych, przy-
gotowywanie sprawozdań finansowych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Kotlarnia;

•  mechanik samochodowy 
wykształcenie średnie, podstawowe 
doświadczenie zawodowe, umiejętność 
obsługi komputera, zakres obowiązków: 

naprawa i konserwacja użytkowych pojaz-
dów mechanicznych, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice oraz teren woj. śląskiego;

•  doradca klienta  
wykształcenie średnie, mile widziane 
doświadczenie, wiedza z zakresu ogrod-
nictwa, zakres obowiązków: sprzedaż 
i doradztwo, dbałość o ekspozycję, wy-
kładanie towaru, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice, C.H. Arena, oferta także 
dla osób z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności;

• fryzjerka  
wykształcenie kierunkowe, min. 2 lata 
doświadczenia, dwie zmiany, 1/2 etatu, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  diagnosta  
wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, min. 2 lata doświadczenia 
zawodowego, uprawnienia diagnostyczne 
do pracy na okręgowej stacji diagnostycz-
nej, zakres obowiązków: wykonywanie 
przeglądów diagnostycznych, weryfikacja 
pojazdów mechanicznych, wykonywanie 
badań technicznych okresowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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

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

wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

preZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 7/2017 do 6 lutego 2017 r. •	 nr 8/2017 do 6 lutego 2017 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 3/2017 do 26 stycznia 2017 r.
•	 nr 4/2017 do 26 stycznia 2017 r.
•	 nr 5/2017 do 1 lutego 2017 r.

•	 nr 6/2017 do 1 lutego 2017 r.
•	 nr 9/2017 do 6 lutego 2017 r.
•	 nr 10/2017 do 6 lutego 2017 r.

http://www.pup.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 4/2017 (832), 26 stycznia 2017 13

OGŁOSZENIA
nieruchomości

oGŁaSZa 

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej

1. Lokalizacja: przy ul. Toszeckiej 25B w Gliwicach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 951, obr. Kłodnica, użytek Bi – inne tereny zabudo-

wane, o pow. gruntu 0,3655 ha z KW nr GL1G/00037824/7.
Księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. 

Powierzchnia użytkowa budynków 2163 m².
3. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w rejonie ulic Toszeckiej i J. Śliwki, w bli-
skiej odległości od centrum miasta. Otoczenie stanowi zabudowa 
mieszkaniowa, a także budynki użytkowe. Po stronie wschodniej 
znajduje się skwer zieleni oraz ogródki działkowe. Przystanki ko-
munikacji miejskiej znajdują się w odległości ok. 100 m. W pobliżu 
przebiega ważny szlak komunikacyjny o dużej przepustowości, 
tj. Drogowa Trasa Średnicowa. Granice działki tworzą kształt 
nieregularny, zbliżony do trapezu.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 951, obręb Kłodnica o po-
wierzchni 0,3655 ha, zabudowana jest budynkiem po zlikwidowa-
nej szkole i budynkiem sali gimnastycznej. Łączna powierzchnia 
użytkowa budynków wynosi 2163 m². Część niezabudowana 
nieruchomości stanowi trawnik i pojedyncze drzewa przy granicy 
południowo-zachodniej. Nieruchomość jest ogrodzona.
Likwidacja szkoły po byłym Zespole Szkół Mechaniczno-Elektro-
nicznych nastąpiła 31 sierpnia 2015 r. Obecnie budynki nieużyt-
kowane. Zarządzaniem i zabezpieczeniem nieruchomości zajmuje 
się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Budynek po zlikwidowanej szkole o pow. użytkowej 1690,40 m2,  
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący. Ściany nośne 
– murowane z cegły pełnej; dach – dwuspadowy, konstrukcja 
drewniana, kryty dachówką; stolarka okienna – okna PCV; stolarka 
drzwiowa – drewniana; elewacja – nieotynkowana. Wykończenie 
– na korytarzach posadzki z lastrico, w salach wykładziny PCV, 
ściany otynkowane, malowane. Budynek wyposażony w insta-
lacje: elektryczną; wodno-kanalizacyjną; gazową i centralnego 
ogrzewania.
Budynek sali gimnastycznej i zaplecza o pow. użytkowej 472,64 m2,  
w części zachodniej jednokondygnacyjny natomiast w części 
wschodniej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony 
łącznikiem z budynkiem szkoły. Ściany nośne – murowane z cegły 
pełnej; dach – płaski, kryty papą; stolarka okienna – okna PCV; 
Stolarka drzwiowa – drewniana, elewacja – otynkowana tynkiem 
cementowo-wapiennym, malowanym. Wykończenie – na kory-
tarzach posadzki z lastrico, w sali gimnastycznej parkiet, ściany 
otynkowane, malowane. Budynek wyposażony w instalacje: 
elektryczną; wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Budynek po zlikwidowanej szkole podlega indywidualnej ochro-
nie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy teren posiada bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej – ul. Toszeckiej, poprzez istniejący zjazd. Jednakże warunki 
skomunikowania nieruchomości powinny zostać uzgodnione 
indywidualnie przez przyszłego inwestora w zależności od plano-
wanego przeznaczenia nieruchomości oraz struktury i natężenia 
ruchu, który będzie w związku z tym generowany.
Działka uzbrojona jest w następujące sieci: wodociągową, ka-
nalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą i tele-
komunikacyjną. Ponadto działka podłączona jest do kanalizacji 
deszczowej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym 
nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości:
Na działce nr 951, obręb Kłodnica, została ustanowiona nieogra-
niczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej-Gliwice Sp z o.o. w zakresie korzystania w pa-
sie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowni-
czych. Ponadto nieograniczona w czasie służebność przesyłu na 
rzecz PWiK Gliwice w zakresie sieci kanalizacyjnej o śr. 160 mm, 
o dł. 2.92 m, wraz ze strefą ochronną, całkowita pow. gruntu 
objęta prawem służebności 8,46 m2.
Szczegółowe informacje dot. służebności dostępne są w księdze 
wieczystej.
Na terenie przedmiotowej działki usytuowane jest przyłącze 
kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze gazu do budynku położonego 
przy ul. Toszeckiej 25a, przewody ciepłownicze do budynku przy 
ul. J. Śliwki 5 oraz inne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Odprowadzenie wód z terenu działki w gestii właściciela  
nieruchomości.
W południowo-zachodniej granicy przedmiotowej działki usytu-
owany jest budynek mieszkalny przy ul. J. Śliwki 5a, wpisany do 
rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod 
pozycją A/284/09. Jest on objęty ochroną konserwatorską na 
mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
DzU z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Z uwagi na powyższe, inwestycje 
prowadzone w sąsiedztwie tego budynku nie mogą naruszać 
ustawy o ochronie zabytków oraz miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Przedmiotowa działka położona jest w granicach ścisłego obszaru 
rewitalizacji, a zlokalizowany na niej budynek należy do obiektów 
architektury i budownictwa chronionych prawem miejscowym.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje się 
przyszłościowo wzdłuż ulicy Toszeckiej budowę odcinka trasy 
rowerowej.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 951, obr. Kłodnica, położona jest na terenie, dla 
którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Plan 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowa-
na została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki nr 951, 
obręb Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
6u – opisanym jako: tereny usług różnych – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 22U ustalone 
zostało:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi różne, w tym komercyjne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.

Niewielka, północno-wschodnia część działki nr 951, obręb 
Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 04 
KDG 1/2 – opisanym jako: tereny ulic głównych, istniejących –  
ul. Jana Śliwki – droga krajowa nr 78.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 01 KDG 1/2 do 04 KDG 
1/2, ustalone zostało:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) ulice główne, w tym obiekty i urządzenia drogowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zieleń urządzona (szpalery drzew i krzewów),
c) obiekty obsługi komunikacji publicznej (w tym wiaty 

przystankowe) i infrastruktury technicznej,
d) sieci infrastruktury technicznej.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie i przebudowa ulic głównych, jednojezdnio-

wych o dwóch pasach ruchu, z dodatkowymi pasami 
włączania i wyłączania oraz skrętu, o szerokości w liniach 
rozgraniczających jak ustalono na rysunku planu (mini-
mum 10,0 m, maksimum 45,0 m); (…) Ulice dojazdowe, 
oznaczone symbolem KDG, zostały zaliczone w ww. 
planie do terenów dróg publicznych.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 270 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 32 700,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 10 marca 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży powinno nastąpić do 10 kwietnia 2017 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 327 000,00 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 wpłaty „Przetarg, dz. nr 951, obr. Kłodnica, oraz wpisać, 
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 6 marca 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;

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

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

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

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem);

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku 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 małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia.
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 ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3755/16 z 24 listopada 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. 32/338-64-10 do 12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).
Oględziny nieruchomości możliwe po wcześniejszym umówieniu 
terminu. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić co najmniej 
na 3 dni przed planowanym terminem oględzin. W tym celu pro-
simy o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10 do 12, 32/338-64-05 
(sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl,  
podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.

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
DZiaŁaJąc na poDStaWie art. 38 uSt. 1 i 2 uStaWy  

Z 21 Sierpnia 1997 r. o GoSpoDarce nieruchomościami  
(t.J. DZu Z 2016 r., poZ. 2147) I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
1. Termin i miejsce przetargu:
12 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 34.
2. Przedmiot sprzedaży:
prawo własności:
– niezabudowanej działki nr 103, obręb bojkowskie 

Pola (KW nr GL1G/00038758/0),
– niezabudowanej działki nr 105, obręb bojkowskie 

Pola (KW nr GL1G/00045917/5),
– niezabudowanej działki nr 108, obręb bojkowskie 

Pola (KW nr GL1G/00038764/5),
– niezabudowanej działki nr 110, obręb bojkowskie 

Pola (KW nr GL1G/00017909/1),
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach na zachód od ul. Bojkowskiej, o łącznej powierzchni 
4,3901 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 9 287 700,00 zł
Wadium: 928 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 92 880,00 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.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3808/16 
z 5 grudnia 2016 r. na podstawie uchwały Rady Miasta 
Gliwice nr XXI/530/2016 z 17 listopada 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek  
nr 103, 105, 108, 110, obręb Bojkowskie Pola.
3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
 –   działka nr 103, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 

2,4385 ha, KW nr GL1G/00038758/0, użytek: „RIIIb” 
– grunty orne;

 –   działka nr 105, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 
1,0903 ha, KW nr GL1G/00045917/5, użytek: „RIIIb” 
– grunty orne;

 –   działka nr 108, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 
0,0685 ha, KW nr GL1G/00038764/5, użytek: „RIIIb” 
– grunty orne;

 –   działka nr 110, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 
0,7928 ha, KW nr GL1G/00017909/1, użytek: „RIIIb” 
– grunty orne.

4. Opis nieruchomości:
Działki nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, 
położone są w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej, 
niedaleko autostrady A4. Otoczenie nieruchomości sta-
nowią tereny usługowo-produkcyjne. Zgodnie z koncepcją 
dróg rowerowych w Gliwicach, w pobliżu północnych 
granic przedmiotowych działek, planuje się przyszłościo-
wo, budowę trasy rowerowej nr 40. Ponadto, działka nr 
103 od strony zachodniej położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie działki nr 188, obręb Bojkowskie Pola, opisanej 
jako Tk – tereny kolejowe i oznaczonej symbolem KW-1, co 
oznacza tereny kolejki wąskotorowej Bytom – Karb – Mar-
kowice. Kolejka wąskotorowa jest obiektem wpisanym do 
rejestru zabytków decyzją nr A/1478/92 z 1 marca 1993 r.  
i wszystkie prace przy odcinkach kolejki wąskotorowej 
wymagają pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Katowicach.
Działki 103, 105, 108, 110 stanowią teren płaski, nie-
ogrodzony. Nieruchomości nie stanowią zwartego terenu 
(poprzedzielane są działkami stanowiącymi własność 
prywatną).
Działki nr 105, 108 i 110 mają dość regularny kształt, 
zbliżony do prostokąta, przy czym działka nr 108 jest 
bardzo wąska. Kształt działki nr 103 jest nieregularny, 
zbliżony do trójkąta.
Działki nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, 
objęte są umową dzierżawy – do używania i pobierania 
pożytków z przeznaczeniem na uprawy (umowa nr 317/
GN-AN/6845/2015 z 10 lutego 2016 r.). Przedmiotowa 
umowa dzierżawy została wypowiedziana ze skutkiem 
na dzień 31 stycznia 2017 r.
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Przez działkę  
nr 110 przebiega sieć gazowa gD400c. Wzdłuż działki  
nr 215 przebiega sieć g160. Pozostałe uzbrojenie  
w ul. Bojkowskiej. Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Odwodnienie terenu w gestii właściciela. Istnieje możli-
wość odwodnienia przedmiotowych działek (stosowny 
wniosek na odprowadzenie wód opadowych dostępny jest 
w Biurze Obsługi Interesantów lub na stronie internetowej 
www.bip.gliwice.eu w Wirtualnym Biurze Obsługi).
Działki nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, 
zlokalizowane są w obszarze oddziaływania inwestycji 
pn.: „Budowa południowej części obwodnicy miasta od 
ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”. Określenie możliwości 
włączenia ruchu drogowego w sposób ostateczny i doce-
lowy będzie możliwe w sytuacji znajomości kompletnych 
informacji dotyczących m. in. charakteru ewentualnej 
inwestycji, sposobu jej zabudowy i zagospodarowania, 
generowanego przez nią natężenia ruchu drogowego, jego 
struktury kierunkowej i rodzajowej czy innych, nieznanych 
obecnie okoliczności. Ewentualna realizacja inwestycji na 
przedmiotowej nieruchomości winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi 
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie i uzależnione 
są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwesty-
cja oraz innych nieznanych na chwilą obecną okoliczności.
Obecnie przedmiotowe działki są skomunikowane  
z ul. Bojkowską poprzez działki nr 215 i 216. W projek-
cie południowej części obwodnicy miasta na odcinku od  
ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej (rozbudowa ul. Bojkowskiej) 
przewidziano połączenie działki nr 215 z ul. Bojkowską. Jest 
to rozwiązanie dla istniejącego sposobu zagospodarowania 
działek. Zagospodarowanie grupy działek jako komplek-
su przemysłowego lub usługowego zgodnie z ustaleniami 
m.p.z.p. będzie wymagało osobnych rozwiązań projektowych 
dojazdu do takiego kompleksu: do ul. Bojkowskiej np. działką 
nr 216 lub poprzez budowę obwodnicy południowej na 
odcinku od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej i drogi oznaczonej 
w m.p.z.p. jako 09 KDZ 1/2 (uchwała RM nr IX/113/2011).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania terenu, w granicach którego położone 
są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Przez działki nr 103, 105, 108, 110, obręb Bojkowskie Pola 
przebiega granica pomiędzy dwoma planami zagospoda-
rowania przestrzennego.
I) Południowe, przeważające części przedmiotowych 
działek zgodnie z obowiązującym od 27 sierpnia 2011 r. 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż połu-
dniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady 
A-4, (uchwała IX/113/2011), znajdują się na terenie ozna-
czonym symbolem:
• 18 uPn – opisanym jako: Tereny usługowo-produkcyjne 

– nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami: od 1 UPn do 22 
UPn obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 
oraz składowanie i magazynowanie.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocni-

cze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz sieci 

i urządzenia wszystkich branż, związane z funkcjo-
nowaniem poszczególnych obiektów,

c)    dojazdy i parkingi,
d)   zieleń urządzona.

Ponadto południowe części działek nr 103, 105, 108, 
110 znajdują się na terenie, który objęty jest zasięgiem:
– obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiek-

tów budowlanych oraz naturalnych, związanym ze 
strefą od lotniska,

– strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 
źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,

– w granicach izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku 
– autostrada,

– w granicach izofon – lotnisko.
II) Pozostałe, północne części przedmiotowych działek 
zgodnie z obowiązującą od 31 marca 2001 r. zmianą miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Gliwice (uchwała XXIII/481/2000) znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem:
• Obw/1-G2/2 – opisanym jako: ulica główna.
Dla terenu oznaczonego symbolem Obw/1-G2/2 obowią-
zują następujące ustalenia:
1.  Przeznaczenie podstawowe:

 a)  ulica główna,
 b) obiekty i urządzenia związane z obsługą komuni-

kacji.
2.  Przeznaczenie uzupełniające:

 a)   ciąg pieszy i rowerowy,
 b)  ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

Ponadto, zgodnie z §9 tekstu ww. planu, ulica główna ozna-
czona symbolem Obw/1-G2/2 (fragment ulicy miejskiej) 
zaliczona została do terenów publicznych.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe 
tereny sklasyfikowane są jako RIIIb (grunty orne klasy 
IIIb). W związku z powyższym informujemy, iż wyłączenie 
z produkcji użytków rolnych może nastąpić po wydaniu 
decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Wydanie ww. 
decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę i może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłat 
rocznych i/lub należności – zgodnie z rozdziałem 3 – ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 909 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej informację można uzyskać 
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego, tel. 32/238-
54-45.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 928 800,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 103, 105, 
108 i 110, obręb Bojkowskie Pola; imię i nazwisko, PESEL 
lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 6 kwietnia 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 obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. 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 sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego 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 przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
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Dyrektor Zakładu  
                 Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach  

informuje, iż Dział Lokali Komunalnych został przeniesiony  
do siedziby ZGM, przy placu Inwalidów Wojennych 12.

OGŁOSZENIA

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

uŻytkoWemieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

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

 □ UL. ZyGMUNTA STAREGO 39, lokal  
nr 3a, I piętro, pow. 25,66 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do WC usytuowa-
nego na klatce schodowej (w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 16 lutego 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 3 lutego 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 10 lutego 2017 r.

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 23A, lo-
kal nr I, parter, I piętro, pow. 174,84 m2,  
8 pomieszczeń, 2 pomieszczenia sani-
tarne, hall, wiatrołap
Termin przetargu: 16 lutego 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 324 571,00 zł
Wadium: 16 300,00 zł
Termin oględzin: 3 lutego 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 lutego 2017 r.

nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach w re-
jonie 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.

Termin przetargu: 7 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 2 745 500,00 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.).
Wadium: 274 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.
_______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej jako: 
• działka nr 1134/2, obręb Stare Miasto, 

użytek bi – inne tereny zabudowane, przy 
ul. Nasyp 2c w Gliwicach, o pow. gruntu 
0,1486 ha, z KW nr GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 9 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 800 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lutego 2017 r.
_______________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej jako: 
• 519/2, obręb Kłodnica położona w Gliwi-

cach, użytek: „bi” – inne tereny zabudo-
wane, o pow. gruntu 0,6663 ha, KW nr 
GL1G/00032996/8 prowadzona w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach.

Termin przetargu: 8 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 840 000,00 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: 84 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.
_______________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanych, położonych na 
płd. od ul. Myśliwskiej/przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, 
oznaczonych jako: 
• działka nr 539/3, obr. Szobiszowice, o pow. 

4,1471 ha, z KW nr GL1G/00039750/1, 
użytek: RV/grunty orne – 0,3516 ha, bi/
inne tereny zabudowane – 3,7955 ha, 

• działka nr 540, obr. Szobiszowice, o pow. 
0,7934 ha, z KW nr GL1G/00039749/1, 
RV/grunty orne – 0,7934 ha, poł. na płd. 
od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, 

• działka nr 541, obr. Szobiszowice, o pow. 
0,4234 ha, z KW nr GL1G/00046422/5, 
użytek RV/grunty orne – 0,4234 ha, poł. 
przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 28 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 7 070 000,00 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: 707 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2017 r.
_______________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wy-
woławczej na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00005081/3, oznaczonej jako 
• działka nr 461, o pow. 0,2447 ha, obr. 

Przyszówka, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako inne tereny za-
budowane (bi), zabudowanej budynkiem  
o charakterze użytkowym o powierzchni 
użytkowej 865,92 m2, na podstawie art. 
37 ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami.

Termin przetargu: 10 marca 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 1 090 000,00 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.) przedmiotowa transakcja zbycia będzie 
podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 10.
Wadium: 109 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 marca 2017 r.
_______________________________________________

Ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu 
dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego, 
obejmującej 
• część działki oznaczonej w ewidencji  

nr 29, obręb Kłodnica, na okres 30 lat.
Termin przetargu: 28 lutego 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 
nieruchomość wynosi:  5000,00 zł netto w stosunku 
miesięcznym (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 
Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 zł (słownie 
złotych: pięćset 00/100).
Wadium: 15 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lutego 2017 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

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 wniosków:
•  w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych 

Wałów 11 w Gliwicach,

•  w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@zbmgli-
wice.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 uzyskać rów-
nież 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.

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Dolnych 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 pomiesz-
czeń (sala sprzedaży, 3 x zaplecze, 2 x WC). Wyposażony 
jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal w sta-
nie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 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 26 stycznia 2017 r. od godz. 14.30 
do 15.00.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetar-
gu odbędzie się 31 stycznia 2017 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 odbędzie się 
31 stycznia 2017 r. godz. 10.30 w pokoju 101-103,  
ul. Dolnych Wałów, 11 Gliwice.
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  
IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warun-
kami technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu (załącznik 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 złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawio-
nych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, składają oświadczenie o niepro-
wadzeniu działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, 
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestni-
ka przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy 
najmu można 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. sześciomie-
sięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną), 
w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwo-
łania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez 
podania przyczyny.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu In-
walidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 

zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 13–14 do 6 lutego 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 1 do 25 stycznia 2017 r. •	 nr 2-4 do 31 stycznia 2017 r. •	 nr 8-12 do 2 lutego 2017 r.

preZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ofertowego:
przetarg pisemny ofertowy  

na wysokość stawki czynszu wolnego  
na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:

1) Świętojań-
skiej 5A/11, 
pow. 55,29 m2 

Termin składania ofert:  
14 lutego 2017 r. 
– do godz. 15.00

2) Świętojań-
skiej 5b/11, 
pow. 46,09 m2

Termin składania ofert:  
14 lutego 2017 r. 
– do godz. 15.00

3) Oświęcim-
skiej 11 – garaż, 
pow. 14,30 m2

Termin składania ofert:  
9 lutego 2017 r. 

– do godz. 15.00.

4) Przyszow-
skiej 25 – garaż, 
pow. 26,89 m2

Termin składania ofert:  
9 lutego 2017 r. 

– do godz. 15.00.

komunikat

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

komunikaty

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Gliwicach

przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu
Prezydenta Miasta Gliwice, 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  
na lokale użytkowe położone przy ulicach:

________________________________________________
I PRZETARG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D, klatka nr 14 A, parter, 
I, II poziom, lokal użytkowy o powierzchni 462,01 m2, składający się 
z 15 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja 
elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie – c.o. sieciowe (planowana wymiana całej instalacji c.o.)
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 12,00 zł
Wadium: 16 632,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,20 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. ul. błogosławionego Czesława 38, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
35,73 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, 
wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,85 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
________________________________________________

II PRZETARG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ul. Franciszkańska 25/2, parter, lokal użytkowy o powierzchni 37,77 m2  
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
– instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno–kanali-
zacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomości stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,85 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 10 lutego 2017 r. (piątek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 10.15 według 
kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – 
sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz 

z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie 
mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi 
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 

odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione 
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu 
między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy spółki 
cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawio-
nych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZbM I TbS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank Śląski SA I O/ Gliwice, nr konta 
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy 
najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
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 no-
tarialnie poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na 
jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 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 wycofania lokalu z prze-

targu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, nie pod-

pisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel 
in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu 
do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 3 lutego 2017 r.  
(piątek).
1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D kl.14 A parter, I, II poziom, 
godz. 9.30–9.45
2. ul. Błogosławionego Czesława 38 parter, godz. 10.00–10.15
3. ul. Franciszkańska 25/2 parter, godz. 10.30–10.45

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  
(DzU z 2016 r., poz. 1860). W Gliwicach wnioski w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł 
z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu, przyjmowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej ops.gliwice.pl w zakładce „Za życiem”.

komunikaty

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok bez wezwania.

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego 
przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
(parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31a, pokój 10, tel. 32/338-
64-18, 338-64-19 lub pod nr komunikatora gg: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata 
należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r., poz 2147) i wynosi 
odpowiednio:
• 0,3 % ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowa-

nie wieczyste na cele szczególne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomośći przeznaczonych na cele 

mieszkalne (art. 72 ust.3 pkt. 4 ww. ustawy),
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele 

inne (art. 72 ust.3 pkt.5 ww. ustawy).
Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub de-
cyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość została oddana 
w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości 
rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wy-
sokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż raz na trzy 
lata (art. 77 ww. Ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty 
powinien do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowie-

dzeniem opłaty rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, 
która będzie obowiązywała od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano 
nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie przekaracza 50% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 
poprzedzający ten, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego 
przez prezesa GUS, może zostać na ich wniosek przyznana bonifikata 
od opłaty rocznej. bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty i jest przy-
znawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie 
bonifikaty należy składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 
31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użyt-
kowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego: www.gliwice.eu. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku po-
przedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „monitor pol-
ski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z 17 grudnia 1998 r.  
o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU 
z 2016 r., poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 
50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona 
lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

preZyDent miaSta GLiWice

prZypomina

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Rozbiórki obiektów”
Termin składania ofert:  

31 stycznia 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:

31 stycznia 2017 r. godz. 9.30
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi /  

Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

preZyDent miaSta GLiWice

ZaWiaDamia

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:

remont central sygnalizacji przeciwpożarowej 
taśmociągu nawęglania

Termin składania ofert: 30 stycznia 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2017 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

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:

budowę osiedlowej sieci cieplnej w rejonie  
ul. bema w Gliwicach-Sośnicy – II etap
Termin składania ofert: 6 lutego 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 6 lutego 2017 r. o godz. 11.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego  
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  

z 29 stycznia 2004 r. w sprawie

budowa placu parkingowego  
dla 25 autobusów za halą Stacji Obsługi 
Pojazdów znajdującego się na terenie 

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach
nr sprawy UZP/PN/TR/01/2016

Termin składania ofert: 1 lutego 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 lutego 2017 r. o godz. 9.30

Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
w trybie zapytania ofertowego  

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicz-
nych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą  

Prawo zamówień publicznych” w sprawie

Ochrona terenu i mienia PKM,  
Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150
Termin składania ofert: 2 lutego 2017 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 2 lutego 2017 r. o godz. 11.00

oBWieSZcZenie

Imię i Nazwisko Dyscyplina
sportowa

Przynależność klubowa

Sebastian Majgier szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Mateusz Nycz szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Aleksander 
Staszulonek szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Marcel Baś szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Bartosz Staszulonek szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Patryk Szlama szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Daniel Niestrój szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Jagoda Zagała szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Katarzyna Majgier szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Karolina Mazanek szermierka Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter

Robert Gadzik lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Konrad Żurowski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Dawid Lipski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Damian Józwiszyn boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”

Maksymilian Gibadło boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”

Stanisław Gibadło boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”

Patryk Kubicki judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Roman Siwy judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Kacper Szczurowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Adrian Lewandowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Michał Głowacki judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Alicja Lewandowska judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Kamil Niedziela judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Jacek Malczewski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Aleksander Kowalski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Arkadiusz Szyszkowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Marcin Partyka judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Kamil Więcławik judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Lista osób, którym Prezydent Miasta  
przyznał stypendium sportowe na okres  

od stycznia do grudnia 2017 r.



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 4/2017 (832), 26 stycznia 201716

SPORT

Nie udało się  
z Moskwą…

Opolanki jednak lepsze

Głogów zdobyty!
Doskonała skuteczność w wykonaniu GTK zapewniła gliwiczanom 
spektakularne zwycięstwo 102:71 w meczu z meritumkredyt Pogoń 
Prudnik. Spotkanie 18. kolejki I ligi mężczyzn rozegrano w Gliwicach.

Koszykarzom GTK zdarzało się już wy-
grywać dużą przewagą punktową, ale tak 
wysokiego wyniku nie pamiętano w Gli-
wicach już dawno. – Był to bardzo dobry 
mecz. Mieliśmy większą skuteczność niż 
Pogoń – mówił po spotkaniu Damian 
Pieloch, który zdobył 22 punkty. – Nasz 
przeciwnik gra też zdecydowanie lepiej 
u siebie niż na wyjeździe. Było widać, że na 
naszym parkiecie ciężko mu szło – dodał.

Skuteczność, zwłaszcza w rzutach 
z dystansu, bywała do tej pory piętą 
achillesową gliwickiej drużyny. W meczu 
z Pogonią było wprost przeciwnie. Gliwi-
czanie grali jak natchnieni i pewnie trafiali 
zarówno z bliska, jak i z dystansu. Na 102 
zdobyte punkty mieli aż 17 celnych tra-
fień zza łuku, co stanowiło ponad połowę 
zdobytych przez nich punktów. W niektó-
rych momentach przeciwnicy gliwiczan 
przecierali oczy ze zdumienia, gdy na 
tablicy wyników przewaga gospodarzy 
powiększała się w zawrotnym tempie. 
Ostatecznie goście z Prudnika przegrali aż 
31 punktami 102:71 (27:13, 22:18, 29:15, 
24:25).

Oprócz Pielocha świetnie zagrał 
Kacper Radwański, Marceli Dziemba, 
Paweł Zmarlak, Łukasz Ratajczak oraz 
Grzegorz Podulka, który miał stupro-
centową skuteczność w rzutach za 3 
punkty. Warto dodać, że w barwach 
GTK nie wystąpił kontuzjowany Marcin 
Salomonik, który doznał urazu stawu 
skokowego. – Gramy koszykówkę zes- 
połową i kiedy wypada nam jeden za-
wodnik, to nic takiego, jak widać, się 
nie dzieje – mówił Damian Pieloch. – To 
było dla nas bardzo ważne zwycięstwo, 
ale ciągle potrzebujemy punktów, jeśli 
chcemy utrzymać wysokie 4. miejsce 
w tabeli – dodał.

Następne punkty koszykarze GTK 
będą mieli okazję zdobyć w dwóch me-
czach wyjazdowych. Czy ich skuteczność 
utrzyma się na wysokim poziomie? O tym 
przekonamy się już 28 stycznia, kiedy 
podopieczni Pawła Turkiewicza zmierzą 
się z ACK UTH Rosa Radom oraz 1 lutego, 
gdy pojadą do Pruszkowa by zagrać z tam-
tejszym Zniczem Basket. 

 (pm)

Siatkarki KŚ AZS Gliwice nieoczekiwanie przegrały w wyjazdowym 
meczu 16. kolejki I ligi kobiet z zawodniczkami AZS KU Politechniki 
Opole 0:3 (22:25, 19:25, 18:25). 

Faworytkami spotkania były siatkarki 
z Gliwic. Gospodynie wcześniej wygrały 
u siebie tylko jeden mecz, znajdowały się 
też znacznie niżej w tabeli (9. miejsce) niż 
gliwiczanki (5. miejsce). Opolanki przegra-
ły również z gliwiczankami w meczu run-
dy jesiennej. – W Gliwicach wygraliśmy 
dość pewnie, bo 3:0, ale na wyjazdach 
z Opolem zawsze ciężko nam się grało. 
W żadnym razie nie można lekceważyć tej 
drużyny – mówił przed meczem Wojciech 
Czapla, trener AZS Gliwice.

Wprawdzie spotkanie zaczęło się 
po myśli Akademiczek z Gliwic (wyszły 
na prowadzenie 10:6), lecz gospodynie 
szybko odrobiły straty i zaczęły wytrą-
cać gliwiczanki z rytmu. Ostateczny 
wynik meczu to przegrana gliwiczanek 
0:3 (22:25, 19:25, 18:25).

W momencie oddawania gazety 
do druku (25 stycznia) siatkarki AZS 
rozgrywają spotkanie u siebie z WTS 
Solna Wieliczka. O wynikach będziemy 
informować na bieżąco. (pm)

Piast Gliwice pokonał na wyjeździe zespół Euromaster Chrobry 
Głogów 5:2 w 14. kolejce rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Dla Gliwic 
strzelali: Piskorz, Dewucki i Pautiak. 

Podopieczni Sebastiana Wiewió-
ry nie grali wprawdzie tak dobrze, 
jak w końcówce rundy jesiennej, ale 
umiejętności wystarczyło aż nadto, 
aby pewnie pokonać głogowian, którzy 
zajmują obecnie przedostatnie miejsce 
w tabeli rozgrywek. 

Gliwiczanie zaczęli bardzo dyna-
micznie. Już w pierwszych sekundach 
Piast strzelił pierwszego gola. Potem, 
z mniejszym lub większym szczęściem, 
starał się kontrolować przebieg spo-
tkania. Gospodarze, z powodu wielu 
błędów (w tym fauli), musieli uznać 
wyższość przyjezdnych.

Dla Niebiesko-Czerwonych dwie 
bramki zdobył Krzysztof Piskorz, a Prze-
mysław Dewucki i Maksym Pautiak po 
jednej. Piąty gol był bramką samobójczą 
Grzegorza Nowaka.

Zespół z Gliwic wygrał po raz pierw-
szy w 2017 roku i dzięki trzem zdobytym 
punktom wrócił na 3. miejsce w tabeli. 
Futsalowa drużyna Piasta rozegra nas- 
tępny mecz z MKF Wieliczka. Spotkanie 
zaplanowano na 4 lutego.  (pm)

Piłkarze Piasta Gliwice przegrali w rozegranym w hiszpańskim Alicante me-
czu sparingowym z mistrzem Rosji CSKA Moskwa 0:2. Pierwszą bramkę 
strzelił Żamaletdinow, a drugą Ignaszewicz (z rzutu karnego).

Mimo iż Rosjanie wygrali, mecz był do-
syć wyrównany. Timor Żamaletdinow w 33. 
minucie przyjął podanie, wbiegł w pole 
karne i ograł interweniującego wślizgiem 
Heberta. Znalazłszy się sam na sam z Ja-
kubem Szmatułą, zdecydował się na strzał. 
Bramkarz Piasta nie był w stanie go obronić.

Druga bramka padła podczas rzutu 
karnego po faulu Heberta. W przedostat-
niej minucie meczu Siergiej Ignaszewicz 
pewnie umieścił piłkę w prawym górnym 
rogu pokonując tym samym bramkarza 
Niebiesko-Czerwonych. – Każda gra kon-
trolna jest cenna, bez względu na wynik, 
a szczególnie z takim przeciwnikiem jak 
CSKA. Z takimi rywalami można się mierzyć 

z czystą przyjemnością  – mówił po meczu 
Radosław Murawski, pomocnik Piasta 
Gliwice. – W tym spotkaniu powinno paść 
więcej strzałów z naszej strony. W drugiej 
połowie groźnie uderzał Martin Bukata. 
Później próbował też Denis Gojko i Paweł 
Moskwik, więc mieliśmy kilka sytuacji. 
Musimy jednak zacząć strzelać bramki. 
Uważam jednak, że nie baliśmy się grać 
pod wysokim pressingiem przeciwnika, 
rozgrywaliśmy piłkę, a to na pewno jest 
pozytyw – dodał.

Sparing z CSKA Moskwa był pierwszym, 
choć miał być drugim spotkaniem kontro-
lnym Niebiesko-Czerwonych. Podopieczni 
Radoslava Látala mieli się zmierzyć naj-

pierw z hiszpańskim AFE. Mecz odwołano 
jednak z powodu niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych.

Spotkanie z Rosjanami rozegrano na 
boisku Real Club De Golf Campoamor 
Resort, gdzie swoją bazę miał klub CSKA 
Moskwa. Następne mecze kontrolne, które 
rozegra Piast, to m.in. spotkanie z Rapidem 

Wiedeń (28 stycznia). W chwili gdy odda-
jemy bieżący numer „MSI – GLIWICE” do 
druku, Piast rozpoczął grę z TSV Steinbach 
(25 stycznia, godz. 15.00).

Piłkarze Piasta wrócą do Gliwic 30 
stycznia. W lutym czekają ich kolejne spa-
ringi, m.in. z zespołem Baník Ostrava i 1. SC 
Znojmo.  (pm)
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