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

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

W sobotę, 28 lipca, na placu Krakowskim będzie wyjątkowo skocznie. Każdy, 
kto chce poprawić formę lub chociaż na chwilę oderwać się od ziemi, powinien 
dołączyć o godz. 16.00 do treningu na małych trampolinach, który poprowadzą 
trenerzy z ICON Fitness. Wstęp wolny! Współorganizatorem sobotniej akcji jest 
MZUK. (fot. Pixabay/CC0)

Te piękne słoneczniki, ale też 350 innych sadzonek, m.in. malw, pacioreczników, róż, 
tulipanów, aksamitek, nagietków oraz pomidorów i ogórków posadzili Julian Tyszko  
i Jan Plekaniec. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że słoneczny ogródek 
zaaranżowali przy dyżurce portierskiej na terenie Szpitala Miejskiego przy ul. Zygmunta 
Starego 20. (fot. M. Foltyn/UM Gliwice)

Woda w jeziorze na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice spełnia wymagania 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadaje się do kąpieli – stwierdza w najnowszym 
raporcie Państwowy Inspektorat Sanitarny. To bardzo dobra rekomendacja jednego  
z ulubionych miejsc wypoczynkowych gliwiczan. Aktualizowana klasyfikacja jakości wody 
dostępna jest na stronie www.sk.gis.gov.pl (w serwisie kąpieliskowym). (fot. K. Szymik)

Soboty na trampolinie

Słoneczniki pana Juliana

Idealna do kąpieli

W świecie średnio dwumetrowych koszykarzy jest jak Dawid ogrywający już nie jednego, 
a wielu Goliatów. 25-letni Myles Mack, nowy amerykański zawodnik GTK Gliwice, ma 
173 cm wzrostu, imponujące umiejętności i wielkie ambicje, by poprowadzić gliwicką 
drużynę do zwycięstw. W poprzednim sezonie był zawodnikiem PGE Turów Zgorzelec. 
(fot. materiały prasowe GTK Gliwice)

Daria Dubrawska i Anna Krzak, zawodniczki gliwickiego Stowarzyszenia Sportowe-
go Niesłyszących MIG, zdobyły Mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej kobiet. 
Na zawodach w Olsztynie reprezentantki gliwickiego stowarzyszenia okazały się 
bezkonkurencyjne. Dodatkowo Anna Krzak została najlepszą zawodniczką turnieju. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! (fot. SSN MIG)

Arena Gliwice, jedna z najnowocześniejszych i największych hal widowiskowo-
-sportowych w Polsce oraz arena lekkoatletyczna przy ul. Syriusza 30 walczą o tytuł 
Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2018. Głosowanie online 
potrwa do końca miesiąca. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć głosami gliwickie 
obiekty, mogą to zrobić na stronie npp.slaskie.pl. (fot. Z. Daniec)

Here comes Mack!

Mistrzynie siatkówki

Głosujemy na NASZE ARENY!

mailto:kp@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu
mailto:redaktor@um.gliwice.pl
mailto:ogloszenia@um.gliwice.pl
mailto:krolik_t@um.gliwice.pl
http://www.sk.gis.gov.pl
http://npp.slaskie.pl/
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Gliwice znalazły się na mocnej 4. pozycji w rankingu 
najzamożniejszych samorządów Pisma Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota”. To nie wszystko – nasze miasto 
jest najzamożniejszym miastem w regionie!

Ranking „Bogactwo Samorządów”, 
opracowany przez prof. Pawła 
Swianiewicza i dr Julitę Łukomską  
z Zakładu Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, to jedno 
z najstabilniejszych zestawień.

Ponownie w czołówce 
miast na prawach powiatu 
znalazły się Gliwice.

Nasze miasto zajęło 4. miejsce, 
utrzymując pozycję z poprzed-
niego zestawienia. Tę lokatę 
zapewnił miastu dochód na po-
ziomie 5163 zł na mieszkańca. 
Pierwsze miejsce zajął nadmor-
ski kurort Sopot (z dochodem 
6,8 tys. zł na mieszkańca), drugie 
Płock (6,2 tys. zł), a trzecie Świ-
noujście (6,1 tys. zł).

Gliwice są zdecydowanym lide-
rem w regionie. Poza naszym 
miastem do najzamożniejszych 
w województwie śląskim należą 
Katowice (z dochodem 5099 zł na 
mieszkańca), Dąbrowa Górnicza 
(4,7 tys. zł) oraz Bielsko-Biała 
i Tychy (po 4,4 tys. zł).

Ranking „Wspólnoty” jest opra-
cowywany na podstawie danych 
z GUS. Uwzględniono wyłącznie 
dochody własne i subwencje 
danego samorządu. Otrzymaną 
wartość podzielono przez liczbę 
mieszkańców. Do dochodów 
nie wliczano wpływów z dotacji 
celowych, które mogą sztucznie 
windować wysokość dochodów 
miast, gmin czy powiatów.  
Więcej informacji na temat ran-
kingu można znaleźć na stronie 
www.wspolnota.org.pl. 

 (mf)

Z MIASTA

Miasto wdraża szybkie płatności online

Na tle innych miast regionu Gliwice wyróżniają się dobrą ofertą edukacyjną,  
rekreacyjno-sportową i kulturalną, niskim bezrobociem oraz dużą liczbą inwestycji.  
Takie wnioski płyną m.in. z ostatniego badania opinii mieszkańców, przeprowadzonego  
na zlecenie Urzędu Miejskiego przez CBOS.

Gliwiczanie mogą teraz w wygodny i bezpieczny sposób dokonywać koniecznych 
płatności za większość standardowych czynności urzędowych w domu, przez In-
ternet. Miasto Gliwice wdrożyło szybkie płatności online. Warto skorzystać z tej 
możliwości! Cała operacja trwa kilka minut i jest całkowicie bezpieczna.

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

– Urząd Miejski wdrożył system 
e-Płatności Blue Media, aby 
ułatwić klientom załatwianie 
tych spraw, które wymagają 
uiszczenia dodatkowych opłat. 
Dzięki systemowi mają oni do 
dyspozycji zarówno szybkie 
płatności (takie jak mTransfer, 
Pekao24 czy płacę z iPKO), 
płatności online kartą płatniczą 
(VISA, VISA Electron, MasterCard 
i Maestro) oraz BLIK – mówi 

Agnieszka Dylewska, naczelnik 
Wydziału Księgowości Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Opłat można dokonać za po-
średnictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem  
https://gliwice.oplatyurzedowe.
pl. Prowadzi do niego baner znaj-
dujący się na stronie internetowej 
miasta Gliwice.eu. W formularzu 
należy podać rodzaj sprawy, 

za którą chcemy uiścić opłatę, 
uzupełnić dane identyfikacyjne 
(imię, nazwisko, adres zamiesz-
kania, adres e-mail oraz szczegóły 
dotyczące przedmiotu płatności) 
oraz wskazać formę płatności. 
Po przekierowaniu na stronę 
transakcyjną banku dane płat-
nika i kwota do zapłaty będą już 
uzupełnione i wystarczy je tylko  
potwierdzić. 

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

Koszt usługi płatności wynosi  
1 zł i jest doliczany przez operatora 
do transakcji. – Część z dostępnych 
w systemie opłat za sprawy może 

być ze sobą łączona, np. jeżeli 
potrzebujemy zapłacić za kilka 
pełnomocnictw, prowizja naliczy 
się tylko raz – tłumaczy Agnieszka 
Dylewska. 

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

System e-Płatności Blue Media 
działa już m.in. w Gdańsku, Szcze-
cinie czy Słupsku, a teraz także 
w Gliwicach. 
 (mt)
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Zielone światło  
dla rowerzystów

Kamery termowizyjne ułatwią rowerzystom prze-
prawianie się przez jezdnię. Pierwsze urządzenia 
są już testowane na jednym z większych gliwickich 
skrzyżowań.

Dwie kamery termowizyjne są 
właśnie testowane na skrzyżo-
waniu Drogowej Trasy Średnico-
wej z ulicami Śliwki, Orlickiego 
i Wybrzeże Armii Krajowej.

– Urządzenia są wyposażone 
w przetworniki, których de-
tekcja oparta jest na analizie 
promieniowania podczerwieni. 
Przetworzony przez nie obraz jest 

czarno-biały, a im wyższa tempe-
ratura zarejestrowanego w polu 
widzenia obiektu, tym jaśniejszy 
zapis. Główną zaletą tego typu 
kamer jest brak wpływu jakości 
oświetlenia zewnętrznego oraz 
warunków atmosferycznych na 
jakość analizy obrazu – wyja-
śnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

Dodatkowo na obrazie kamery 
termowizyjnej zaznaczone są 
pola detekcji. Gdy rowerzysta 
znajdzie się w aktywnym pasie, 
automatycznie zostanie wysłane 
żądanie włączenia na przejściu 
zielonego światła. 

Jeszcze w tym roku ZDM planuje 
wyposażyć 3 przejazdy rowero-
we w detekcję termowizyjną. 

Kamery pojawią się na testo-
wanym obecnie skrzyżowaniu, 
na ulicy Kozielskiej (przy szkole) 
oraz na skrzyżowaniu ulic Wy-
spiańskiego i Orlickiego. Testo-
wanie kamer ma się zakończyć 
we wrześniu. Wówczas zostanie 
podjęta decyzja, czy system 
obejmie kolejne skrzyżowania. 
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AKTUALNOŚCI

Rusza przebudowa  
ul. Andersa
1 sierpnia rozpocznie się zapowiadany przez Zarząd 
Dróg Miejskich remont ul. Andersa. Kierowcy powinni  
przygotować się na utrudnienia w ruchu i zwracać 
uwagę na oznakowanie tymczasowe. 

W pierwszej kolejności roboty 
drogowe będą prowadzone na 
odcinku od wjazdu do Jednost-
ki Wojskowej za ul. Płowiecką. 
Drogowcy pojawią się w tamtym 
rejonie 1 sierpnia, o godz. 7.00. 

Zamknięte zostaną wloty ulic: 
Płowieckiej, Karolinki i Mieszka I. 
Objazdy będą prowadzone uli-

cami: Andersa, Styczyńskiego, 
Daszyńskiego, Sowińskiego,  
a także ulicą Andersa, Okulickiego 
i Sowińskiego. 

Mimo wprowadzenia tymcza-
sowej organizacji ruchu, ruch 
dwukierunkowy będzie utrzy-
many przez cały czas trwania 
prac.  (mt)
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Część urządzeń na terenie placu zabaw w parku Chrobrego została chwilowo wy-
łączona z użytku. Tymczasowe ogrodzenie związane jest z wniesionymi podczas 
odbioru technicznego uwagami – informuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

– Komisja wskazała kilka 
usterek, które muszą zostać 
skorygowane w określonym 
czasie. Żadna z uwag nie wy-
kluczała możliwości użytkowa-
nia poszczególnych urządzeń, 
dlatego plac zabaw został 
oddany do użytku. Kilka dni 
temu, przed przystąpieniem 
do prac, wykonawca wygrodził 

niektóre sprzęty, nie ma jednak 
konieczności zamykania całe-
go placu zabaw – informuje 
Iwona Janik, rzecznik prasowy  
MZUK.

Ze względów bezpieczeństwa, 
w trakcie prac niektóre sprzęty 
chwilowo zostały wyłączone 
z użytkowania. 

Prace powinny zakończyć 
się do 31 lipca.

Przy okazji zostanie również 
wymienione urządzenie, które 
zostało uszkodzone przez wan-
dali jeszcze w trakcie budowy. 
 (mzuk)

Będzie jeszcze fajniej!
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Znamy wyniki szóstej edycji GBO!

Procent przekroczenia minimalnej liczby głosów oddanych  
przez mieszkańców w danym osiedlu  

(uporządkowanie od wartości najwyższej do najniższej)

Liczba głosów nieważnych z podziałem na powód unieważnieniaBUDŻET OBYWATELSKI 2019 – GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców  
zostają skierowane do realizacji w 2018 roku w ramach puli podstawowej 

(zgodnie z § 17 załącznika nr 3 do zarządzenia PM-3902/16)

W 2019 r., w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, na 21 gliwickich osiedlach w sumie zostanie  
zrealizowanych 86 zaproponowanych przez gliwiczan zadań. Cieszy fakt, że mieszkańcy aktywnie wzięli udział 
w projekcie i minimalny wymagany próg frekwencyjny został przekroczony dla każdej osiedlowej listy zadań. 
Tym razem do dyspozycji mieszkańców była kwota 6 mln zł.

GŁOSY ODDANE  
W FORMIE PAPIEROWEJ

Ważne  
papierowe

Nieważne  
papierowe Suma

13 613 971 14 584

GŁOSY ODDANE  
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ważne  
elektroniczne

Nieważne  
elektroniczne Suma

5 499 2 968 8 467

GŁOSY  
SUMARYCZNIE

Ważne Nieważne Suma

19 112 3 939 23 051

 Osiedle
Kwota  

przyznana  
na osiedle

Minimalna 
wymagana 

liczba głosów 
ważnych na 

osiedle

Liczba głosów 
ważnych

Procent  
przekroczenia 

minimalnej  
liczby głosów

OSTROPA 174 301 zł 100 861 861.00%

BOJKÓW 173 975 zł 96 800 833.33%

STARE GLIWICE 247 913 zł 216 1 556 720.37%

CZECHOWICE 129 493 zł 25 139 556.00%

LIGOTA ZABRSKA 156 565 zł 67 329 491.04%

ŁABĘDY 425 002 zł 522 2 505 479.89%

POLITECHNIKA 217 518 zł 181 788 435.36%

WOJSKA POLSKIEGO 361 827 zł 416 1 691 406.49%

ŻERNIKI 187 246 zł 116 376 324.14%

KOPERNIKA 328 109 zł 363 1 133 312.12%

ZATORZE 382 090 zł 449 1 344 299.33%

BRZEZINKA 165 351 zł 82 229 279.27%

TRYNEK 477 861 zł 622 1 734 278.78%

WILCZE GARDŁO 138 157 zł 40 108 270.00%

SZOBISZOWICE 375 220 zł 427 1 088 254.80%

SOŚNICA 493 538 zł 636 1 517 238.52%

OBROŃCÓW POKOJU 222 125 zł 178 406 228.09%

BAILDONA 315 409 zł 327 718 219.57%

WÓJTOWA WIEŚ 235 926 zł 199 364 182.91%

SIKORNIK 381 581 zł 459 707 154.03%

ŚRÓDMIEŚCIE 410 793 zł 497 719 144.67%

PULA PODSTAWOWA

Osiedle Zadanie
Numer
wnio-

sku
Opis

Szacun-
kowy 
koszt 

zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

BAILDONA
Sprzęt multi- 
medialny  
i sportowy

226

Doposażenie ZSP-6 w zestawy 
multimedialne, sprzęt do narciarstwa  
biegowego i biathlonu oraz zakup  
urządzeń zabawowych do ogólno- 
dostępnego ogrodu przy przedszkolu.

161 000 zł 438

BAILDONA
Moderni- 
zacja 
oświetlenia

393
Modernizacja oświetlenia  
ul. Królewskiej Tamy na odcinku 
od ul. Baildona do Robotniczej.

107 000 zł 35

BAILDONA Street Art 353

Otwarte spotkanie dla mieszkańców  
na temat sztuki ulicznej  
i możliwości jej wykorzystania 
do zmiany otoczenia, połączone 
z wykonaniem np. murali. 

3 000 zł 17

BAILDONA
Warsztaty 
dla 
młodzieży

359

24 zajęcia aktywizujące dla 
młodzieży, obejmujące m.in. 
elementy pracy w grupie, 
radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800 zł 7

BOJKÓW Budowa 
oświetlenia 181

Wykonanie oświetlenia  
na ul. Zielnej, nieoświetlonym 
fragmencie ul. Łanowej  
i Glebowej przy zastosowaniu 
lamp solarno-wiatrowych.

66 000 zł 233

BOJKÓW Rekonstrukcja 
kapliczki 13

Rekonstrukcja kapliczki św. Jana 
Nepomucena z XIX w. wraz 
z rzeźbą oraz zagospodarowanie 
terenu wokół – przy ul. Rolników 
pomiędzy nr 326 a 300.

98 000 zł 193

 Powód unieważnienia Liczba głosów  
nieważnych

Formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych 
pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana 636

Głos został oddany na więcej niż jedno zadanie na formularzu wniosku 48

Głos został oddany przez osobę nieuprawnioną 177

Osoba uprawniona złożyła więcej niż jeden głos 236

Formularz został doręczony po upływie terminu głosowania 181

W przypadku głosowania elektronicznego nie został otwarty  
link aktywacyjny 2 661

Suma 3 939

Gliwiczanie zgłaszają coraz więcej 
wniosków w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Z każ-
dym rokiem coraz większa jest 
też suma przeznaczana na ich 
realizację. W 2019 roku w ramach 
budżetu obywatelskiego zostanie 
zrealizowanych 86 zadań spośród 
206 poddanych pod głosowanie. 
Co ważne, będą to propozycje  
ze wszystkich 21 gliwickich osiedli, 
bo dla każdej osiedlowej listy za-
dań został przekroczony minimal-
ny wymagany próg frekwencyjny. 
79 zadań zostało wyłonionych 
w ramach puli podstawowej,  
a 7 w puli dla aktywnych, na 
osiedlach z największą frekwencją 
(Ostropa, Bojków, Stare Gliwice, 
Czechowice, Łabędy, Wojska Pol-
skiego, Zatorze).

Tym razem do dyspozycji 
mieszkańców była  
największa jak dotąd 
kwota 6 mln zł. 

Łączny szacowany koszt na 
zadania do realizacji w 2019 r. 
z puli podstawowej wynosi  
5 457 700 zł, a na zadania z puli 
dla aktywnych 538 800 zł. Do 
realizacji trafią przede wszystkim 
zadania, w efekcie których po-
jawią się nowe przestrzenie do 
spędzania wolnego czasu oraz 
zajęcia wzbogacające ogólno-
dostępne oferty kulturalno-re-
kreacyjne w osiedlach. Kolejna 
grupa zadań to – podobnie jak 
w latach ubiegłych – przedsię-

wzięcia inwestycyjne dotyczące 
np. dróg, chodników, miejsc par-
kingowych czy też oświetlenia.

Jak głosowali gliwiczanie?

W sumie oddano 23 051 głosów: 
14 584 w formie papierowej  
i 8 467 w wersji elektronicznej. 
Głosów nieważnych było 3 939 
(większość z nich ze względu 
na brak potwierdzenia linkiem 
aktywacyjnym głosu elektronicz-
nego), co oznacza, że pod uwagę 
brano głosy 19 112 osób. 

– Jak co roku, w związku z obo-
wiązującą w Gliwickim Budżecie 
Obywatelskim zasadą, by maksy-
malna  część kwoty przyznanej na 
dane osiedle trafiała właśnie  w to 

konkretne miejsce, do realizacji 
kierowane są również zadania, 
dla których oddano nieliczne, 
w tym pojedyncze głosy – mówi 
Katarzyna Śpiewok, dyrektor 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  
– Na ubiegłorocznych spotkaniach 
ewaluacyjnych dyskutowaliśmy 
na ten temat. Rekomendowałam 
pozostawienie sposobu kwalifikacji 
zadań bez zmian, gdyż mieszkańcy 
podkreślali, że posiadając tylko  
jeden głos kierują go przede 

wszystkim na zadania  większe, 
z reguły inwestycyjne, co nie prze-
sądza o braku zainteresowania 
udziałem w ogólnodostępnych 
przedsięwzięciach kulturalnych, 
edukacyjnych, czy sportowych. 

Faktycznie, dotychczas w efekcie 
budżetu obywatelskiego zrealizo-
wano prawie 40 tego typu zadań 
i wszystkie cieszyły się zaintereso-
waniem.
 (mf/BPR)

BUDŻET OBYWATELSKI
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BRZEZINKA Street 
workout 236

Doposażenie placu zabaw  
przy ul. Łódzkiej / Olsztyńskiej /
Gnieźnieńskiej / Rzeszowskiej  
o nowe urządzenia sportowe 
street workout do kwoty 165 000 zł.

165 000 zł 208

CZECHOWICE Siłownia 
zewnętrzna 341 Budowa siłowni zewnętrznej  

przy ul. Nad Łąkami. 60 000 zł 81

CZECHOWICE Remont 
drogi 243 Wykonanie remontu drogi – części 

łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową. 39 000 zł 56

KOPERNIKA Parking 89
Budowa miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych  
przy ul. Kopernika.

328 000 zł 600

LIGOTA 
ZABRSKA Chodnik 189

Remont chodnika przy  
ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej  
w śladzie starej ścieżki.

70 000 zł 126

LIGOTA 
ZABRSKA

Warsztaty dla 
młodzieży 373

24 zajęcia aktywizujące dla 
młodzieży, obejmujące m.in.  
elementy pracy w grupie, 
radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800 zł 22

LIGOTA 
ZABRSKA

Zajęcia 
sportowe 220

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży – siatkówka, 
piłka nożna i taniec.

30 000 zł 13

LIGOTA 
ZABRSKA

Fitness  
i aerobik 218

Organizacja zajęć fitness i aerobik 
dla 50 kobiet z osiedla, raz 
w tygodniu z przerwą wakacyjną.

15 000 zł 6

ŁABĘDY Plac zabaw 318 Budowa placu zabaw  
przy ul. Klasztornej. 400 000 zł 446

ŁABĘDY Tenis stołowy 
dla dzieci 324

Organizacja raz w tygodniu 
dwugodzinnych zajęć w tenisie 
stołowym dla 40 dzieci z osiedla 
w wieku szkolnym w Centrum 
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

16 000 zł 52

OBROŃCÓW 
POKOJU Plac zabaw 337

Modernizacja ogólnodostępnego 
placu zabaw o powierzchni 
300 m2 przy szkole na osiedlu 
Obrońców Pokoju – wymiana 
nawierzchni, nowe urządzenia.

175 000 zł 265

OBROŃCÓW 
POKOJU

Park 
botaniczny 235

Wykonanie miniparku botanicznego,  
składającego się z drzew 
i krzewów ciekawych przyrodniczo  
przy ul. Obrońców Pokoju.

15 000 zł 31

OBROŃCÓW 
POKOJU Liga piłkarska 224 Organizacja rozgrywek osiedlowej 

ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13. 15 500 zł 20

OBROŃCÓW 
POKOJU

Warsztaty dla 
rodziców 228

Cykl warsztatów „Rodzicielstwo 
bliskości w praktyce” dla  
obecnych i przyszłych rodziców.

3 000 zł 10

OSTROPA Doposażenie 
OSP Ostropa 262

Zakup specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego dla OSP Ostropa 
– motopompy, prądownic, lancy 
gaśniczej i podpór stabilizujących.

21 500 zł 460

OSTROPA Przebudowa 
zjazdu 207

Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego 
na drogę przycmentarną  
przy Parafii Ducha Świętego  
w Ostropie.

32 000 zł 30

OSTROPA Remont 
chodnika 206

Remont nawierzchni chodnika 
prowadzącego do przychodni 
lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10.

7 500 zł 9

POLITECHNIKA Skwer 274

Rekultywacja skweru w rejonie 
ulic Wrocławska / Arkońska /
Lutycka – m.in. budowa alejek, 
montaż małej architektury oraz 
nasadzenia krzewów.

150 000 zł 486

POLITECHNIKA Rolki 155 Kurs jazdy na rolkach dla  
5 dziesięcioosobowych grup. 30 000 zł 4

POLITECHNIKA Spotkania ze 
sztuką 253

Cykl ogólnodostępnych  
8 warsztatów rękodzielniczych 
oraz 3 wydarzeń kulturalnych.

15 000 zł 4

SIKORNIK
Strefa 
Młodego 
Naukowca

332

Zakup i instalacja na terenie  
SP 23 interaktywnych urządzeń 
edukacyjnych, wykorzystujących 
zjawiska z zakresu fizyki,  
dla mieszkańców osiedla.

128 000 zł 344

SIKORNIK Nasadzenia 75 Nasadzenie 70 drzew  
i 30 krzewów na terenie osiedla. 40 000 zł 152

SIKORNIK Chodnik 92 Remont chodnika w okolicy placu 
zabaw przy ul. Bekasa. 40 000 zł 102

SIKORNIK Fitness 74
Organizacja całorocznych zajęć 
fitness dla mieszkańców osiedla  
na terenie SP 41.

17 000 zł 41

SIKORNIK Remont 
chodnika 96

Remont nawierzchni chodnika na 
odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru 
przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czapli.

18 000 zł 36

SIKORNIK Przejście dla 
pieszych 80

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. Czapli przy 
skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki 
aktywnym znakiem D-6 wraz  
z panelami słonecznymi.

20 000 zł 16

SIKORNIK Warsztaty dla 
młodzieży 365

24 zajęcia aktywizujące dla 
młodzieży, obejmujące m.in. 
elementy pracy w grupie, radzenia 
sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800 zł 12

SIKORNIK Kwietniki 98
Uporządkowanie oraz nowe 
nasadzenia w dwóch kwietnikach 
przy ul. Czajki 3.

3 000 zł 4

SOŚNICA Siłownia 
zewnętrzna 139 Wykonanie siłowni zewnętrznej 

przy ul. Bema 20 – 28. 100 000 zł 323

SOŚNICA Miejsca 
postojowe 301

Budowa miejsc postojowych 
przed cmentarzem  
przy ul. Cmentarnej.

190 000 zł 320

SOŚNICA Imprezy  
w bibliotece 127

Organizacja cyklu imprez w filii  
nr 16 MBP – teatrzyki, spotkania 
z twórcami literatury  
współczesnej, warsztaty i zabawy.

15 000 zł 121

SOŚNICA Budowa 
chodnika 215

Budowa chodnika w ciągu  
ul. Odrowążów na odcinku od 
ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej 
– strona nieparzysta.

185 000 zł 46

STARE 
GLIWICE

Remont 
drogi 194

Wykonanie nowej nawierzchni  
z kostki (wraz z niezbędną podbu-
dową) drogi wewnętrznej w rejonie 
ul. Kozielskiej 218 – 220.

247 500 zł 913

SZOBISZOWICE Sprzęt 
sportowy 140

Doposażenie ZSP-11 w sprzęt 
sportowy, m.in. do biegania na 
nartorolkach, służący wszystkim 
mieszkańcom osiedla.

15 900 zł 412

SZOBISZOWICE Modernizacja 
oświetlenia 119 Montaż 21 lamp hybrydowych  

przy ul. Sztabu Powstańczego. 232 000 zł 370

SZOBISZOWICE
Sprzęt  
sportowo- 
-rekreacyjny

291
Wyposażenie ogrodu PM 36, 
wchodzącego w skład ZSP-10, 
w ogólnodostępny sprzęt 
sportowo-rekreacyjny.

30 000 zł 81

SZOBISZOWICE Remont 
chodnika 272 Remont chodnika przy  

ul. Cechowej 8 – 10 – 12. 47 000 zł 41

SZOBISZOWICE Aqua aerobik 251
Cotygodniowe zajęcia aqua aerobi-
ku na pływalni Delfin dla mieszkanek 
osiedla po 30. roku życia.

10 000 zł 29

SZOBISZOWICE
Stacja 
napraw 
rowerów

91

Montaż samoobsługowej stacji 
napraw rowerów wyposażonej 
w niezbędne narzędzia do pilnego 
serwisu roweru przy ul. Toszeckiej 
w rejonie ul. Uszczyka.

6 400 zł 19

SZOBISZOWICE Gimnastyka 
dla seniorów 256

Organizacja zajęć gimnastycznych 
dla 25 osób w wieku 60+, raz  
w tygodniu w sali ZSŁ.

8 000 zł 16

SZOBISZOWICE Liga piłkarska 118 Organizacja rozgrywek ligi 
piłkarskiej dla dzieci do lat 7. 14 000 zł 12

SZOBISZOWICE Montaż 
ławek 212

Montaż dwóch ławek z oparciami 
wzdłuż chodnika przy  
ul. Toszeckiej 18, w rejonie 
przychodni lekarskiej.

2 500 zł 7

ŚRÓDMIEŚCIE Zajęcia 
laboratoryjne 105

Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii 
i przyrody dla dzieci i rodzin ze 
Śródmieścia, wypełniające wolny 
czas w sposób aktywny, rozwijający 
i integrujący środowisko lokalne.

45 000 zł 392

ŚRÓDMIEŚCIE Monitoring 
zewnętrzny 104 Objęcie monitoringiem 

zewnętrznym terenu SP 9. 55 000 zł 193

ŚRÓDMIEŚCIE Warsztaty 
artystyczne 101

Raz w tygodniu warsztaty 
artystyczne z fotografii, filmu 
oraz malarstwa w GCOP  
przy ul. Barlickiego 3.

11 000 zł 106

ŚRÓDMIEŚCIE Zumba 41 Organizacja raz w tygodniu zajęć 
zumby dla 15 kobiet w wieku 50+. 15 000 zł 9

ŚRÓDMIEŚCIE Kurs  
samoobrony 338

Kurs samoobrony dla kobiet  
i mężczyzn w różnym wieku  
– 16 dwugodzinnych zajęć  
dla kobiet i 16 dwugodzinnych 
zajęć dla mężczyzn.

25 000 zł 9

ŚRÓDMIEŚCIE Zajęcia 
taneczne 162

Zajęcia taneczne – tango 
na świeżym powietrzu dla 
dorosłych – przeprowadzone 
w bliskim sąsiedztwie kawiarni 
przy ul. Mikołowskiej 4A.

5 100 zł 7

ŚRÓDMIEŚCIE
Warsztaty  
dla 
młodzieży

371

24 zajęcia aktywizujące dla 
młodzieży, obejmujące m.in.  
elementy pracy w grupie, 
radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800 zł 3

TRYNEK Alejki 49
Brukowanie alejek dla pieszych 
pomiędzy blokami przy 
ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118.

190 000 zł 385

TRYNEK
Remont 
miejsc  
postojowych

273
Remont miejsc postojowych 
przy ul. Piastowskiej. Wymiana 
starych płyt betonowych na nową 
nawierzchnię z kostki.

210 000 zł 309

TRYNEK Strefa gier 47

Stworzenie przed budynkiem 
ZSP-3 ogólnodostępnej strefy 
z wielkoformatowymi grami 
edukacyjnymi – m.in. szachownica, 
klasy, chińczyk, alfabet.

35 000 zł 69

TRYNEK Tai Chi 151
Organizacja zajęć tai chi chuan  
dwa razy w tygodniu dla  
30 seniorów.

40 000 zł 51

WILCZE 
GARDŁO

Siłownia 
zewnętrzna 232 Doposażenie siłowni zewnętrz-

nej przy ul. Magnolii. 30 000 zł 48

WILCZE 
GARDŁO

Modernizacja 
oświetlenia 201

Wymiana 4 opraw sodowych na 
oprawy LED w celu doświetlenia 
pl. Jaśminu.

10 000 zł 25

BUDŻET OBYWATELSKI
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• Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły co najmniej dwukrotnie minimalną wy-
maganą liczbę głosów ważnych. Do realizacji w 2019 roku zostaje skierowane to 
zadanie z danego osiedla, które uzyskało największą liczbę głosów spośród zadań 
nieskierowanych do realizacji z puli podstawowej.

• Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły minimalną wymaganą liczbę głosów 
ważnych.

• Do realizacji kierowane są kolejno zadania z poszczególnych osiedli, które uzyskały 
najwyższą liczbę głosów, a ich szacunkowy koszt mieści się w puli przyznanej do 
dyspozycji osiedla.

Osiedle Zadanie Wni-
osek Opis

Szacun-
kowy koszt 

zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

Kwota pozostała do dyspozycji/wykorzystania w skali miasta po ustaleniu wyników głosowania: 542 300 zł

OSTROPA Brukowanie 
ulicy 202

Wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej na całej długości  
ul. Marynarskiej.

170 000 zł 334

BOJKÓW Tor rolkowy 160
Budowa toru do jazdy na rolkach 
i rowerkach dla dzieci i młodzieży 
na terenie parku w Bojkowie.

170 000 zł 169

STARE GLIWICE Zajęcia 
sportowe 174

Organizacja zajęć sportowo- 
-rekreacyjnych skierowanych 
do różnych grup wiekowych, 
prowadzonych przez  
wykwalifikowanych trenerów.

105 000 zł 119

CZECHOWICE Warsztaty dla 
młodzieży 364

24 zajęcia aktywizujące dla 
młodzieży, obejmujące m.in.  
elementy pracy w grupie, 
radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800 zł 2

ŁABĘDY Imprezy dla 
seniorów 351

Organizacja bezpłatnych imprez 
dla 60 seniorów 65+ w Centrum 
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”  
i SM Stare Łabędy – koncerty, 
spotkania przy muzyce, spotkania ze 
specjalistami (np. prawo, zdrowie).

30 000 zł 42

WOJSKA 
POLSKIEGO Fitness 261

Zorganizowanie zajęć fitness dla 
mieszkańców osiedla – godzinne 
zajęcia 2 razy w tygodniu.

20 000 zł 12

ZATORZE Street Art 347

Otwarte spotkanie dla mieszkańców  
na temat sztuki ulicznej  
i możliwości jej wykorzystania  
do zmiany otoczenia, połączone  
z wykonaniem np. murali.

3 000 zł 1

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają  
skierowane do realizacji w 2019 roku w ramach puli dla aktywnych 

(zgodnie z § 19 załącznika nr 3 do zarządzenia PM-5537/17).

PULA DLA AKTYWNYCH

• W ramach puli dla aktywnych do wydania było 542 300 zł.  
Rozdysponowano łącznie kwotę 538 800 zł, pozostało  
3 500 zł.

• W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zapla-
nowano 6 000 000 zł. Na zadania ujęte w tym wykazie 
rozdysponowano łącznie kwotę 5 457 700 zł. Pozostało 
niewykorzystane 542 300 zł, które – zgodnie z przyjętymi 
zasadami – utworzyły pulę dla aktywnych osiedli. 

WILCZE 
GARDŁO

Zajęcia 
rekreacyjno-
-sportowe

231

Zajęcia rekreacyjno-sportowe  
w sali przy ul. Jaśminu 2  
– godzina aerobiku oraz  
2 godziny tenisa stołowego lub 
siatkówki dwa razy w tygodniu.

48 000 zł 25

WILCZE 
GARDŁO

Warsztaty  
dla 
młodzieży

363

24 zajęcia aktywizujące dla 
młodzieży, obejmujące m.in. 
elementy pracy w grupie, 
radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800 zł 6

WILCZE 
GARDŁO

Montaż 
ławek 245

Montaż dwóch ławek  
z oparciami przy ciągu pieszym 
stanowiącym łącznik pomiędzy 
ul. Magnolii a Krokusów.

2 500 zł 4

WOJSKA 
POLSKIEGO Boisko 26

Modernizacja istniejącego boiska 
asfaltowego do koszykówki  
– ul. Kozielska 91/Ordona 8 
(dawna Armii Ludowej) – na 
boisko wielofunkcyjne dla dzieci.

160 000 zł 644

WOJSKA 
POLSKIEGO Boisko 27

Przebudowa asfaltowego boiska 
do tenisa – ul. Kozielska 95 
/ Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) 
– na boisko do koszykówki.

160 000 zł 419

WOJSKA 
POLSKIEGO

Warsztaty 
kreatywne 252

Przeprowadzenie warsztatów 
kreatywnych dla dzieci i dorosłych  
– florystyka, filcowanie, ceramika.

14 000 zł 75

WOJSKA 
POLSKIEGO

Przejście 
dla 
pieszych

176
Budowa aktywnego przejścia 
dla pieszych przy ul. Kozielskiej 
80 – montaż dodatkowych świateł 
ostrzegawczych dla kierowców.

20 000 zł 20

WOJSKA 
POLSKIEGO

Muzykoterapia  
dla 
seniorów

348

Po 5 godzinnych zajęć muzyko-
terapii dla 2 grup do 15 osób 
każda – gra na instrumentach, 
improwizacja ruchowa i ćwiczenia 
rytmiczne.

3 300 zł 18

WOJSKA 
POLSKIEGO

Pierwsza 
pomoc 257

Szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej  
dla seniorów z osiedla w siedzibie 
Klubu Seniora.

1 000 zł 10

WÓJTOWA 
WIEŚ

Siłownia 
zewnętrzna 31

Budowa siłowni zewnętrznej  
na terenie pl. Grunwaldzkiego 
w okolicy placu zabaw.

80 000 zł 183

WÓJTOWA 
WIEŚ

Budowa 
oświetlenia 17

Budowa oświetlenia przy drodze 
dojazdowej do garaży 
i podwórek między ul. Długosza 
i Zawiszy Czarnego.

102 000 zł 70

WÓJTOWA 
WIEŚ

Montaż 
ławek 295

Montaż 11 ławek z oparciami 
przy al. Mickiewicza na odcinku 
pomiędzy ul. Daszyńskiego  
a Sobieskiego.

14 000 zł 63

WÓJTOWA 
WIEŚ

Zajęcia  
rekreacyjno-
-sportowe

164

Zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dla mieszkańców osiedla  
w wieku 50+, prowadzone przez 
wykwalifikowanego trenera, 
przez cały rok z wyłączeniem 
wakacji.

3 600 zł 21

WÓJTOWA 
WIEŚ Kurs tańca 300

Kurs tańca dla mieszkańców 
osiedla, dla dzieci oraz 
dorosłych, po 20 osób w każdej 
grupie, 4 razy w miesiącu.

5 500 zł 7

WÓJTOWA 
WIEŚ

Wycieczki 
rowerowe 352 Cykl 5 wycieczek rowerowych 

dla mieszkańców osiedla. 8 900 zł 1

ZATORZE Plac zabaw 200

Budowa szkolnego, ogólnodostępnego  
placu zabaw przy ZSP-12  
– sztuczna nawierzchnia, 
chodniki, nasadzenie zieleni, mała 
architektura i zestawy zabawek.

376 000 zł 266

ZATORZE Wymiana 
ławek 61

Demontaż 4 ławek bez oparć 
oraz montaż 4 ławek  
z oparciami na skwerze  
przy ul. Poniatowskiego.

5 000 zł 13

ŻERNIKI Strefa 
aktywności 15

Projekt i wykonanie do kwoty 
187 tys. zł strefy rekreacyjnej 
(tor rolkowy, górka i inne) przy 
ul. Żernickiej.

187 000 zł 317

5 457 700 zł 
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Od października kolejni młodzi naukowcy będą mogli rozpocząć realizację swoich 
doktoratów w systemie dualnym – w przedsiębiorstwie oraz na uczelni. Aż pięć 
wydziałów Politechniki Śląskiej otrzymało pozytywną ocenę w konkursie na dok-
toraty wdrożeniowe.

Wśród wydziałów z Politechniki 
Śląskiej, które uzyskają dofinan-
sowanie w ramach konkursu 
organizowanego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, znalazły się: Wydział 
Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki, Wydział Chemiczny, 
Wydział Inżynierii Środowiska 

i Energetyki, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Metalurgii oraz 
Wydział Transportu.

W konkursie na realizację dok-
toratów wdrożeniowych można 
było ubiegać się o środki finan-
sowe na prowadzenie stacjo-
narnych studiów doktoranckich 

rozpoczynających się w roku 
akademickim 2018/2019, na 
których kształcenie będzie się 
odbywało we współpracy z pra-
codawcą doktoranta. Pozyskane 
środki finansowe są przeznaczo-
ne na dofinansowanie kosztów 
wykorzystania infrastruktury 
badawczej w celu realizacji ba-
dań naukowych prowadzonych 
przez doktoranta, a także na 
finansowanie stypendium dok-
toranckiego. 

W ubiegłorocznej edycji konkur-
su dofinansowanie otrzymały 
cztery wydziały Politechniki 
Śląskiej. W efekcie aż 64 dok-
torantów Politechniki Śląskiej 
rozpoczęło realizację dokto-
ratów wdrożeniowych w roku 
akademickim 2017/2018. Tym 
samym gliwicka uczelnia znalazła 
się na pierwszym miejscu wśród 
wyższych szkół w Polsce kształ-
cących najwięcej doktorantów 
wdrożeniowych.  (mt)

AKTUALNOŚCI

Gliwickie atrakcje turystyczne można zwiedzić, korzystając z audioprzewodników 
wypożyczanych bezpłatnie w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, miesz-
czącym się w budynku Kina Amok – Scena Bajka (ul. Dolnych Wałów 3). Audioprze-
wodniki mają wbudowany nadajnik GPS, który prowadzi użytkownika i sprawia, 
że informacje można usłyszeć dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się zabytek. Na 
wyświetlaczu urządzenia pokazuje się również zdjęcie danego obiektu. 

– Przygotowaliśmy dwie trasy 
spacerowe: po starym mie-
ście i po Śródmieściu w trzech 
wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i niemieckiej. Ułatwie-
niem dla rodzin, które zwiedzają 
miasto ze swoimi pociechami, są 
wersje tras spacerowych opraco-
wane specjalnie dla dzieci w wie-
ku 9 – 12 lat – mówi Magdalena 
Baraniecka z Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej.

Pracownicy Centrum dokładają 
wszelkich starań, aby odpo-
wiedzieć na wszystkie pytania 
na miejscu, przez telefon oraz 
drogą elektroniczną. Lokalne 
i regionalne atrakcje turystyczne, 
szlaki turystyczne, noclegi, lokale 
gastronomiczne oraz połączenia 
komunikacyjne nie mają tajemnic 
dla informatorów. Turyści mogą 
w obiekcie skorzystać ze stano-
wiska komputerowego z bezpłat-
nym dostępem do Internetu oraz 
z całodobowego infokiosku.

Ponadto w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej tu-
ryści mogą uzyskać bezpłatne 
mapki oraz ulotki prezentują-
ce warte obejrzenia miejsca 
i obiekty w Gliwicach oraz 
w regionie. Mieszkańcy Gliwic 
chętnie sięgają po lokalne, 
regionalne i ogólnopolskie 
informatory oraz czasopisma 
kulturalne. W Centrum można 
również nabyć przewodniki, 
publikacje dotyczące historii 
miasta, mapy, widokówki oraz 
pamiątki, a także bilety na wy-
darzenia kulturalne. 

Dużym zainteresowaniem tu-
rystów cieszy się „Przewodnik 
po Gliwicach” wydany przez 
Muzeum w Gliwicach we 
współpracy z wydawnictwem 
Bezdroża. Bedeker jest przydatny 
także dla  mieszkańców, którzy 
mogą poznać bliżej historię 
miejsc i obiektów mijanych na 
co dzień. Jest to publikacja przed-

stawiająca najciekawsze znane 
i nieznane miejsca w Gliwicach 
oraz okolicy. Opowieść o hi-
storii i zabytkach przeplata się 
w przewodniku z aktualnymi 
informacjami o ofercie 
spędzania wolnego 
czasu w Gliwicach, 
o jego infrastruk-
turze sportowej, 
instytucjach 
kultury, cyklicz-
nych imprezach 
czy miejscach 
przyjaznych dzie-
ciom.

Warto dodać, że w północ-
nej części miasta znajduje się 
również Centrum Informacji 
Turystycznej. Mieści się ono na 
terenie kompleksu Radiostacji 
Gliwice, tuż obok drewnianej 
wieży, w budynku nadajnika, 
w którym funkcjonuje oddział 
Muzeum w Gliwicach.  
 (muz)

Zwiedzaj z audioprzewodnikiem

Doktoranci  
wdrożeniowi na start
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23 lipca drogowcy rozpoczęli malowanie spodu wia-
duktu w ciągu ul. Tarnogórskiej. Przez najbliższy mie-
siąc kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ru-
chu na DK 88. 

Prace prowadzone pod wia-
duktem są przyczyną zawęże-
nia jezdni DK 88 oraz ograni-
czenia dopuszczalnej prędkości 
jazdy w tym rejonie, co może 
powodować utrudnienia 
w płynnym przejeździe. 

Jest to dopiero pierwszy etap 
prac. W kolejnym utrudnień 

w ruchu można spodziewać 
się na kolejnych odcinkach 
jezdni, zgodnie z wymogami 
wykonawcy. 

Jak zapowiada Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach, zawę-
żenie pasów jezdni na DK 88 
w rejonie wiaduktu potrwa 
około 4 tygodni.  (mt)

Uwaga na DK 88
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AKTUALNOŚCI

Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach zdobyło tytuł 
„Spedytor Roku 2017” przyznawany przez Polską Izbę 
Spedycji i Logistyki. 

W konkursie wyróżniane są 
przedsiębiorstwa spedycyjne, 
które szczególnie dbają o roz-
wój firmy i załogi oraz jakość 
świadczonych usług, osiągając 
przy tym bardzo dobre wyniki 
ekonomiczne. – Jesteśmy dumni 
z otrzymanej nagrody. Wyróżnie-
nie potwierdza, że poprzez ciągły 
rozwój wzbudzamy zaufanie 
wśród kontrahentów i osiągamy 
coraz lepszą pozycję na rynku – 
mówi Jerzy Zachara, prezes zarzą-
du Śląskiego Centrum Logistyki.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
oferuje kompleksowe rozwiąza-
nia w zakresie spedycji, logistyki 
oraz transportu drogowego, 
kolejowego i wodnego śródlądo-
wego. Znajduje się w unikalnym 
miejscu na logistycznej mapie 

Polski – w Gliwicach ma początek 
Odrzańska Droga Wodna łącząca 
Górny Śląsk z portami morskimi 
Szczecin i Świnoujście. 

Aktualny potencjał przeładun-
kowy gliwickiego portu to ok.  
1,5 miliona ton rocznie, a docelo-
wo 3 miliony ton. Infrastruktura 
magazynowa ŚCL jest wysoko 
specjalistyczna, skierowana do 
wybranych gałęzi przemysłu, np. 
chemicznego, stalowego i sa-
mochodowego. Firma posiada 
własną flotę pojazdów ciężaro-
wych, które przewożą towary do 
i z większości państw Unii Euro-
pejskiej. Terminal Kontenerowy 
dysponuje regularnymi połącze-
niami kolejowymi z polskimi, nie-
mieckimi i holenderskimi portami 
morskimi.  (mf)

Nagroda dla ŚCL

Gliwice od lat stawiają na nowoczesne technologie. 
Nic zatem dziwnego, że to właśnie w naszym mieście 
powstało Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych 
Konstrukcji Lekkich. Podczas ostatniego spotkania wy-
brano zarząd, który pokieruje działalnością Centrum. 

Polsko-Niemieckie Centrum Hybry-
dowych Konstrukcji Lekkich, które 
właśnie rozpoczęło działalność 
w biurze Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej przy ul. Ryb-
nickiej, ułatwi międzynarodową 
współpracę naukowo-badawczą, 
umożliwi też zastosowanie nowych 
wdrożeń w zakresie rozwoju no-
wych technologii projektowania 
oraz tworzenie materiałów sto-
sowanych w budowie środków 
transportu lotniczego, kolejowego 
i branży automotive. 

Centrum tworzą Miasto Gliwice, 
Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna, Federacja Firm Lotni-
czych „Bielsko”, Instytut Lekkiej 
Inżynierii i Technologii Polimero-
wej Uniwersytetu Technicznego 
w Dreźnie i Uniwersytet Technicz-
ny Bergakademie Freiberg oraz 
Politechnika Śląska, na której 
w ramach kierunku mechanika 
i budowa maszyn jest prowadzona 
specjalność „konstrukcje lekkie”, 
objęta patronatem Śląskiego Klas- 
tra Lotniczego. W przyszłym roku 

akademickim zostanie także uru-
chomiona specjalność „Aircraft 
Design”, która będzie prowadzona 
jednocześnie przez trzy wydziały 
Politechniki Śląskiej. Utworzenie 
Polsko-Niemieckiego Centrum 
Hybrydowych Konstrukcji Lekkich 
uatrakcyjni poziom kształcenia 
w zakresie nowych technologii 
materiałowych.

– Centrum powstało we współpra-
cy z gliwicką uczelnią, która jest 
liderem naukowym projektu, KSSE 
oraz uczelniami z niemieckiej Sak-
sonii, będącej jednym z głównych 
ośrodków badań i zastosowań 
konstrukcji lekkich. To nie przypa-
dek, że Gliwice zostały wybrane na 
siedzibę Centrum. Sporym atutem 
jest nasze położenie – wszyscy nasi 

partnerzy są niedaleko, mamy też 
dobrą infrastrukturę drogową 
między polskimi i niemieckimi 
partnerami. To umożliwia stałą 
i płynną wymianę kadry naukowej 
oraz aparatury badawczej – wy-
jaśnia Adam Neumann, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

Utworzenie Centrum ma zin-
tensyfikować współpracę mię-
dzy partnerami, a także ułatwić 
wykorzystanie zasobów i moż-
liwości, jakimi dysponują, m.in. 
aparatury badawczej, kadry 
naukowej, osiągnięć w dziedzi-
nie inżynierii w branży motory-
zacyjnej i lotniczej, doświadczeń 
w projektowaniu oraz znajomości 
technologii wytwarzania mate-
riałów hybrydowych i kompo-

zytowych. W Radzie Centrum 
będzie działał sekretarz miasta 
dr inż. Andrzej Karasiński, prezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej dr Janusz Michałek, 
prorektor ds. nauki i rozwoju 
Politechniki Śląskiej prof. Marek 
Pawełczyk, Jarosław Bulanda 
i Krzysztof Krystowski z Federacji 
Firm Lotniczych „Bielsko”, prof. 
Wolfram Jäger z Instytutu Lekkiej 
Inżynierii i Technologii Polimero-
wej Uniwersytetu Technicznego 
w Dreźnie oraz prof. Ulrich Prahl 
z Uniwersytetu Technicznego 
Bergakademie Freiberg. Zarząd 
będzie kierował zespołami robo-
czymi, które zajmą się edukacją, 
badaniami i rozwojem oraz 
przygotowaniem wspólnych 
projektów.  (mf)

Technologie przyszłości w Gliwicach
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Od remontu skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Zabrskiej i Konarskiego rozpocznie 
się przebudowa ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ul. Szarej do ul. Ks. Hlubka. Prace 
ruszą w poniedziałek, 30 lipca, o godz. 6.00.  

Objazdy zostaną wytyczone ul. Ko- 
narskiego, Drogową Trasą Śred-
nicową, ul. Robotniczą, Francisz-
kańską i Hutniczą. Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów, 
wykonawca inwestycji, uczula 
kierowców, by zwracali uwagę 
na oznakowanie tymczasowe. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, remont skrzyżowa-
nia powinien zakończyć się do  
końca roku. 

Docelowo ul. Jagiellońska zosta-
nie wyremontowana na odcinku 
od ul. Szarej do ul. Ks. Hlubka. 
Zmiany w organizacji ruchu będą 
wprowadzane etapami, w miarę 
postępu prac. Przebudowa obej-
mie usunięcie torowiska, wymia-
nę sieci uzbrojenia podziemnego, 
a następnie remont nawierzchni 
jezdni i chodników. Powstanie 
także ścieżka rowerowa, a miejsca 
postojowe zostaną uporządkowa-

ne. Zakończenie prac planowane 
jest w czwartym kwartale br. 

Również w poniedziałek, 30 lipca, 
rozpocznie się remont ul. Źródla-
nej, chodnika przy ul. Jagodowej 
oraz parkingu przy hotelu Qubus 
przy ul. Dworcowej. Prace powin-
ny zakończyć się do 31 sierpnia.
Kierowcy proszeni są o zwracanie 
uwagi na oznakowanie tymcza- 
sowe. (mf)

Patrzcie na znaki! 
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
poszukuje partnerów do udziału w akcji zdrowotnej „Gliwicki Dzień 
dla Zdrowia”, zaplanowanej na 20 października 2018 r. 

„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” to bezpłatna, 
jednodniowa akcja zdrowotna dla miesz-
kańców,  realizowana od 2011 roku. W ra-
mach wydarzenia podmioty lecznicze pełnią 
nieodpłatne dyżury w zakresie wcześniej 
zadeklarowanych obszarów zdrowotnych. 

Podmioty świadczące usługi w zakresie 
zdrowia, zainteresowane przyłączeniem się 
do akcji, powinny złożyć wypełniony druk 
zgłoszenia w Biurze Podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21) 
lub przesłać go drogą elektroniczną na 
adres: zd@um.gliwice.pl do 17 września  
br. Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-54-33. 

Druk zgłoszenia można znaleźć w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, w zakładce Zdrowie 
i Pomoc Społeczna, Programy zdrowotne 
i społeczne.  (mt) 

GLIWICKI  
Dzień dla Zdrowia
Działajmy razem!

WARTO WIEDZIEĆ

 uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, 
jesteś ofiarą gwałtu, była lub jest nadal sto-
sowana wobec ciebie przemoc fizyczna lub 
psychiczna,

 doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 przeżywasz poważną chorobę lub choruje 

ktoś z twoich bliskich,
 w twoim małżeństwie, związku pojawił się 

kryzys,
 stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 pojawił się kryzys związany z przejściem na 

nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywil-
nego, narodzenie dziecka, odejście z domu 
dorosłych dzieci itp.,

 pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, 
rodzicami, przełożonymi,

 czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym 
życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,

 masz problemy ze snem, dręczą cię koszmary,
 tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem 

myśli, ogarnia cię chaos,
 pojawiły się myśli samobójcze, próbowałaś 

/eś odebrać sobie życie...
...nie musisz pozostawać z trudnościami sam! 
Jesteśmy i chcemy pomóc ci odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możli-
wości.  (OIK)

Jeżeli na twojej drodze życiowej 
pojawiło się coś, co zaburzyło  
dotychczasową harmonię....

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

tel. 32/335-53-40 lub 510-230-115

W wielu przypadkach krew jest jedynym ratunkiem zagrożonego 
życia. Niestety, mimo że dawców jest wielu, krwi wciąż brakuje. 
Dlatego nie zwlekaj – dołącz do akcji „Krew powinna krążyć: oddaj 
krew. Przekaż dalej!”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopa-
truje w krew i jej składniki 167 szpitali 
i klinik województwa śląskiego. Każdego 
dnia wydaje do szpitalnych Banków Krwi 
od 200 do 250 litrów tego życiodajnego 
płynu. Aby go nie zabrakło, każdego dnia 
krew powinno oddać 500 osób.

Krew można oddać w siedzibie Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
w Katowicach (przy ul. Raciborskiej 15),  
w 10 oddziałach terenowych oraz  
6 mobilnych punktach poboru krwi. 

W Gliwicach krew można oddać  
na placu przed dworcem PKP  
w pierwszy i trzeci poniedziałek 
miesiąca (w godzinach od 10.00  
do 17.00), a w drugi i czwarty 

poniedziałek miesiąca na placu 
Krakowskim, w godz. od 10.00 do 17.00. 

Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi 
do pojemnika z płynem konserwującym, 
trwa to ok. 5 – 10 minut. Krew może 
oddać osoba pełnoletnia, która waży  
nie mniej niż 50 kg i nie przekroczyła  
65. roku życia. Zgłaszając się do oddania 
krwi, należy być zdrowym, wypoczętym, 
po niskotłuszczowym posiłku. W ciągu doby 
poprzedzającej oddanie krwi należy wypić  
ok. 2 litrów płynu, nie palić papierosów 
i nie pić alkoholu. Na pobranie należy 
przyjść z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Więcej informacji na temat odda-
wania krwi można znaleźć na stronie  
www.krwiodawstwo-katowice.pl w za-
kładce Oddawanie krwi.  (mf)
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Wielkim sukcesem pilota Aeroklubu Gliwickiego zakoń-
czyły się 35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata w trzech 
klasach przelotowych, rozgrywane przez ostatnie dwa 
tygodnie w Ostrowie Wielkopolskim na lotnisku w Mi-
chałkowie. II miejsce i tytuł wicemistrza globu w klasie 
Club dla Tomasza Rubaja!

Miesiąc temu Tomasz Rubaj – 
jako reprezentant Aeroklubu 
Gliwickiego – został mistrzem 
Polski w swojej kategorii 
na zawodach rozegranych  
w Lesznie.

35. Szybowcowe Mistrzostwa 
Świata w Ostrowie Wielkopol-
skim były wyjątkowo udane dla 
polskich szybowników. W każ-
dej klasie na podium znalazł 
się polski pilot, a dzięki bardzo 
wysokim pozycjom wszystkich 
Biało-Czerwonych startujących 
w mistrzostwach Polska wy-
walczyła również złoty medal 
w klasyfikacji drużynowej jako 
jedyny kraj z notą ponad 900 
punktów. W zawodach uczest-
niczyło 132 zawodników z 24 
krajów. W sumie reprezentanci 
Polski ukończyli zawody z 2 zło-
tymi, 2 srebrnymi i 1 brązowym 
medalem.

W klasie Standard brązowy me-
dal zdobył Mateusz Siodłoczek, 
a bardzo wysokie 5. miejsce zajął 
Łukasz Błaszczyk. W klasie Club 
srebrny medal wywalczył wie-
loletni członek Aeroklubu Gli-
wickiego, Tomasz Rubaj, a tuż za 
podium znalazł się Jakub Barszcz. 
Jak podkreślają organizatorzy, 
w Club mogło być jeszcze lepiej. 
Obydwaj polscy szybownicy do 
ostatniej konkurencji byli na 
czele. Niestety, ostatni przelot 
nie był dla nich szczęśliwy.

W klasie 15-metrowej zwyciężył 
Sebastian Kawa, który obronił ty-
tuł z ubiegłego roku, zdobywając 
tym samym już 14. złoty medal 
mistrzostw świata w historii 
swoich startów. Wicemistrzem 
świata w tej samej klasie został 
Łukasz Grabowski, brązowy me-
dalista z ubiegłego roku. 
 (kik)

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., 44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1,

sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki sprzętowe:

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

1. Agregat prądotwórczo-spawalniczy S 6000 P EISEMANN 4-0090 2001 - sprzęt uszkodzony
2. Pompa wody WT-30 4-0118 2006 - sprzęt uszkodzony
3. Asfalciarka KAP 2500 5-0120 1986 1200 sprzęt uszkodzony
4. Walec DV-2 Vielhaben 5-0128 1991 2500 sprzęt uszkodzony
5. Zagęszczarka gruntu Ammann AVP2920 5-0191 2000 195 sprzęt uszkodzony
6. Ubijak Dynapac LT-700 5-0203 2002 74 sprzęt uszkodzony
7. Zagęszczarka gruntu LH 300 5-0206 2002 300 sprzęt uszkodzony
8. Zagęszczarka gruntu Wacker DPU 100-70 5-0251 2007 700 sprzęt uszkodzony
9. Stabilizator gruntu GUTZWILLER GM 250 5-0275 2010 7000 sprzęt uszkodzony

10. Zagęszczarka Ammann AVP 1850 5-0278 2011 117 sprzęt uszkodzony
11. Ubijak stopowy Ammann ACR 60 5-0280 2011 62 sprzęt uszkodzony
12. Ubijak stopowy Ammann ACR 60 5-0299 2011 62 sprzęt uszkodzony

Lp. nazwa nr ewid. rok prod. uwagi

1. Rozkładarka gąsienicowa ABG TITAN 511 (stół roboczy 3-6 mb) 5-0146 1993 sprzęt użytkowany do samego końca
2. Skrapiarka SK-1000 (jednoosiowa) 5-0107 1989 sprzęt użytkowany do samego końca

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

Miasto Gliwice informuje, 
że w związku z osiągnięciem 
wymaganej liczby złożonych 

wniosków zamyka nabór 
uzupełniający wniosków 

o przyznanie dotacji do zmiany 
systemu grzewczego z opalanego 

paliwem stałym na system 
ekologiczny w ramach pilotażowej 

edycji ,,Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”.

ZAKŁAD POGRZEBOWY 
MZUK

Gliwice,  
ul. Raciborska 12,  
tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA  
ORGANIZACJA  

POGRZEBÓW I USŁUGI 
CMENTARNE

Trumny, wieńce,  
nekrologi, chłodnia,  

formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju  

i za granicę. Przedłużanie 
ważności grobów.

Telefon całodobowy: 
503-19-11-50

Długoletnie  
doświadczenie gwarancją 

jakości obsługi.
Miejski Zarząd Usług 

Komunalnych

KOMUNIKATY

SPORT/KOMUNIKATY

W swoim inauguracyjnym spotkaniu Piast Gliwice pokonał ligowego beniaminka 
Zagłębie Sosnowiec 2:1. Bramki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli Aleksandar 
Sedlar i Tomasz Jodłowiec. Dla gospodarzy trafił Vamara Sanogo.

W poniedziałkowym meczu podo- 
pieczni Waldemara Fornalika 
długo przeważali, ale nie mogli 
trafić do siatki. Przed przerwą to 
rywale okazali się skuteczniejsi 
i wyszli na prowadzenie po strzale 
Vamary Sanogo. – W pierwszej 
połowie chcieliśmy kontrolować 
sytuację i grać do przodu. W wie-
lu fragmentach to się udawało 
i dochodziliśmy do sytuacji bram-
kowych, ale ich nie wykorzysty-
waliśmy. Później sami straciliśmy 
gola – powiedział po spotkaniu 
opiekun Niebiesko-Czerwonych.

Piłkarze Piasta odwrócili losy 
rywalizacji i po przerwie prze-
chylili szalę zwycięstwa na swoją 
korzyść. Najpierw Dawida Kudłę 
pokonał Aleksandar Sedlar, a de-
cydującego gola zdobył Tomasz 
Jodłowiec. – Gratuluję mojej 
drużynie charakteru. Zespół mógł 
zwątpić, ale w szatni powiedzieli-
śmy sobie, że jeśli dalej będziemy 
tak grać, to efekty przyjdą. Strze-

liliśmy dwie bramki i wygraliśmy. 
Jesteśmy zadowoleni, ponieważ 
na boiskach beniaminków nie gra 
się łatwo. Zagłębie weszło do ligi 
z biegu. To scementowany zespół, 
który dobrze fukcjonuje i gra 
agresywnie. Musieliśmy się mu 
przeciwstawić – mówił Waldemar 
Fornalik.

Pierwszego gola Niebiesko-Czer-
woni zdobyli z rzutu karnego. 
Pewnym strzałem z jedenastu 
metrów popisał się Aleksandar 
Sedlar. – Wyznaczonych było 
dwóch zawodników: Aleksandar 
Sedlar i Patryk Dziczek. W razie 
jedenastki mieli podjąć decyzję, 
kto będzie strzelał. Aleks uznał, 
że jest gotowy, a Patryk nie miał 
przeciwwskazań. To był bardzo 
dobrze wykonany karny – zazna-
czył trener Piasta.

W spotkaniu z Zagłębiem Sosno-
wiec za plecami napastnika zagrał 
Joel Valencia. 23-latek dotychczas 

ustawiany był na pozycji skrzydło-
wego, ale trenerzy zdecydowali 
się na ustawienie go na „dzie-
siątce”. – W trakcie sparingów 
próbowaliśmy ustawiać Joela za 
napastnikiem. Stwierdziliśmy, że 
na skrzydle dużo tracił, bo próbo-
wał schodzić do środka... Muszę 
powiedzieć, że w tym meczu był 
jednym z piłkarzy, którzy ciągnęli 
grę – przyznał Fornalik.

Defensywa Piasta miała sporo 
problemów z napastnikami benia-
minka, którzy są dobrze zbudowa-
ni i silni fizycznie. – Wiedzieliśmy 
o atutach zawodników Zagłębia. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że na-
pastnicy są silni i nie gra się z nimi 
łatwo. Kuba Czerwiński i Aleks 
Sedlar dobrze sobie poradzili. Nie 
zawsze można wszystkiemu zapo-
biec, ale w większości przypadków 
nam się to udawało – zakończył 
Waldemar Fornalik.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA

Szybownik z Gliwic 
wicemistrzem 
świata!

Udany start sezonu
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Wielkie święto muzyki jazzowej

Dobrego nigdy za wiele!

KULTURA

Wyjątkowe koncerty, wystawa plakatów i grafik z całego świata, warsztaty muzycz-
ne – 3 sierpnia startuje Jazz w Ruinach. Na scenie magicznych ruin teatru Victoria 
przy al. Przyjaźni zaprezentują się wschodzące gwiazdy polskiego i zagranicznego 
jazzu, a także młodzi twórcy sztuk plastycznych. Nie zabraknie też atrakcyjnych 
warsztatów dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

Tegoroczny festiwal zaplanowa-
no na dwa sierpniowe weekendy  
3 – 4 i 10 – 11 sierpnia. Zainaugu-
ruje go występ młodzieży z Zespo-
łu Jazzowego Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Ludomira Różyc-
kiego w Gliwicach (godz. 18.00). 

3 sierpnia o godz. 19.00 zostanie 
otwarta wystawa plastyczna Jazz 
is woman and woman is jazz,  
a 15 minut później na scenie poja-
wi się Szymon Mika Trio. Utalento-
wany gitarzysta z Maxem Muchą 
(kontrabas) i Zivem Ravitzem (per-
kusja) zaprezentują utwory z płyty 

„Togetherness”, stanowiącej zapis 
spotkania muzyków pochodzą-
cych z różnych krajów i kultur. Na 
zakończenie pierwszego festiwa-
lowego wieczoru wystąpi nadzieja 
polskiego jazzu, Monika Malczak 
Quintet (godz. 21.00). 

W sobotę, 4 sierpnia, warto za-
rezerwować sobie czas na kon-
cert Gauthier Toux Trio, którego 
liderem jest 25-letni pianista, 
uważany za wschodzącą gwiazdę 
francuskiej pianistyki jazzowej 
(godz. 19.00). O godz. 21.00, za 
sprawą The Brag Pack, usłyszymy 

prawdziwą mieszankę najróżniej-
szych wpływów oraz prądów, po-
śród których znajdziemy zarówno 
elementy fusion, rozbudowane 
improwizacje, a także groove czy 
nowoczesny swing.

Drugi festiwalowy weekend za-
powiada się nie mniej ciekawie. 
O niezapomniane wrażenia w pią-
tek, 10 sierpnia, zadba kwartet 
Woody Black 4 (godz. 19.00), 
złożony z czterech klarnecistów, 
poruszających się w klimatach 
współczesnego jazzu, dopra-
wionych awangardową szczyptą 
muzyki światowej. O 21.00 pu-

bliczność zgromadzoną w ruinach 
zaczaruje formacja Algorhythm, 
wyróżniająca się nieoczywistym 
podejściem do improwizacji. 

Ostatni dzień festiwalu rozpocznie 
koncert uczestników tegorocznych 
warsztatów (godz. 18.00). Po nich 
sceną zawładnie MM3 – polskie 
trio, które wypracowało swój 
własny język muzyczny, nazwany 
jazzem surrealistycznym (godz. 
19.00). Na koniec – jazzowy 
kwartet z Belgradu Hashima 

Jazz Quartet, łączący rozmaite 
doświadczenia muzyczne w cał-
kowicie nową jakość (godz. 21.00).

Festiwal Jazz w Ruinach organizuje 
stowarzyszenie Śląski Jazz Club 
przy finansowym wsparciu Mia-
sta Gliwice. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia w ramach festiwalu 
jest wolny. Szczegółowy program 
imprezy można znaleźć na stronie 
www.kultura.gliwice.eu. 
 (mt)

Algorhythm

Monika Malczak Quintet
Gauthier Toux Trio
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W publikacjach w pierwszej części 
kwartalnika nie zabrakło m.in. inte-
resujących odniesień do spectrum 
zmian, które w Gliwicach przyniosło 
XVIII i XIX stulecie, „przystanku” 
w okresie urokliwej i znaczącej w ar-
chitekturze miasta secesji przełomu 
wieków, kończąc na modernizmie 
lat 20. i 30. XX stulecia. A wszystko 
to w oprawie fantastycznych, cie-
szących oczy zdjęć!

W kolejnym rozdziale Renowa-
cji… umieściliśmy meritum, czyli 
wyczerpujący, a zarazem wciąga-
jący opis prac konserwatorskich, 
remontowych i rewitalizacyjnych 
gliwickich zabytków. Zaczęliśmy 
od najbardziej wiekowych obiek-
tów – dokładniej rzecz ujmując od 
badań i odkryć archeologicznych 
na Rynku oraz starówce. Ratowanie 
zabytków związanych z przemy-
słem pokazaliśmy na przykładzie 

zespołu dawnej Kopalni Węgla 
Kamiennego Gliwice przy ul. Boj-
kowskiej. Różnorodność wyznań 
religijnych w dziejach Gliwic i sta-
rania o zachowanie tej spuścizny 
zobrazował przekrojowo opis prac 
konserwatorskich w kościołach św. 
Jerzego w Ostropie, św. Bartłomieja 
w Szobiszowicach i św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Śródmieściu oraz 
adaptacja dawnego żydowskiego 
domu przedpogrzebowego na Za-
torzu (na siedzibę Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich, piątego 
oddziału Muzeum w Gliwicach). 

W trzecim rozdziale pokazaliśmy, 
jak umiejętnie łączyć to, co dawne 
i zabytkowe ze współczesnością. 
Posłużyliśmy się wizytówkami Gli-
wic: zespołem obiektów Radiostacji 
umieszczonym na ogólnopolskiej 
liście Pomników Historii oraz nowo-
czesną halą Arena Gliwice, której 

lokalizacja wpisuje się w wytyczoną 
prawie 100 lat temu „oś Schabika”. 

Chcę zwrócić Państwa uwagę na ar-
tykuł opisujący mało znany zabytek 
z XIX wieku – chorągiew ufundowa-
ną w 1899 roku z okazji 50. rocznicy 
istnienia Huty Hermina (założonej 
przez ojca Oskara Caro, Roberta). Jej 
historia pokazuje, jak w Gliwicach 
i na Górnym Śląsku mieszały się 
i łączyły wpływy polskie, czeskie, 
austriackie i niemieckie, które zde-
terminowały naszą wspólną historię. 
Z jednej strony bławatu jest umiesz-
czony wizerunek Anioła Stróża i napis 
w języku niemieckim. Drugą deko-
ruje postać św. Barbary z polskim 
wezwaniem: Święto Barbaro/módl 
się za nas lud hutniczy! Zapraszam 
do sięgnięcia po Renowacje…

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Gliwice to pierwsze śląskie miasto, które doczekało się ogólnopolskiej prezentacji w pre-
stiżowym kwartalniku Renowacje i Zabytki. Nieocenionym autorom, którzy opracowywali 
poszczególne eseje udało się stworzyć rzecz niepowtarzalną – małą monografię miasta, 
która w atrakcyjny wizualnie sposób, bardzo przystępnie, a zarazem szalenie merytorycznie 
popularyzuje nasze wspólne, lokalne dziedzictwo kulturowe. Czy wiedzieliście Państwo, 
jak bogate w zabytki są Gliwice i ile starań potrzeba, aby je zachować?

Publikacja jest dostępna w filiach MBP i siedzibie 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej  
(ul. Dolnych Wałów 3). Przyjemnej lektury!
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27 lipca w Gliwicach będzie można poczuć góralski klimat. Na skwerze Salgótarján wystąpi 
Zespół Regionalny Koniaków oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie.

Piątkowy koncert będzie zapro-
szeniem na 55. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej (28 lipca–5 sierpnia). Na 
skwerze przy Zamku Piastowskim 
zagra Zespół Regionalny Koniaków 
z Beskidu Śląskiego oraz Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie 
z Beskidu Żywieckiego. To będzie 
wieczór pełen folkloru góralskiego 
z tradycyjną muzyką. Koncerty roz-
poczną się o godz. 19.00.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to 
coroczny festiwal folklorystyczny 
organizowany przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Bia-
łej. Jest to największe tego typu 
wydarzenie na świecie. Gliwice 

już po raz piąty będą gospoda-
rzem koncertu zapraszającego 
miłośników muzyki folkowej 
w góry.

UWAGA! Planowane wydarzenia 
towarzyszące nie odbędą się ze 
względów technicznych, niezależ-
nych od organizatora.  (mm)

Lorenzo Castore to włoski fotograf dokumentalista, którego miłośnikom sztuki robienia 
zdjęć nie trzeba przedstawiać. Już wkrótce będą oni mogli podpatrzeć mistrza przy pra-
cy – podczas warsztatów organizowanych przez Czytelnię Sztuki Muzeum w Gliwicach.

Zajęcia w języku angielskim odbędą 
się w formie dwóch weekendowych 
sesji – jednej w dniach 22 – 23 wrześ- 
nia, drugiej od 8 do 9 grudnia – oraz 
konsultacji online pomiędzy spo-
tkaniami. Uczestnicy zapoznają się 
z warsztatem pracy jednego z naj-
bardziej renomowanych fotografów 
– Lorenzo Castore, który w swoich 
pracach skupia się przede wszystkim 
na życiu codziennym. Interesuje go 
temat pamięci, losy pojedynczych 
bohaterów zestawione z tzw. wielką 
historią. Szczegółowy opis warszta-
tów dostępny jest na stronie Czytelni 
Sztuki: www.czytelniasztuki.pl.

Aby wziąć w nich udział, należy 
wypełnić formularz dostępny na 

stronie http://www.czytelniasztu-
ki.pl/?p=3425 i przesłać 10 swoich 
zdjęć. Koszt uczestnictwa w zaję-
ciach to 750 zł – jeśli zgłoszenie 
zostanie wysłane do 31 sierpnia 
lub 900 zł – jeśli zgłoszenie zo-
stanie wysłane w terminie od  
1 do 7 września. Liczba miejsc jest 
ograniczona. 

Warsztaty z włoskim fotografem 
będą towarzyszyć wystawie jego 
prac, prezentowanej w muzealnej 
galerii od 22 września do 16 grud-
nia. Znajdą się na niej czarno-białe 
zdjęcia, które powstały w tym roku, 
podczas ostatniego pobytu fotogra-
fa na Śląsku.
 (mt)

CZWARTEK 26 LIPCA
 ■ godz. 12.00: „Obrazki malowane sznurkiem” – zajęcia 

kreatywne dla dzieci, Filia nr 16 MBP (ul. Przedwiośnie 2)
 ■ godz. 15.00: „Statek piracki” – zajęcia plastyczne dla 

dzieci, Biblioforum (ul. Lipowa 1)
 ■ godz. 16.00: „Książkowy ilustrator” – zajęcia plastycz-

ne dla dzieci, Filia nr 17 MBP (ul. Spółdzielcza 33a)
 ■ godz. 18.30: „Twój Vincent” – projekcja filmu, Stacja 

Artystyczna Rynek (ul. Rynek 4-5)

PIĄTEK 27 LIPCA
 ■ godz. 19.00: „Spowiedź emigranta” – muzyczny stand-

-up Czesława Mozila w ramach 12. Międzynarodowe-
go Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Scena Forum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: koncert zespołu regionalnego Koniaków  
i występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Lipowianie 
w ramach 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Skwer Sal-
gótarján przy Zamku Piastowskim (ul. Górnych Wałów)

 ■ godz. 20.00: „Marcowe ulice”, „Nosferatu – symfonia 
grozy” – seanse z muzyką na żywo w wykonaniu Seba-
stiana Pypłacza/Pan Stian w ramach festiwalu elektrO-
Narracje, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

SOBOTA 28 LIPCA
 ■ godz. 12.00–15.00: warsztaty cyrkowe dla dzieci z gru-

pą Hapijama Fun Art w ramach 12. Międzynarodowe-
go Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina, 
Alejka Forum

 ■ godz. 16.00: „Wesoły cyrk Pana Peddro” grupy Ha-
pijama Fun Art – one man show dla dzieci w ramach  
12. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy 
„Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 17.00, 19.30: „Udul” – spektakl grupy Los Galin-
dos z Katalonii w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

NIEDZIELA 29 LIPCA
 ■ godz. 16.00, 18.00: „Udul” – spektakl grupy Los Galin-

dos z Katalonii w ramach 12. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 17.30: „Běžkařská odysea” grupy Bratři v tricku  
z Czech – pokaz żonglerski w ramach 12. Międzynarodo-
wego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ od godz. 18.00: „Chłopiec i świat”, „Facet na miarę” – 
seanse w ramach Kina Plenerowego, Sośnica, boisko 
przy ul. Wielickiej

WTOREK 31 LIPCA
 ■ godz. 10.00: „Kolorowe chodniki, czyli malowanie ob-

razów kredą” – zajęcia dla dzieci, Biblioteka Centralna, 
Oddział dla Dzieci nr 33 (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 13.00: „Czytanie bez końca” – spotkanie z książ-
ką „Zabójcza zagadka muzyka” Jordi Sierra i Fabra, Filia 
nr 17 MBP (ul. Spółdzielcza 33a)

ŚRODA 1 SIERPNIA
 ■ godz. 10.00: „Teatr bez słowa – podstawy pantomi-

my” – warsztaty dla dzieci z Igą Bancewicz w ramach 
Teatralnych wakacji w ruinach, Scena w Ruinach Teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 12.00: „Wakacyjna przygoda w bibliotece” – za-
jęcia dla dzieci, Filia nr 13 MBP (ul. Paderewskiego 56)

 ■ godz. 19.00: Tai-chi na trawie z dobrą książką – zajęcia 
na świeżym powietrzu, Park Chopina

CO? GDZIE? KIEDY?

Warsztaty z włoskim mistrzem fotografii

Raz na ludowo

kultura.gliwice.eu
Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” dobiega końca. Warto ostatni raz w tym  
roku dać się porwać magii teatru ulicznego. Weekend zapowiada się bardzo ciekawie!

Śpiewającego artystę Czesława 
Mozila zna chyba każdy, kto choć 
trochę interesuje się muzyką 
współczesną. W piątek, 27 lipca, 
muzyk wystąpi na Scenie Forum 

(ul. Lipowa 1), gdzie zaprezentuje 
słodko-gorzką „Spowiedź emi-
granta”. Stand-up zawierający 
elementy monodramu i koncertu 
rozpocznie się o godz. 19.00. 

Sobota jak zwykle będzie należała 
do dzieci. Od godz. 12.00 do 15.00 
odbędą się warsztaty, podczas 
których Hapijama Fun Art zaprosi 
najmłodszych do świata cyrkowych 
sztuczek. Punktualnie o 16.00 ta 
sama grupa premierowo pokaże 
spektakl jednego aktora „Wesoły 
cyrk Pana Peddro”. Pod wieczór,  
o godz. 17.00 i 19.30 zobaczymy 
kolejną premierę. Katalońska grupa 
Los Galindos zaprezentuje przedsta-
wienie „Udul”, które będzie moż-
na zobaczyć również w niedzielę  
o godz. 16.00 i 18.30. Na zakończe-
nie tegorocznej edycji, o godz. 17.30 
–  show żonglerskie „Běžkařská ody-
sea” w wykonaniu czeskiej grupy 
Bratři v tricku.

Weekend z Ulicznikami

Sośnica
(boisko przy ul. Wielickiej)

godz.
18.00
godz.
20.00

29 lipca

fo
t. 

w
w

w
.b

ra
tr

iv
tr

ic
ku

.c
z.

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra

„Chłopiec i świat”
„Facet na miarę”
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Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
wolny. Projekt został dofinansowany  

z budżetu Miasta Gliwice.

KULTURA

http://www.czytelniasztuki.pl
http://www.czytelniasztuki.pl/?p=3425
http://www.czytelniasztuki.pl/?p=3425
http://kultura.gliwice.eu
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Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

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

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn. 

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

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

(odcinek od ul. Dolnej Wsi do potoku Doa).
Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2018 r. o godz. 10.00

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

OGŁOSZENIA

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Gliwicach, 

ul. Górnych Wałów 9,
 poszukuje kandydatów  

do pracy na stanowisku  
pracownika socjalnego 

Zakres zadań, które będą wykonywane na sta-
nowisku: 
• praca socjalna,
• prowadzenie indywidualnych i grupowych 

form wsparcia,
• pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-

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

• skuteczne posługiwanie się przepisami prawa 
w realizacji ww. zadań,

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowa-
nie działań samopomocowych w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, 
grup i środowisk społecznych,

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

Wymagania niezbędne: 
• posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 

oraz art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1769 
z późn. zm.),

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

prawo do korzystania w pełni z praw publicz-
nych,

• 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 umiejętności 
interpersonalne: 
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunikacyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, 

odpowiedzialność.
Informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku:
praca jednozmianowa w formie:
• terenowej (przeprowadzanie wywiadów śro-

dowiskowych),
• biurowej (praca z monitorem ekranowym).
Informacja na temat wymaganych dokumentów: 
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• uwierzytelnione kopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
w tym zaświadczenia o ukończonych kursach 
i szkoleniach,

• uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub 
innych dokumentów potwierdzających po-
przednie zatrudnienie,

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

• oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie to-
czy się przeciwko niemu postępowanie karne,

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

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy 
składania dokumentów
Dokument należy składać w terminie do 27 lipca 
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: Nabór numer 5/DPŚ/2018 na wolne 
stanowisko pracownika socjalnego w OPS Gliwice.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających 
wymogi formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu postępowania ogłoszona zostanie w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Gliwicach, 

ul. Górnych Wałów 9,
 poszukuje kandydatów 

do pracy na dwa wolne  
miejsca na stanowisku  
pracownika socjalnego. 

Zatrudnienie  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• praca socjalna,
• prowadzenie indywidualnych i grupowych form 

wsparcia,
• pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-

wych osobom, które dzięki tej pomocy będą 
zdolne samodzielnie pokonywać przyczyny trud-
nej sytuacji życiowej, 

• skuteczne posługiwanie się przepisami prawa  
w realizacji ww. zadań,

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup 
i środowisk społecznych,

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

Wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku:
• posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz 

art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz pra-

wo do korzystania w pełni z praw publicznych,
• znajomość obowiązujących przepisów prawnych 

z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postę-
powania administracyjnego oraz dokumentów 
i wytycznych dotyczących realizacji wsparcia  
z zakresu włączenia społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunikacyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, od-

powiedzialność.
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• uwierzytelnione kopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym za-
świadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,

• uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub in-
nych dokumentów potwierdzających poprzednie 
zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdol-
ność do czynności prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych,

• oświadczenie, że kandydat nie był karany za prze-
stępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne,

• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie pracy na stanowisku pracownika 
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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.

Miejsce i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w terminie do 20 sierp-
nia 2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Po-
mocy 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 Po-
mocy 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 roz-
patrywane.

OFERTY PRACYZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

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

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn. 

Budowa wodociągu DN 200 wzdłuż istniejącej trasy 
wodociągu DN 300 w poboczu pasa drogowego  

ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwicach  
od ul. Konopnickiej do parkingu przy Onkologii  

(odcinek od pkt W1 do pkt W10).
Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2018 r. o godz. 10.10

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

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

44-100 Gliwice,
informuje,  

iż dostępne są już wnioski o przyznanie  
stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia  
2018 r. do 17 września 2018 r. (uczniowie) lub do 15 października  
2018 r. (słuchacze kolegium), w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych  
Wałów 9, pok. 118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na 
stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna  
o charakterze socjalnym”.

o zmianie uchwały Rady Miasta Gliwice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego  
część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
DzU z 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1  
pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity DzU z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały 
numer XXXIX/847/2018 z 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały numer XIX/482/2016 Rady Miasta Gliwice z 8 września 
2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona. 
Zmiana uchwały dotyczy powiększenia obszaru opracowania 
ww. planu miejscowego o teren położony pomiędzy autostradą 
A1, ulicą Kujawską i ulicą Wielicką.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa za-
łącznik graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty 
ukazania się niniejszego obwieszczenia – tj. do 16 sierpnia 
br. – pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 lub w siedzibie Wydziału 
Planowania Przestrzennego przy ul. Jasnej 31A – w godzinach 
pracy urzędu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). 
Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej 
lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, co-
dziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod numerem 
telefonu 32/33-86-511.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

www.pwik.gliwice.pl
www.opsgliwice.pl
www.opsgliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
www.opsgliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta
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OGŁOSZENIA

Zarząd Budynków  
Miejskich  

I Towarzystwo 
Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. księgowości 

wspólnot
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• prowadzanie ewidencji księgowej dla wspólnot 

mieszkaniowych (rejestracja i dekretowanie kosz-
tów, analiza kosztów i rozrachunków),

• dokonywanie płatności zobowiązań wspólnot 
mieszkaniowych,

• obsługa rachunków bankowych,
• sporządzanie rocznych rozliczeń właścicieli 

i wspólnot mieszkaniowych,
• przygotowywanie deklaracji podatkowych,
• prowadzenie korespondencji z kontrahentami 

świadczącymi usługi na rzecz wspólnot miesz-
kaniowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe w specjalności ekonomia/

rachunkowość,
• znajomość zagadnień z zakresu podatków CIT, PIT 

i VAT,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe 

w księgowości, mile widziana znajomość zagad-
nień wspólnot mieszkaniowych,

• umiejętność rozmów z klientami i pracy w zespole, 
• biegła znajomość pakietu MS Office (w tym 

znajomość MS Excel), 
• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodat-

kowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę pełną wyzwań w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko pracownika  
ds. księgowości wspólnot” w terminie do 31 lipca 2018 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.

Zarząd Budynków 
Miejskich  

I Towarzystwo 
Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika ds. eksploatacyjnych
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• sporządzanie umów najmu i użyczenia na lokale 

użytkowe, sporządzanie aneksów do umów,
• rozwiązywanie umów,
• przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów 

na wysokość stawki czynszu w lokalach użytko-
wych, negocjacje stawek czynszowych,

• prowadzenie rejestru umów,
• przeprowadzanie wizji w terenie,
• prowadzenie ewidencji pustostanów,
• prowadzenie korespondencji z użytkownikami 

lokali użytkowych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych o za-

sobach lokalowych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, 

mile widziane w branży zarządzania nierucho-
mościami,

• wysoka kultura osobista, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość  

MS Excel), 
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodat-

kowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę pełną wyzwań w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wy-
magania prosimy o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl z dopiskiem „aplikacja na stanowisko  
ds. eksploatacyjnych” w terminie do 31 lipca 2018 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.

Zarząd  
Budynków  
Miejskich 

I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko: 
inspektora ds. technicznych

Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• wykonywanie wycen inwestorskich zlecanych 

dokumentacji technicznych i robót budowlanych, 
• opracowywanie wniosków o zlecenie zamó-

wienia do Działu Zamówień Publicznych na 
dokumentacje techniczne oraz roboty bu-
dowlane,

• sporządzanie wniosków i wystąpień związa-
nych z prowadzonymi zadaniami, weryfikacja 
i odbiór dokumentacji wykonywanych przez 
firmy zewnętrzne, 

• uzgadnianie projektów dotyczących legalizacji 
i adaptacji pomieszczeń, 

• opiniowanie dokumentacji technicznych zwią-
zanych z zarządzanymi zasobami, 

• udział w planowaniu remontów w zasobach 
gminnych,

• samodzielne rozwiązywanie problemów 
technicznych,

• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych 
i skargowych,

• prowadzenie korespondencji w zakresie pro-
wadzonych spraw.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjal-

ności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie  

w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie do-

datkowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wy-
magania prosimy o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl, z dopiskiem „aplikacja na stanowi-
sko inspektora ds. technicznych”, w terminie do  
5 sierpnia 2018 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.

Zarząd Budynków 
Miejskich  

I Towarzystwo 
Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko: 

inspektora nadzoru
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie danych wyjściowych (w tym 

typowanie robót i nadzór nad opracowywaną 
dokumentacją techniczną),

• sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, weryfikacja dokumentacji 
dotyczącej zamówień publicznych, 

• przygotowywanie wycen inwestorskich do wnio-
sków inwestycyjnych i remontowych,

• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów 
inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, niezbęd-
nych do przeprowadzania procedur przetargowych, 

• nadzór nad realizacją zadań w zakresie prac inwe-
stycyjnych i remontowych oraz kontrola zgodności 
realizacji zadań z zatwierdzonym planem inwe-
stycyjnym i remontowym, 

• kontrola nad rozliczeniem końcowym robót bu-
dowlanych,

• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych  
i skargowych,

• prowadzenie spraw związanych z sieciami ni-
skoprądowymi.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności 

elektrycznej,
• uprawnienia budowlane o specjalności insta-

lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa,

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie  
w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodat-

kowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres kadry@zbmgliwice.pl,  
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspektora nad-
zoru”, w terminie do 5 sierpnia 2018 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko  
z wybranymi kandydatami.

• elektromonter 
wykształcenie średnie lub zawodowe, specjal-
ność: elektryk, mile widziane doświadczenie 
zawodowe jako elektryk w obszarze utrzymania 
ruchu oraz znajomość urządzeń energetycznych 
stosowanych w elektrociepłowniach, umie-
jętność czytania dokumentacji elektrycznej 
(schematy DTR), posiadanie uprawnień SEP, 
dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmia-
nowym, zakres obowiązków: realizacja zadań 
w zakresie obsługi, serwisu, remontu oraz mo-
dernizacji urządzeń elektroenergetycznych, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Knurów;

• pomoc kuchenna 
wykształcenie średnie zawodowe, produkcja 
makaronu, przygotowywanie surówek, mięs, 
obróbka wstępna, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Paniówki;

• ładowacz P/Z 
wykształcenie zawodowe, trzy zmiany, umowa 
na czas określony, pomoc górnika przy drążeniu 
przodka, miejsce pracy: Gliwice – Sośnica;

• kierownik Zespołu   
   Technologii, Innowacji i Analiz 

wykształcenie wyższe, specjalność: chemia, 
technologia chemiczna bądź inżynieria mate-
riałowa (specjalizacja: tworzywa sztuczne i sto-
pień doktora mile widziane), komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, znajomość technik 
analitycznych stosowanych do charakterystyki 

materiałów polimerowych i węglowych, znajo-
mość zagadnień dotyczących transferu wiedzy 
oraz komercjalizacji wyników prac badawczych, 
zdolności analitycznego myślenia i komplekso-
wego rozwiązywania problemów, dobre zdol-
ności komunikacyjne i organizacyjne, prawo 
jazdy kat. B, zakres obowiązków: zarządzanie 
Zespołem Innowacji, Technologii i Analiz oraz 
zespołami realizującymi poszczególne zlecenia, 
kontakt z klientami naukowymi i biznesowymi 
w zakresie realizacji prac zleconych, koordy-
nowanie pracami zleconymi klientów bizneso-
wych i naukowych, reprezentowanie Instytutu 
na imprezach branżowych (kongresach, konfe-
rencjach, seminariach czy targach), inicjowanie 
współpracy Instytutu z partnerami biznesowymi 
celem realizacji wspólnych projektów badaw-
czo-rozwojowych, poszukiwanie potencjalnych 
partnerów dla komercjalizacji wyników prac 
badawczych uzyskanych w ramach działalności 
Instytutu, kształtowanie i realizowanie strategii 
marketingowej i komunikacyjnej Instytutu, or-
ganizowanie wydarzeń promujących działalność 
Instytutu, jedna zmiana, miejsce pracy: Zabrze; 

• operator ładowarki kołowej  
   typu FUCHS MIL 320   
   z chwytakiem i elektromagnesem 

wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe: mile widziane, uprawnienia ope-
ratora ładowarki kołowej chwytakowej typu 
FUCHS z podłączanym elektromagnesem, praca 
przy załadunku i rozładunku złomu, jedna zmia-
na, miejsce pracy: Knurów.

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

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

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

Oferty z 19 lipca 2018 r.

OFERTY PRACY

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

ul. Nad Bytomką 1,  
zatrudni:

Wymagania:
• wykształcenie wyższe tech-

niczne,
• uprawnienia do kierowania ro-

botami budowlanymi bez ogra-
niczeń w specjalności drogowej 
lub konstrukcyjno-budowlane, 
obejmujące zakres robót mo-
stowych, drogowych i konstruk-
cyjno-budowlanych (kierownik 
robót drogowych),

• uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń w spe-
cjalności instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych (kierownik 
robót instalacyjnych),

• min. 2-3-letnie doświadcze-
nie zawodowe na stanowisku 
kierownika robót/budowy 
przy nadzorowaniu prac na 
budowie,

•  dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B.
Obowiązki:
• nadzór i koordynowanie robót,

• kontrola, weryfikacja budżetu 
i harmonogramu robót,

• prowadzenie dokumentacji 
budowy,

• zarządzanie podległymi pra-
cownikami i sprzętem,

• współpraca z dostawcami 
i podwykonawcami.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• narzędzia pracy (samochód 

służbowy, telefon komórko-
wy, laptop).

• możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby chętne do podjęcia pracy 
w stabilnej firmie o ugruntowa-
nej pozycji na rynku proszone są 
o przesyłanie dokumentów aplika-
cyjnych na adres e-mail: drogi@
pruim.gliwice.pl. Dokumenty moż-
na również przesłać pocztą trady-
cyjną lub dostarczyć osobiście do 
siedziby PRUiM S.A., adres: ul. Nad 
Bytomką 1, 44-100 Gliwice. 

Kontakt telefoniczny: 32/270-40-
10, 32/270-40-00.

kierownika budowy,  
kierownika robót drogowych,  

kierownika robót instalacyjnych.

Oferta pracy na stanowisku:  
„Elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.

Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

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

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

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

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

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.9.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych  

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

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:  
inspektor – organizator społeczności lokalnej,
w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• diagnozowanie potrzeb i potencja-

łu lokalnego środowiska,
• współpraca z różnorodnymi grupa-

mi społecznymi obecnymi w spo-
łeczności lokalnej, w tym z oso-
bami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym,

• wyszukiwanie i wspieranie liderów 
lokalnych,

• ułatwianie kontaktów dla lep-
szego poznania się mieszkańców 
oraz tworzonych przez nich grup 
i środowisk, poprzez sieciowanie 
oraz inicjowanie powstawania 
i animowanie grup obywatelskich 
oraz partnerstw lokalnych,

• animowanie wśród mieszkańców 
dyskusji dot. ważnych aspektów ich 
życia, zwłaszcza nierozwiązanych 
problemów lokalnych, poprzez 
organizowanie i moderowanie 
spotkań przedstawicieli różnych 
grup społecznych,

• motywowanie grup i środowisk do 
podejmowania aktywności ukie-
runkowanej na dobro wspólne, 
poprzez inicjowanie i wspieranie 
oddolnych inicjatyw,

• współpraca z podmiotami i ak-
torami społecznymi na potrzeby 
planowania i tworzenia strategii 
rozwiązywania problemów spo-
łeczności na terenie wspieranym, 
poprzez m.in. organizowanie i mo-
derowanie zespołów strategiczne-
go planowania,

• moderowanie sytuacji edukacyjnej 
w środowisku,

• działania na rzecz poprawy wize-
runku społeczności lokalnej oraz 
dzielnicy wewnętrznej i na zewnątrz.

Zakres wykonywanych zadań będzie 
wymagał dużej mobilności ze względu 
na pracę w terenie.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe, kierunki: 

pedagogika, pedagogika spe-
cjalna, politologia, polityka spo-
łeczna, psychologia, socjologia, 
nauki o rodzinie lub praca socjalna 
– udokumentowane dyplomem, 
preferowane osoby spełniające 
kryteria wg art. 116 ust. ustawy 
z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1769 z późn. zm.),

• staż pracy – co najmniej 1 rok sta-
żu pracy zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 15 maja  
2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych 
(DzU z 2018 r., poz. 936),

• doświadczenie praktyczne uzyska-
ne dzięki aktywności w pierwszym 
i trzecim sektorze z zakresu pra-
cy środowiskowej oraz z zakresu 
działań animacyjno-aktywizują-
cych na rzecz społeczności lokal-
nej – udokumentowane świa-
dectwem pracy, porozumieniem 
wolontariackim, rekomendacjami, 
opiniami, zaświadczeniami lub 
innymi dokumentami stwierdza-
jącym wykonywanie tego typu 
zadań.

Dodatkowe wymagania:
• bardzo dobra umiejętność obsługi 

komputera i urządzeń biurowych,
• doświadczenie w pracy na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,

• doświadczenie w pracy socjalnej,
• umiejętność aktualizacji stron 

www opartych na systemach za-
rządzania treścią,

• podstawowa wiedza z zakresu 
funkcjonowania organizacji poza-
rządowych,

• dyspozycyjność w godzinach pracy 
filii GCOP (tj. w dni robocze w go-
dzinach od 8.00 do 18.00 oraz nie-
które soboty),

• doświadczenie w organizowaniu 
różnego rodzaju przedsięwzięć typu 
imprezy, festyny, pikniki – udoku-
mentowane świadectwem pracy, 
porozumieniem wolontariackim, re-
komendacjami, opiniami, zaświad-
czeniami lub innymi dokumentami 
stwierdzającym wykonywanie tego 
typu zadań,

• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość nawią-

zywania kontaktów, umiejętność 

pracy w grupie, dobra organizacja 
pracy, samodzielność, kreatyw-
ność.

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, fi-
lia Strefa Aktywności Społecznej,  
ul. Jagiellońska 21.
Warunki pracy: system pracy równo-
ważny, możliwa praca w soboty, praca 
z urządzeniami biurowymi, w tym 
z monitorem ekranowym powyżej 
dobowego wymiaru czasu pracy, 
praca w terenie, wyjazdy służbowe, 
praca z ludźmi.
Umowa o pracę zawarta na czas 
realizacji projektu unijnego. Zawar-
cie umowy nastąpi po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie projektu.
List motywacyjny, CV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać w terminie do 26 lipca 2018 r. 
do godz. 12.00, w siedzibie głównej 
GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekre-
tariat – II piętro), w zaklejonej koper-
cie opatrzonej napisem „Nabór na 
stanowisko urzędnicze – inspektor 
– organizator społeczności lokalnej”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być 
przekazywane jedynie w formie pa-
pierowej. Złożone po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje da-
ta jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyło-
nionymi kandydatami odbędą się  
30 – 31 lipca 2018 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/232-
04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania 
przyczyn.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada  
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 
z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wy-

branego kandydata podlegają 
publikacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, tj. imię, nazwi-
sko oraz miejsce zamieszkania, 
w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe. 

W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
umieszczana jest na stronie interne-
towej GCOP,  zawiera imiona i na-
zwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego.

OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży 
i marketingu
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Marketing/MSI/2018
Zadania:
• pozyskiwanie nowych klientów, budowanie 

relacji z kontrahentami,
• aktywna sprzedaż usług, realizacja planów 

sprzedażowych,
• prowadzenie akcji mailingowych, spotkania 

z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych i projek-

tów umów, negocjacje warunków współpracy, 
finalizowanie sprzedaży,

• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach kon-

kurencji.
Twój profil:
• minimum dwuletnie doświadczenie w za-

kresie sprzedaży (mile widziane w branży 
logistycznej),

• znajomość języka angielskiego umożliwiająca 
swobodną komunikację,

• wykształcenie min. średnie,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• zdolności interpersonalne,
• umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, 

nastawienie na współpracę.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• stałe godziny pracy (8.00 – 16.00);
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + sys-

tem premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

– świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

– prywatna opieka medyczna Medicover lub 
karta MultiSport Plus po roku pracy,

– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
– dofinansowanie do studiów kierunkowych;

• rozwój zawodowy poprzez udział w szkole-
niach;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swo-
jego CV na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w niniejszym CV 
dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji pro-
wadzonego przez Śląskie Centrum Logistyki 
S.A. Przyjmuję do wiadomości, że administra-
torem moich danych osobowych jest Śląskie 
Centrum Logistyki S.A. i mam prawo do ich 
przeglądania, poprawiania, uzupełniania oraz 
żądania usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, 
że moje CV zostanie usunięte w sposób trwały 
w momencie zakończenia celu przetwarzania, 
tj. zakończenia rekrutacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r.”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2018
Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towa-

ru z magazynu zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów 
do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji maga-
zynowej,

• przeprowadzanie okresowych inwen-
taryzacji powierzonego towaru.

Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych z poziomu 0 i/lub uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych,

• doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku,

• gotowość do pracy w systemie zmia-
nowym.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od  
29 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 
+ system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
– świadczenia z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych,
– prywatna opieka medyczna Medi-

cover lub karta MultiSport Plus po 
roku pracy,

– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca w przyjaznej atmos-

ferze;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o prze-
słanie swojego CV na adres e-mail:  
rekrutacja@scl.com.pl.
Prosimy o zawarcie w treści CV klau-
zuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym CV dla potrzeb obecne-
go procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Przyjmuję do wiadomości, że admini-
stratorem moich danych osobowych 
jest Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
i mam prawo do ich przeglądania, po-
prawiania, uzupełniania oraz żądania 
usunięcia. Przyjmuję do wiadomości, 
że moje CV zostanie usunięte w spo-
sób trwały w momencie zakończenia 
celu przetwarzania, tj. zakończenia 
rekrutacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

nabór nr KD.210.29.2018.PU-1

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

w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych  
i Usług Komunalnych w pełnym wymiarze czasu pracy

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

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

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 2 sierpnia 2018 r. 
do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-56-50. 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.  
w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,  
zatrudni osoby na stanowisko:

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są 
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl lub jskiba@
pruim.gliwice.pl. Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście 
do siedziby PRUiM S.A., adres: ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-40-03.

• robotnika drogowego,
• kierowcy kat. prawa jazdy C lub C+E (karta + przewóz rzeczy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.8.2018

Dyrektor Gliwickiego 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych  
z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na urzędnicze  

stanowisko: podinspektor – animator,
w wymiarze pełnego etatu, tj. 1 etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie warsztatów aktywizujących społecznie dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakończo-
nych wspólną realizacją inicjatywy podwórkowej na rzecz 
mieszkańców dzielnicy,

• animowanie kół zainteresowań dostępnych dla uczest-
ników projektu oraz ich otoczenia,

• obsługa i koordynacja giełdy wymiany usług sąsiedzkich,
• prowadzenie warsztatów aktywizacyjnych dla dzieci na 

terenie dzielnicy,
• animowanie działalności Klubu Osiedlowego.
Zakres wykonywanych zadań będzie wymagał dużej mobil-
ności ze względu na pracę w terenie.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym,  

tj. socjologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, 
artystycznym, politologicznym,

• udokumentowane doświadczenie w działaniach ani-
macyjnych,

• udokumentowane doświadczenie w działaniach ze spo-
łecznością lokalną,

• znajomość lokalnych organizacji pozarządowych.
Dodatkowe wymagania:
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń 

biurowych,
• umiejętność aktualizacji stron www opartych na syste-

mach zarządzania treścią,
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania organi-

zacji pozarządowych,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni ro-

bocze w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz niektóre soboty),
• doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju przed-

sięwzięć typu imprezy, festyny, pikniki – udokumentowa-
ne świadectwem pracy, porozumieniem wolontariackim, 
rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami lub innymi 
dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu 
zadań,

• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, 

umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, 
samodzielność, kreatywność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, filia Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21.
Warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca 
w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, w tym z mo-
nitorem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu 
pracy, praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.
Umowa o pracę zawarta na czas realizacji projektu unijnego. 
Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie projektu.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powin-
ny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  
26 lipca 2018 r. do godz. 12.00, w siedzibie głównej GCOP 
przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro), w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzęd-
nicze – podinspektor – animator”, numerem ogłoszenia 
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie 
w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbę-
dą się 30 – 31 lipca 2018 r. O dokładnych godzinach rozmów 
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata pod-

legają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,  
tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

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

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządo-
wych lista kandydatów spełniających wymagania formalne 
umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
https://scl.com.pl/
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
https://scl.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
mailto:drogi%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

 

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. GROTTGERA 31, lokal nr 12, parter 
(oficyna), pow. 30,60 m2 + piwnica: 
4,67 m2, 2 pomieszczenia i WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 500,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 13.00 
do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. BIAŁEJ BRAMY 8, 10; BYTOMSKA 
11, 13, lokal nr 2, I piętro (wejście od 
ul. Białej Bramy 8), pow. 91,07 m2,  
7 pomieszczeń, korytarz, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 700,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 30 lipca 2018 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. ZIEMOWITA 8, lokal nr I, parter, 
pow. 73,36 m2 + pom. przynależne: 
8,24 m2, 4 pomieszczenia i WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 800,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. WYSZYŃSKIEGO 14C, lokal nr III, par-
ter, I piętro, pow. 326,47 m2, 5 pomiesz-
czeń, 3 pomieszczenia WC, korytarz 
i hol na parterze oraz 9 pomieszczeń,  
2 pomieszczenia WC, pomieszczenie sa-
nitarne, korytarz i 2 hole na I piętrze, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 401 700,00 zł
Wadium: 20 100,00 zł

Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33-92-997
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. DWORCOWA 26, lokal nr 5, III pię-
tro (poddasze), pow. 59,88 m2 + pom. 
przynależne na parterze: 2,91 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 8.30 do 
8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• działka poł. NA PŁD. OD UL. ZABRSKIEJ, 
zabudowana garażem, pow. 42 m2

Termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 900,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2018 r.

• UL. TARNOGÓRSKA 74, lokal nr I, par-
ter, pow. 60,61 m2, 3 pomieszczenia 
i WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 167 200,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 12.30 
do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 23, lokal nr I, 
piwnica (wejście od podwórka), pow. 
50,06 m2, 3 pomieszczenia, WC, kory-
tarz, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 21 sierpnia 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2018 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 118A, lokal nr 23, 
parter, pow. 54,00 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 100,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 11.45 do 
12.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. ZIMNEJ WODY 6, lokal nr 15,  
IV piętro (poddasze), pow. 46,47 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 900,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 8.00 do 
08.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. STYCZYŃSKIEGO 49, lokal nr 6, 
II piętro, pow. 63,96 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 157 700,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 6, lokal  
nr 9, II piętro, pow. 81,36 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, komór-
ka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 10.30 
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 11, lokal nr 1, par-
ter, pow. 46,20 m2 + piwnica: 5,68 m2, 

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, dostęp 
do WC usytuowanego na klatce scho-
dowej (parter), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 300,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 9.30 do 
9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. CZARNIECKIEGO 5, lokal nr 5, I pię-
tro, pow. 31,38 m2 + piwnica: 6,08 m2, 
1 pokój, kuchnia, przedpokój i WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 sierpnia 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 700,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2018 r. od godz. 13.45 do 
14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy 
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2018 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 1A, lokal nr 6, III pię-
tro, pow. 71,00 m2, 3 pokoje, przed-
pokój, kuchnia, spiżarnia, łazienka  
z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 155 500,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 9.20 do 
9.35, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2018 r.

• UL. RYBNICKA 48, lokal nr 3, II pię-
tro, pow. 79,65 m2 + pomieszcze-
nie strychowe: 11,77 m2, 3 pokoje,  
2 przedpokoje, kuchnia, pomieszcze-
nie gospodarcze, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 sierpnia 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 100,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 7 sierpnia 2018 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2018 r.

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
2 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 507, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach 
przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
463 000,00 zł
Wadium: 46.300,00 zł
Minimalne postąpienie: 4630,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW
działka nr 507, obręb Przedmieście, użytki: 
RIIIa – grunty orne, o pow. gruntu 0,2690 
ha, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położo-
na jest w zachodniej części miasta. Kształt 
działki regularny, zbliżony do mocno wydłu-
żonego prostokąta. Brak możliwości opty-
malnego wykorzystania pod budownictwo 
mieszkaniowe. 
Z uwagi na szerokość działki (ok. 10 m) nie 
nadaje się ona do samodzielnego zagospo-
darowania. 
Przedmiotowa działka nie ma dostępu do 
drogi publicznej.
Skomunikowanie działki nr 507, obręb 
Przedmieście, z ul. Daszyńskiego mogłoby 
odbywać się poprzez działki nr 821 i 504, 
obręb Przedmieście, po uzyskaniu prawnych 
możliwości na przejazd oraz po wybudo-
waniu przez przyszłego inwestora dróg, 
w śladzie ujętych w planie miejscowym 
dróg dojazdowych. Nowo wybudowana 
infrastruktura drogowa powinna przebiegać 
zgodnie z planem miejscowym.
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu połu-
dniowej części działki. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowej działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska. W mo-
mencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Planuje się w przyszłości realizację trasy 
rowerowej wzdłuż południowej granicy 
działki nr 507, obręb Przedmieście.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania terenu, w granicach którego po-
łożona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położo-
na jest na terenie, na którym od 27 sierpnia 
2011 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów 
związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwod-
nicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gli-
wicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca  
2011 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przed-
miotowa działka położona jest na terenach 
oznaczonych symbolami:
• 16 M, 17 M, 18 M – opisanymi jako: 

tereny mieszkaniowe o średniej inten-
sywności zabudowy – istniejące,

• 1 MNU – opisanym jako: tereny miesz-
kaniowo-usługowe o niskiej intensyw-
ności zabudowy – istniejące,

• 015 KDD 1/2, 016 KDD 1/2 – opisanymi 
jako: tereny ulic dojazdowych – pro-
jektowanych. 

Dla terenów oznaczonych symbolami od  
1 M do 24 M obowiązują następujące usta-
lenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
• zieleń urządzona, w tym urządzenia 

sportowo-rekreacyjne służące obsłudze 
mieszkańców oraz przydomowe ogrody,

• dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,

• sieci infrastruktury technicznej wraz 
z przyłączami.

Dla terenów oznaczonych symbolami od  
1 MNU do 15 MNU obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i usługowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 
pomocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków miesz-
kalnych dla celów usługowych, 
zieleń i ogrody przydomowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciąż-
liwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych 
hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsz-
tatów powodujących zwiększenie ruchu 
samochodowego, 
b) urządzenia i budowle rekreacyjno-spor-
towe, takie jak: korty tenisowe, c) boiska, 
baseny, place zabaw,
d) zieleń i przydomowe ogrody,
e) sieci infrastruktury technicznej wraz 
z przyłączami.
Dla terenów o symbolach od 013 KDD 1/2 
do 017 KDD 1/2, ww. plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz 
z przyłączami;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
a) budowa ulic dojazdowych,
b) linie rozgraniczające jak wrysowano na 
rysunku planu (maksymalnie 15,0 m, mi-
nimalnie 9,0 m),
c) przeprowadzenie chodnika, ścieżki ro-
werowej oraz ciągów uzbrojenia terenu;
4) zakazy:
a) realizacji zabudowy (w tym rozbudowy 
istniejącej) bliżej aniżeli 5,0 m, licząc od linii 
rozgraniczających (z uwzględnieniem istnie-
jących poszerzeń oraz zasady nawiązania do 
zabudowy istniejącej),
b) zmniejszania istniejących linii rozgrani-
czających.
Zgodnie z §13 pkt 2 tekstu ww. planu ulice 
KDD zaliczają się do terenów dróg publicznych.
Działka nr 507, obręb Przedmieście, znajduje się:
• w granicach obszaru ze zmiennym ogra-

niczeniem wysokości obiektów budow-
lanych oraz naturalnych, związanym ze 
strefą od lotniska,

• w granicach strefy ograniczającej lokaliza-
cję obiektów mogących być źródłem żero-
wania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,

• częściowo w granicach stanowiska ar-
cheologicznego nr 15.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 2 października 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. 
5. Wadium
Wadium w wysokości 46 300,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka  
nr 507, obręb Przedmieście, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 26 września 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba fi-
zyczna prowadząca działalność gospo-
darczą należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktu-
alne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocni-
ka osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-6291/18 z 21 maja 2018 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności niezabudowanej części nierucho-
mości oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 507, obręb Przedmieście, o powierzchni 
0,2690 ha, położonej w Gliwicach przy ul. 
Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00036169/0 oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony ter-
min nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia 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. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 2 listopada 2018 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów  
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-6291/18 z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-
64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.8. Prezydent miasta zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.9. 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 (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

OGŁASZA

Obowiązek informacyjny
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Pre-

zydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gli-
wice 44-100); 

• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) przetwarzanie jest niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości prowa-
dzone jest z zachowaniem zasad uwzględniają-
cych konieczność zapewnienia jawności i jednoli-
tości postępowania, równego dostępu do udziału 
w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego 

wyniku przetargu, dane osobowe uczestników 
postępowania podawane są dobrowolnie przez 
jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane 
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa, zatem nie 
jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody 
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego 
danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy 
lub firmy uczestników postępowania wynika 
z powszechnie obowiązujących przepisów pra-
wa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15  
ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108),  
t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);

• każda osoba przystępująca do przetargu winna 
zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami 
przetwarzania danych osobowych, stosowanymi 
przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo 
w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych w zakresie odpowiednim do prowadze-
nia postępowania przetargowego w niniejszej 
sprawie, prowadzonego przez Urząd Miejski 
w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa 
tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się 
z zasadami przetwarzania danych osobowych, 
stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;

• wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w toku postępowania jest równo-
znaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z po-
stępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza 
możliwości przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji prawnie chronionych interesów 
organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, 
w tym w szczególności roszczeń wynikających 
z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych nie ma 
także wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 30/2018 (910), 26 lipca 201818

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: róg ul. Wodnej i ul. Basz-
towej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW
• prawo własności działki nr 712, ob-

ręb Stare Miasto, o pow. 0,0237 
ha, z KW nr GL1G/00032766/7, 
położonej na rogu ul. Wodnej  
i ul. Basztowej w Gliwicach, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona w Gliwicach, róg  
ul. Wodnej i ul. Basztowej. Teren płaski. 
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach włączenie ruchu dro-
gowego z przedmiotowej działki będzie 
mogło odbywać się wyłącznie do drogi 
publicznej ul. Wodnej, nowym zjazdem.
Część działki nr 712, obręb Stare Mia-
sto, zajęta jest pod chodnik w pasie dro-
gowym ul. Wodnej oraz ul. Dworcowej. 
Na działce nr 712, obręb Stare Miasto, 
znajduje się punkt oświetleniowy wraz 
z kablem elektroenergetycznym zasila-
jącym oświetlenie, będący własnością 
Tauron Dystrybucja SA, stanowiący 
element miejskiej sieci oświetleniowej. 
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gli-
wice „Koncepcją dróg rowerowych” 
planuje się przyszłościowo realizację 
trasy rowerowej nr 65a wzdłuż ul. Basz-
towej oraz realizację trasy nr 5 wzdłuż 
terenu obejmującego istniejący par-
king. Ich szczegółowy przebieg będzie 
znany po opracowaniu dokumentacji 
projektowej.
Planowane wykorzystanie terenu nie 
powinno naruszać przepisów doty-
czących ochrony środowiska w tym: 
Prawo ochrony środowiska, Prawo 
wodne, ustawa o odpadach oraz usta-
wa o ochronie przyrody.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce 
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa. 
Obciążenia nieruchomości i zobowią-
zania wobec nieruchomości
Część działki nr 712, obręb Stare Mia-
sto, zajęta jest pod chodnik w pasie dro-
gowym ul. Wodnej oraz ul. Dworcowej. 
Przy sprzedaży działka zostanie obcią-
żona nieodpłatnym i nieograniczonym 
w czasie prawem służebności w części 
zajętej pod chodnik o pow. 24,2 m².
Na działce nr 712, obręb Stare Miasto, 
znajduje się punkt oświetleniowy wraz 
z kablem elektroenergetycznym zasila-
jącym oświetlenie będący własnością 
Tauron Dystrybucja SA, stanowiący 
element miejskiej sieci oświetleniowej. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 712, obręb Stare Miasto, po-
łożona jest na terenie, na którym od  
18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta. Plan uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwa-
łą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., 
pod poz.481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka 
nr 712, obręb Stare Miasto, znajduje 
się na terenie oznaczonym symbo-
lem: 26 UM – opisanym jako: tereny 
usługowo-mieszkaniowe o wysokiej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
1UM–79UM obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowa działka znajduje się na 
terenie:
• układu urbanistycznego, obejmu-

jącego obręb dawnych murów 
miejskich, który został wpisany do 
rejestru zabytków pod numerem 
A/270/50,

• strefy „W” – ochrony archeolo-
gicznej,

• ścisłego obszaru rewitalizacji.

Ww. obszar rewitalizacji nie jest obsza-
rem rewitalizacji wyznaczonym zgod-
nie z przepisami ustawy o rewitalizacji  
z 9 października 2015 r. (DzU z 2015 r., 
poz. 1777 z późn. zm.).
Wśród zasad zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu ustalono między innymi ,,ogra-
niczenie wysokości nowej zabudowy 
(w tym nadbudowy zabudowy istniejącej) 
na terenach oznaczonych symbolami od 
1UM do 26 UM, położonych w obrębie 
układu urbanistycznego wpisanego do 
rejestru zabytków do 4 kondygnacji (dla 
terenu oznaczonego symbolem 26 UM 
do 3 kondygnacji od strony ul. usytuowa-
nej po wschodniej stronie tego terenu), 
z obowiązkiem nawiązania wysokością 
do zabudowy istniejącej w najbliższym 
otoczeniu’’. W związku z tym na przed-
miotowym obszarze obowiązuje wyso-
kość do 3 kondygnacji. 
Ze względu na położenie przedmioto-
wej działki w obrębie układu urbani-
stycznego Starego Miasta w Gliwicach, 
wpisanego do rejestru zabytków pod  
nr A/270/50, zg. z art. 36 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa 
budowlanego, prowadzenie robót bu-
dowlanych na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków wymaga uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie tych ro-
bót, wydanego przez właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków.
Działka nr 712, obręb Stare Miasto, 
jest położona w zwartej zabudowie 
śródmiejskiej i możliwość zagospoda-
rowania terenu na cel zgodny z m.p.z.p. 
będzie uzależniona od przepisów ak-
tualnych na dzień opracowania pro-
jektu, w tym warunków technicznych, 
w szczególności w zakresie wymaganej 
odległości obiektu z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na pobyt ludzi od 
innych obiektów oraz dotyczących 
warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 166 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1660,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 września  
2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31 A, sala nr 106. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-
-sprzedaży nastąpi do 7 października 
2018 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 16 600,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 712, 
obręb Stare Miasto, oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 
3 września 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, na wskazane 
konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

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

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 
Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomo-
ści przez małżonków, do dokonania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-5970/2018  
z 14 marca 2018 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego prawa 
własności działki nr 712, obręb Stare 
Miasto, z KW nr GL1G/00032766/7, 
położonej na rogu ul. Wodnej i Baszto-
wej w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wyka-
zu przedmiotowej działki, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVIII/965/2005 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod 
poz. 481., zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00032766/7 oraz stanem 
faktycznym działki, w tym z przebie-
giem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokry-
wa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-5970/18 z 14 marca 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieru-
chomości oraz warunkach przetargu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-
16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z  14 wrześ- 
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
1 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 250, obręb Czecho-
wice Zachód, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 506 000,00 zł
Wadium: 50 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 5060,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 mar- 
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 250, obręb Czechowice 

Zachód, użytki: RV – grunty orne 
i ŁVI – łąki trwałe, o pow. grun-
tu 0,2740 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00044877/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 250, obręb Czechowice Za-
chód, położona jest w północnej części 
miasta. Kształt działki regularny, zbli-
żony do prostokąta. Otoczenie działki 
stanowią niezabudowane tereny użyt-
kowane rolniczo, w dalszej odległości 
zabudowania mieszkalne. Działka jest 
nieogrodzona. Teren porośnięty krze-
wami i roślinnością trawiastą. 
Sieci uzbrojenia terenu w dalszym za-
sięgu. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możli-
wość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie działki nr 250, obręb 
Czechowice Zachód, może odbywać 
się poprzez gminną działkę nr 491, 
obręb Czechowice Zachód, do drogi 
publicznej ul. Strzelców Bytomskich, 
zjazdem istniejącym. Działka nr 491 
ma charakter nieurządzonej drogi we-
wnętrznej, niezaliczona do pasa drogi 
publicznej (nie jest objęta przez Zarząd 
Dróg Miejskich bieżącym utrzymaniem 
w zakresie czystości, odśnieżania, na-
prawy nawierzchni oraz oznakowania).
W granicy przedmiotowej działki prze-
chodzi prawdopodobnie sieć drenar-
ska. W momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na 
nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany 
jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie. 
Planuje się w przyszłości realizację trasy 
rowerowej wzdłuż południowej granicy 
działki nr 250, obręb Czechowice Zachód. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa działka. Nabywca przejmu-
je nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Działka nr 250, obręb Czechowice 
Zachód, położona jest na terenie, na 
którym od 31 maja 2014 r. obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego „osiedle Cze-
chowice”. Plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r., któ-
ra opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego  
8 września 2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu 
przedmiotowa działka, znajduje się na 
terenie oznaczonym: 4MNn opisanym 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – nowe, a także w nie-
wielkiej północnej części, na terenie 
oznaczonym symbolem 4ZP opisanym 
jako tereny zieleni urządzonej oraz 
w niewielkiej południowej części, na 
terenie oznaczonym symbolem 03KDL 
opisanym jako tereny dróg publicznych 
– lokalnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MNn do 13MNn obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
(…),

b) budynki gospodarcze,
c) garaże, 
d) sieci infrastruktury technicznej, 
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, 
miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przy-
domowe, 
g) obiekty małej architektury.
Od 1ZP do 14ZP obowiązują następu-
jące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń 
o charakterze urządzonym; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej bez 
budynków,
b) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i ro-
werowe,
c) obiekty małej architektury.
Od 01KDL do 06KDL obowiązują nastę-
pujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi 
lokalne; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zatoki i przystanki autobusowe, 
c) miejsca postojowe dla samochodów,
d) place manewrowe,
e) sieci infrastruktury technicznej bez 
budynków,
f) obiekty małej architektury,
g) budowle związane z funkcjonowa-
niem dróg i linii kolejowych, 
h) zieleń urządzona,
i) urządzenia ochrony środowiska.
Dla całego obszaru planu wyznaczona 
została strefa „OW” obserwacji arche-
ologicznej.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 1 października 
2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy 
ul. Jasnej 31A, sala nr 34. 
5. Wadium
Wadium w wysokości 50 600,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 
250, obręb Czechowice Zachód, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 26 września 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, na wskazane 
konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą należy okazać: 
aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomo-
ści przez małżonków, do dokonania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-6290/18  
z 21 maja 2018 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności niezabudowanej 
części nieruchomości oznaczonej geo-
dezyjnie jako działka nr 250, obręb 
Czechowice Zachód, o powierzchni 
0,2740 ha, położonej w Gliwicach na 
zachód od ul. Toszeckiej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr 
GL1G/00044877/5 oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1  
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 121 z późn. zm).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 31 października 2018 r.
7.3. W przypadku wygrania przetar-
gu przez cudzoziemca w rozumie-
niu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy  
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym ter-
minem aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokry-
wa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-6290/18 z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracowni-
cy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w siedzibie przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub tele-
fonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-
64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwi-
ce.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent miasta zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 wrześ- 
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

OGŁASZA

Obowiązek informacyjny
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,  

Gliwice 44-100); 
• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości pro-
wadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu 
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są 
dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);

• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych, stoso-
wanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie, prowadzonego przez 
Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;

• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postę-
powania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów 
organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposa-

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., 
ogłasza otwarty nabór na nowo wybudowane dwa mieszkania  

na wynajem przy ul. Witkiewicza 8 – 8a w Gliwicach, 2-pokojowe  
o metrażu 60,10 m2 i 60,90 m2.

Nabór trwa od 25 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów 
Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl  

lub w siedzibie Spółki.

NABÓR NA NOWO WYBUDOWANE MIESZKANIA
GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

Mieszkania na Wynajem z opcją dojścia do własności

Lp. Adres Czynsz bez 
mediów

Rodzaj  
mieszkania Partycypacja Kaucja

1. Witkiewicza 8/1 
parter

706,78 zł 
bez mediów

2 pokoje 
60,10 m2 63 105,00 zł 4241,00 zł

2. Witkiewicza 8A/4 
parter

716,18 zł 
bez mediów

2 pokoje 
60,90 m2 63 945,00 zł 4297,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• położonej w Gliwicach przy ul. Pła- 
żyńskiego, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, dla której prowa-
dzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00033327/5, oznaczonej 
jako działki nr 51 o pow. 1,0982 ha, 
nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 60 
o pow. 0,1693 ha, obr. Nowe Gli-
wice, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków jako tereny 
przemysłowe (Ba), na podstawie 
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

Termin przetargu: 8 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 3 235 358 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2017 r., 1221 z późn. zm.) przedmiotowa 
transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, 
który został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Wadium: 323 535 zł
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2018 r.
---------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, 
położona w Gliwicach przy Drogo-
wej Trasie Średnicowej i ul. Henryka 

Sienkiewicza, użytek: „Bi” – inne 
tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/8 
prowadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

Termin przetargu: 27 sierpnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
951 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm). 
Wadium: 95 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 sierpnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• stanowiącej własność Miasta Gli-
wice obejmującej niezabudowaną 
działkę nr 67, obręb Stare Łabę-
dy, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00064379/0.

Termin przetargu: 4 września 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
271 000,00 zł 
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 27 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA:

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 

urzędowe / Wykazy nieruchomości do  
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. 
wykazy zawierające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgło-
szenia ewentualnych roszczeń do nieruchomo-

ści umieszczonych w wykazach

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 402 – 408 do 6 sierpnia 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 400 – 401 do 1 sierpnia 2018 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody Śląskiego w Biule-
tynie Informacji Publicznej, został podany 
do publicznej wiadomości wykaz zawiera-
jący nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy 

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczoną do wynajęcia,  
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
•	 nr 25/SP/2018 do 2 sierpnia 2018 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody Śląskiego w Biulety-
nie Informacji Publicznej zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy 

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wynajęcia,  
stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 26/SP/2018 do 9 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 27/SP/2018 do 9 sierpnia 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 172/2018 do 2 sierpnia 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 173/2018 do 3 sierpnia 2018 r.
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