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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

Gdy upały nie odpuszczają, warto skorzystać z popularnych – strzeżonych! –  
– gliwickich kąpielisk: Czechowic (mzuk.pl, zakładka OW „Czechowice”) i „Leś- 
nego” (www.kapieliskolesne.pl). Akwen na osiedlu Kopernika oferuje m.in. trzy 
baseny, 73-metrową zjeżdżalnię, brodzik i dmuchane atrakcje wodne dla dzieci.  
(fot. K. Szymik)

Sposób na upały? Kąpieliska!

Od dziś przejeżdżający przez gliwicką Brzezinkę mogą korzystać z nowego ronda. 
W ramach blisko półrocznych prac nad nowym rozwiązaniem drogowym wy-
budowano m.in. nowe chodniki i przebudowano już istniejące, a ze względów 
bezpieczeństwa przeniesiono przystanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej. Dla 
linii kursujących tą ulicą wybudowano zatokę autobusową. (fot. Ł. Fedorczyk)

Brzezinka z nowym rondem

Prawdziwie góralski klimat można było poczuć 27 lipca na skwerze Salgótarján 
przy Zamku Piastowskim, gdzie odbył się koncert inaugurujący 55. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej. Na scenie wystąpił Zespół Regionalny Koniaków z Beskidu 
Śląskiego oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie z Beskidu Żywieckiego.  
(fot. UM Gliwice)

Lubisz grać w ping-ponga? To świetnie! AZS Politechniki Śląskiej zaprasza 
na treningi tenisa stołowego. Zajęcia będą się odbywać od 7 do 23 sierp-
nia w każdy wtorek i czwartek (od godz. 15.00 do 18.30) w hali sportowej 
OSiR przy ul. Akademickiej 26. Więcej na stronie internetowej azs.gliwice.pl.  
(fot. FreeImages)

Wakacje z rakietką Góralskie klimaty w Gliwicach

Dużo radości i śmiechu, ale też chwile refleksji. Tak w skrócie można podsumować  
12. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”. Podczas ostatniego  
weekendu uczestników imprezy bawili: Czesław Mozil, katalońska formacja  
Los Galindos oraz czeska grupa Bratři v tricku. Było też sporo cyrkowych atrakcji dla 
najmłodszych, przygotowanych przez Hapijama Fun Art. (fot. UM Gliwice)

Moc zabawy z „Ulicznikami”!

Pierwsze zajęcia sportowe organizowane przez MZUK i Icon Fitness Gliwice, w ramach 
akcji aktywne soboty, już za nami. W minioną sobotę na placu Krakowskim odbyły 
się skoczne zajęcia na trampolinach. Każdy, kto chce poprawić kondycję, a przede 
wszystkim dobrze się bawić, powinien pojawić się w najbliższą sobotę, 4 sierpnia, 
w parku Chopina. O godz. 11.00 rozpocznie się tam trening BURN. (fot. UM Gliwice)

Skok po dobre samopoczucie 
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Dwugodzinne show Fast & Furious Live to produkcja, jakiej jeszcze nie było. 
Po raz pierwszy w Polsce i tylko w Gliwicach będzie można na żywo zoba-
czyć niepowtarzalne sceny akcji z jednej z najbardziej popularnych na świecie 
i najdłuższych serii filmowych. Niesamowite widowisko już w listopadzie w hali  
Arena Gliwice! 

Zaprzeczające prawom fizyki 
pokazy kaskaderskie, luksuso-
we samochody, najsłynniej-
sze, kluczowe sceny z filmów, 
odtworzone dzięki doskonałej 
technice projekcji 3D mapping – 
wszystko to sprawi, że widzowie 
show będą mogli przenieść się 
w sam środek akcji filmów z serii 
„Szybcy i wściekli”.

W rolach głównych wystąpią 
oryginalne samochody z fil-
mów, a także dokładne repliki 
uwielbianych przez fanów serii 
pojazdów, takich jak legendarny 
Dodge Charger czy słynny flip car 
z „Szybkich i wściekłych 6”. Każ-
da kolejna scena odkryje przed 
widzami niezwykłe możliwości 
technologii cyfrowej. Publicz-

ność poczuje temperaturę bijącą 
z rur wydechowych i zobaczy 
na żywo niewiarygodne pokazy 
akrobatyczne kaskaderów i sa-
mochodów. 

Tysiące światowej klasy kaskade-
rów i kierowców starało się wy-
stąpić w tej produkcji. Po długich 
i żmudnych poszukiwaniach został 

wyselekcjonowany elitarny ze-
spół, do którego dołączyli najlepsi 
na świecie specjaliści od parcour.

– Za nami wiele lat przygoto-
wań. Stworzyliśmy  ekipę zdol-
ną do wszystkiego, w tym do 
niewiarygodnych kaskaderskich 
pokazów, jakich nikt jeszcze nie 
widział na żywo – mówi Row-

land French, dyrektor kreatywny 
i producent show. 

Bilety na widowisko są do-
stępne w serwisie eBilet.pl. 
Więcej informacji na stronie  
www.arenagliwice.com.  

 (ap)

Z MIASTA

Grupa Johnson Matthey rozpoczęła budowę nowej 
fabryki w Gliwicach. Będą w niej produkowane no-
woczesne katalizatory, a zatrudnienie znajdzie około  
350 osób. Inwestycja będzie kosztować ok. 450 mln zł. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, produkcja ruszy 
w połowie przyszłego roku. 

Fabryka przy ul. Alberta Ein-
steina zajmie powierzchnię  
ok. 23 tys. m2 i będzie najwięk-
szym tego typu zakładem w re-
gionie. Docelowo zatrudnienie 
znajdzie w niej około 350 osób, 
które będą zajmowały się pro-
dukcją katalizatorów do silników 
gazowych, benzynowych i wyso-
koprężnych.

Produkowane w Gliwicach 
katalizatory będą jednymi 
z najnowocześniejszych  
na świecie. 

To już druga inwestycja Grupy 
Johnson Matthey zlokalizowana 
w Gliwicach. Przy ul. Alberta 
Einsteina działa fabryka Johnson 
Matthey Battery Systems, produ-
kująca baterie do skuterów i ro-
werów elektrycznych i zatrudnia 
około 700 pracowników.

– Wybraliśmy Gliwice, ponie-
waż mają odpowiednie zaplecze 
wykwalifikowanych pracowni-
ków, liczne obiekty techniczne, 
uczelnie i instytuty badawcze. 
To wszystko pozwoli nam pro-
dukować jedne z najbardziej 
zaawansowanych katalizatorów 

na świecie – skomentował Ben 
Miller z firmy Johnson Matthey.

Grupa Johnson Matthey jest 
światowym liderem w dziedzinie 

nauki, od ponad 200(!) lat zaan-
gażowanym w innowacje i prze-
łomy technologiczne. Działania 
te mają globalny wpływ na takie 
obszary jak: transport o niskiej 

emisji, farmaceutyka, przetwa-
rzanie chemiczne i wykorzysta-
nie zasobów naturalnych. 

 (mf)

„Szybcy i wściekli”  
na żywo tylko w Gliwicach!

Show Fast & Furious Live  

będzie można oglądać  

w Arenie Gliwice  

23 i 24 listopada 
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AKTUALNOŚCI

Zgłoś się do Rady Seniorów

Do portu lotniczego będziemy mogli dojechać autobusem najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. KZK GOP właśnie ogłosił przetarg na 
uruchomienie czterech metropolitalnych linii lotniskowych, które połączą główne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Między-
narodowym Portem Lotniczym Katowice Airport w Pyrzowicach.

Cztery metropolitalne linie lot-
niskowe: AP1, AP2, AP3 i AP4 
wyjadą najprawdopodobniej 
w czwartym kwartale br. Połączą 
Międzynarodowy Port Lotniczy 
Katowice Airport w Pyrzowicach 
z głównymi miastami Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
w tym z Gliwicami, Katowicami, 
Sosnowcem, Tychami, Piekarami, 
Bytomiem i Zabrzem. 

Połączenie będzie obsługiwane 
przez KZK GOP, który ogłosił 
przetarg. Postępowanie potrwa 
około 3 miesięcy. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
autobusy wyjadą w stronę 
Pyrzowic jeszcze w tym roku. 
Obsługa nowych połączeń bę-
dzie finansowana z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. W tym roku na 
ten cel zostaną przeznaczone  
2 mln zł, a w 2019 r. – 10 mln zł.  

Z Gliwic autobus będzie 
wyruszał z placu Piastów. 

Zgodnie z planem zatrzyma się 
na przystankach: Zabrze Multi-

kino – Bytom Karb – Piekary Ślą-
skie Szarlej Kaufland – Pyrzowice 

Port Lotniczy. Autobusy będą 
kursowały w godzinach od 2.00 

do 21.00 w 60-minutowych od-
stępach oraz między godz. 21.00 
a 2.00 co 90 minut. 

Szacowany czas przejazdu 
to 64 – 76 minut. 

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia pracuje nad tym, by 
cena biletu odpowiadała cenie 
aktualnego biletu całodobowego 
i wyniosła 14 zł. 

Początkowo, na mocy porozumie-
nia podpisanego z Metropolią, 
realizacją techniczną połączeń 
będzie się zajmował KZK GOP, 
który posiada profesjonalne 
służby do zlecania, kontrolowania, 
nadzorowania świadczonych usług 
oraz egzekwowania należności 
z tytułu nakładanych kar. Poza 
tym, gdy Metropolia przejmie już 
obowiązki organizatora transportu 
zbiorowego na swoim obszarze, 
zadanie to, wraz ze służbami od-
powiedzialnymi za jego realizację, 
wróci do GZM. (mf)

Z Gliwic do Pyrzowic autobusem
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Gliwiczanie w sile wieku od lat mogą korzystać w mieście z bogatej oferty zajęć i projektów. W ramach popularnego miejskiego programu 
przysługują im atrakcyjne zniżki, a dzięki dofinansowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą płacić mniej za śmieci. Na 
tym nie koniec, bo w Gliwicach powstaje Rada Seniorów – organ, który ma wspierać i inicjować działania na ich rzecz. Nabór kandydatów 
na członków Rady właśnie się rozpoczął i potrwa do końca sierpnia.

KTO? Kandydatami na człon-
ków Rady Seniorów Miasta Gli-
wice mogą być przedstawiciele 
osób starszych oraz przedstawi-
ciele podmiotów działających na 
rzecz osób starszych, w szczegól-
ności przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. Jednostki te 
mogą zgłosić po jednym swoim 
przedstawicielu, bez względu na 
jego wiek.

Kandydatem na członka Rady 
może być również każda oso-
ba indywidualna, która zgłosi 
swój udział osobiście i uzyska 
poparcie co najmniej 30 osób 
w wieku powyżej 65. roku życia, 
będących mieszkańcami Gliwic.

JAK? Formularz zgłoszeniowy 
oraz listy poparcia można pobrać 
ze stron: www.gliwice.eu (za-
kładka Organizacje pozarządo-
we, dział Rada Seniorów Miasta 

Gliwice) i www.gcop.gliwice.pl 
oraz w filiach Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
(ul. Studzienna 6, ul. Zwycięstwa 
1/1, ul. Barlickiego 3, ul. Koś- 
ciuszki 35, ul. Jagiellońska 21, CSK 
Łabędź – ul. Partyzantów 25). 

KIEDY? Pisemne zgłoszenia 
kandydatów należy składać do 
końca sierpnia w filiach GCOP. Wy-
niki naboru zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(bip.gliwice.eu)oraz na stronie 

internetowej Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych  
(www.gcop.gliwice.pl). Ostateczny 
skład Rady ustali prezydent Gliwic. 

W przypadku zgłoszenia mniej 
niż 11 kandydatur, nabór kan-
dydatów na członków Rady 
Seniorów zostanie ponowiony.

TO GŁOS SENIORÓW!

Rady Seniorów działają m.in. 
w Katowicach, Bytomiu, Często-
chowie, Sosnowcu, Chorzowie 

czy Siemianowicach Śląskich 
i funkcjonują w ramach ustawy 
o samorządzie gminnym. Mają 
za zadanie wspieranie interesów 
osób starszych w polityce samo-
rządowej, m.in. opiniują projekty 
uchwał, inicjują przedsięwzięcia 
zmierzające do integracji spo-
łecznej seniorów, wzmacniają 
ich aktywność obywatelską 
i pozycję w społeczeństwie.

W gliwickiej Radzie  
Seniorów zasiądzie  
łącznie piętnaście osób.

Znajdziemy tam jedenastu wyło-
nionych w naborze przedstawi-
cieli organizacji działających na 
rzecz seniorów, dwóch członków 
wskazanych przez prezydenta 
miasta oraz dwóch wskazanych 
przez przewodniczącego Rady 
Miasta. Kadencja Rady potrwa 
dwa lata. Będzie ona obradowa-
ła nie rzadziej niż raz na kwar-
tał. Zasady działania Rady ma 
określać statut, a także ustalony 
przez członków regulamin pracy. 
 (kik)
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Z MIASTA

Zarząd Dróg Miejskich planuje zmiany na węźle tworzonym przez DK 88, DTŚ i ul. Portową oraz na połączeniach „88” z ul. Wyczółkowskiego. 
Drogowcy przeanalizują możliwość poprawy komunikacji w tych miejscach, tak aby „turbina” przy ul. Portowej i zjazdy z al. Nowaka-Jezio-
rańskiego na tereny KSSE były bezpieczniejsze i nie korkowały się. 

– Ronda turbinowe są coraz 
częstszym elementem gliwickiego 
układu drogowego, dlatego zależy 
nam, aby były one jak najlepiej roz-
wiązane i czytelne dla kierowców 

– podkreśla Jadwiga Jagiełło-Stibor-
ska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. Priorytetem 
jest zawsze bezpieczeństwo kierow-
ców i lepsza przepustowość ruchu. 

– Po kilkunastu miesiącach od uru-
chomienia węzła DK 88, czyli alei 
Nowaka-Jeziorańskiego, z Drogo-
wą Trasą Średnicową i ul. Portową 
wiemy, że sprawia on kierowcom 

trudności. Chcemy to zmienić. 
Zamierzamy zlecić opracowanie 
wariantowej koncepcji poprawy 
jego funkcjonowania – zapowiada 
rzecznik prasowy ZDM-u.

Projektant będzie miał 
do przygotowania trzy 
warianty rozwiązań 

– Pierwszy wariant zakłada 
korekty, które mogłyby zostać 
wprowadzone przy jak najmniej-
szej ingerencji w stan obecny. 
Drugi opiera się na niewielkiej 
przebudowie ronda turbinowe-
go, a trzeci – na wprowadzeniu 
generalnych zmian – wyjaśnia 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska. Po 
opracowaniu wariantów zostaną 
one poddane analizie i weryfikacji 
zarówno ze względu na rozwiąza-
nia techniczne i ekonomiczne, jak 
i wpływ na środowisko. – Wybór 
ostatecznej wersji pozwoli na 
dalsze plany, czyli decyzję, kiedy 
dojdzie do zmian i za ile – mówi 
rzecznik ZDM-u. 

Oprócz usprawnień na węźle 
tworzonym przez DK 88, DTŚ  
i ul. Portową drogowcy planują 
także przebudowę połączeń DK 88 
z ul. Wyczółkowskiego. Znalezie-
nie nowych rozwiązań dla tych 
skrzyżowań ma kosztować prawie  
109 tys. zł.  (kik)

ZDM poszuka najlepszych rozwiązań 

Zmodernizowany park Chrobrego przyciąga tłumy. Ponieważ wśród wielu atrakcji, 
w otoczeniu pięknej przyrody, można spędzić wiele godzin, Miasto postanowiło 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i postawić w parku nowoczesną, 
samoobsługową toaletę. Będzie można z niej korzystać od wiosny 2019 r.

Nowa toaleta znajdzie się 
w przyszłorocznym planie 
budżetowym. – Trwa proces 
wyłaniania wykonawcy, który 
przedstawi koncepcję nowego 
szaletu miejskiego, a następnie 
przeprowadzi jego montaż. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, toaleta powinna 
być gotowa do użytku wiosną 

przyszłego roku – mówi Tade-
usz Mazur, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych  
w Gliwicach.

Do czasu uruchomienia 
nowej toalety MZUK 
zapewni nieodpłatny 
dostęp do toalety  
w Ośrodku Sportu  

i Rekreacji Politechniki 
Śląskiej przy  
ul. Akademickiej.

Przypominamy, że samoobsłu-
gowe miejskie szalety stoją już 
przy Radiostacji, ul. Jana Pawła 
II oraz przy cmentarzu Lipowym. 

 (mf)

Jeśli korzystasz z nawigacji Google i Waze, możesz już 
na bieżąco śledzić to, co aktualnie dzieje się na drogach 
Gliwic. To spore ułatwienie dla kierowców jest efektem 
przystąpienia Miasta Gliwice do międzynarodowego 
programu wymiany danych w ramach programu Waze 
Connected Citizens.

– Dzięki współpracy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach 
z firmą Waze, informacje o od-
cinkach dróg objętych utrudnie-
niami są za pośrednictwem apli-
kacji Waze dodawane do Google 
Maps. To spore ułatwienie dla 
tych, którzy poruszają się po Gli-
wicach, korzystając z nawigacji 
– podkreśla Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy ZDM-u.

Program stworzony przez 
Google, współpracujący z apli-
kacją mobilną Waze, bazuje 
na bezpłatnej wymianie danych 

dotyczących ruchu drogowego. 
Są one przekazywane w czasie 
rzeczywistym, a korzystający 
z nawigacji Google i Waze mogą 
na bieżąco śledzić to, co dzieje 
się na drogach Gliwic.

– To także duża korzyść dla 
środowiska. Wiedząc z nawi-
gacji o utrudnieniach, można 
ominąć je bez stania w korkach 
i zmniejszyć tym samym zanie-
czyszczenie powietrza spalina-
mi – zauważa rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg Miejskich.  
 (kik)

Omijaj korki

Będzie toaleta  
w Chrobrym
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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

Gliwiczanki mogą skorzystać z kolejnych bezpłatnych badań mam-
mograficznych. Mammobus na placu Krakowskim stanie 17 września. 

Badanie trwa tylko kilka minut i polega 
na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. 
Warto poświęcić tę chwilę, by sprawdzić, 
czy wszystko jest w porządku, a być może 
uratować sobie życie – badanie pozwala 
na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobja-
wowych (guzków i innych nieprawidłowo-
ści) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne podczas 
samokontroli piersi lub badań palpacyj-
nych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi 
pozwala rozpocząć natychmiastowe i sku-
teczne leczenie oraz daje niemal całkowitą 
gwarancję powrotu do zdrowia. 

Z badania mogą skorzystać ubezpieczone 
panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie 
były leczone z powodu raka piersi, w cią-
gu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w ramach programu NFZ 

lub otrzymały wynik ze wskazaniem do 
wykonania badania po 12 miesiącach 
(dotyczy kobiet, u których w rodzinie 
wykryto raka piersi u matki, siostry, córki 
lub w badaniu genetycznym stwierdzono 
mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2). 

Badania w mobilnej pracowni mammo-
graficznej odbędą się 17 września (w godz. 
od 10.00 do 17.00) na placu Krakowskim. 
Ponieważ istotnym elementem badania 
jest ocena porównawcza wyników z po-
przednich badań, należy przynieść ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii.

Panie chcące skorzystać z badania pro-
szone są o wcześniejszą rejestrację pod  
nr. tel. 58/666-24-44 lub poprzez formularz 
na stronie www.mammo.pl/formularz. 
 (mf)

Nie zwlekaj! 
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W sezonie wakacyjnym chętnie spędzamy czas na łonie natury. Mu-
simy być jednak uważni i czujni – niektóre rośliny na łące czy w lesie 
są niebezpieczne! Państwowa Inspekcja Sanitarna ostrzega przed 
barszczem Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego to roślina parząca. 
W jej soku i olejkach eterycznych występu-
ją substancje toksyczne, które wywołują 
zmiany skórne przypominające oparzenia 
(wysypki, zaczerwienienia, opuchlizna, 
owrzodzenia). Zwykle rośnie w wilgotnych 
miejscach. Można go spotkać na skarpach 
rowów, w okolicy strumieni, na obrzeżach 
pól, lasów czy łąk. Jego szkodliwe działanie 
nasila się, gdy jest słonecznie i gorąco. 
Czyli właśnie w czasie wakacji. 

Barszcz Sosnowskiego należy do rodziny 
baldaszkowatych. Wyglądem przypomina 
koper z charakterystycznymi białymi kwia-
tami zebranymi w duży baldach i łodygami 
pokrytymi purpurowymi plamkami. Może 
osiągnąć od 3 do 5 metrów wysokości, 
zaś szerokość rozety liściowej do 2 m, 
a grubość łodygi nawet do 12 cm.

Warto wiedzieć, że do poparzeń może 
dojść także bez bezpośredniego kon-
taktu z barszczem Sosnowskiego, gdyż 
wydzielane przez niego olejki eteryczne 
mogą unosić się w powietrzu nawet na 
odległość kilkunastu metrów. Dlatego 
nie należy przebywać w pobliżu rośliny, 
dotykać jej ani zrywać. 

Gdy już dojdzie do poparzenia, o czym 
mogą świadczyć np. nudności, bóle gło-
wy czy wymioty, należy przede wszyst-
kim unikać bezpośredniej ekspozycji na 
światło słoneczne. W przypadku kontaktu 
barszczu ze skórą należy szybko przemyć 

ją letnią wodą z mydłem, tak by usunąć 
z jej powierzchni sok rośliny. Zmienionych 
miejsc na skórze nie można pod żadnym 
pozorem dotykać! 

– Przypadki występowania barszczu 
Sosnowskiego można zgłaszać Straży 
Miejskiej na numer alarmowy 986. Każ-
dy sygnał jest natychmiast sprawdzany 
– mówi Bożena Frej, rzecznik prasowy 
Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Informacje o miejscach występowania 
rośliny na terenach miejskich Straż Miej-
ska przekazuje do odpowiednich służb 
miejskich. Jeśli barszcz Sosnowskiego ro-
śnie na terenie prywatnym, to właściciel 
tego terenu po jego zabezpieczeniu ma 
obowiązek zlikwidować niebezpieczną 
roślinę. 
 (mt)

Uwaga na barszcz
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Ponad 3 tysiące uczniów z 21 gliwickich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Segreguj odpady, przyroda sama nie da rady”. Dzięki 
kampanii prowadzonej przez miasto mali gliwiczanie dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować odpady.

Kampania prowadzona przez 
wydziały Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 
oraz Edukacji Urzędu Miejskiego, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 
i firmę Remondis Gliwice wystar-
towała we wrześniu 2017 r. Wtedy 
do gliwickich szkół trafiły ksią-
żeczki edukacyjne, zawierające 
informacje o obowiązujących na 
terenie Gliwic zasadach segregacji 
odpadów komunalnych. Ucznio-
wie mogli się z nich dowiedzieć 
m.in., do jakich pojemników wrzu-
cać tworzywa sztuczne i metal, 
czym jest recykling i dlaczego 
warto przetwarzać bioodpady. 
Ponadto w półfinale uczestnicy 
mieli za zadanie przygotować 
z odpadów makietę budowli 
związanej z Gliwicami.

Zdobytą wiedzę dzieci z klas 
1 – 3 mogły sprawdzić podczas 
majowego konkursu „Segreguj 
odpady, przyroda sama nie da 
rady”. Z ogromnym zaangażowa-
niem i entuzjazmem podeszły do 
zadania. 75 osób z najlepszymi 

wynikami awansowało do półfi-
nału, który odbył się w Górnoślą-
skim Centrum Edukacyjnym. Dla 
najmłodszych była to niezwykle 
emocjonująca przygoda, podczas 
której mieli okazję uczestniczyć 
w zajęciach laboratoryjnych. 

5 czerwca w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 12 czoła 
kolejnym wyzwaniom stawiła 
finałowa trzydziestka, spośród 
której wyłoniono dziesięciu zwy-
cięzców. Wręczenie głównych 
nagród ufundowanych przez firmę 
Remondis i Miasto Gliwice odbyło 

się 22 czerwca, podczas akademii 
kończących rok szkolny. W zmaga-
niach, począwszy od półfinałów, 
towarzyszyła uczniom gliwicka 
maskotka – Lew Gliwek.

– Konkurs wzbudził ogromne za-
interesowanie. Planujemy kolejne 
edycje, z równie atrakcyjnymi 
nagrodami – mówi Mariola Pen-
działek, naczelnik Wydziału Przed-
sięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 
 (mt)

AKTUALNOŚCI
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Sierpień w Amoku
Kino studyjne Amok wraca po wakacyjnej przerwie!  
3 sierpnia rusza pełną parą z nowym cyklem filmowym 
„Różne klimaty kina”, na który składa się osiem bloków 
tematycznych. W sierpniu kinomanom nuda nie grozi!

W ramach cyklu „Różne klimaty 
kina” na małej sali Amoku prawie 
codziennie będą wyświetlane 
polskie lub zagraniczne produk-
cje. I to zarówno komedie, jak 
i dramaty, animacje czy filmy 
fantasy. Większość tytułów 
została wybrana na życzenie 
widzów, więc jest szansa, że 
w programie każdy znajdzie coś 
dla siebie. Warto, bo bilety na 
seans można kupić w atrakcyjnej 
cenie. Cena biletu normalnego 
to 12 zł, ulgowy kosztuje 10 zł.  

Pierwszy blok tematycz-
ny – „Kino w 5 sma-
kach” otwiera film 
o kobiecej zemście 
„Marlina: zbrodnia 
w czterech aktach”. 
4 sierpnia zobaczy-

my „Miód dla Dakini”, a następne-
go dnia „Dziecko apokalipsy”. Po-
nadto w programie cyklu znalazły 
się m.in. wielokrotnie nagradzana  
„Cicha noc” Piotra Domalewskiego, 
oscarowy „Kształt wody” (reż. Guil-
lermo del Toro) czy niezapomnia-
ne hity takie jak „Żywot Briana”  
(reż. Terry Jones). Repertuar 
„Różnych klimatów kina” można 
znaleźć na stronie 
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„Marlina: 
zbrodnia  
w czterech 
aktach”

kultura.gliwice.eu

Koncepcję Kolei Metropolitalnej powinniśmy poznać w grudniu. Najkorzystniej-
szą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 
przedstawiła Politechnika Śląska, która opracuje dokument za ponad 233 tys. zł.

30 lipca Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia rozstrzygnęła 
przetarg na opracowanie kon-
cepcji Kolei Metropolitalnej. Do 
postępowania zgłosiły się dwie 
firmy, a najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła Politechnika Śląska. 
Po zawarciu umowy na opra-
cowanie tej koncepcji, eksperci 
z Politechniki Śląskiej będą mieć 
19 tygodni na stworzenie doku-
mentu. Efekty prac powinniśmy 
poznać w grudniu.

– Koncepcja odpowie nam na 
najważniejsze pytania dotyczą-
ce organizacji transportu szy-
nowego na terenie Metropolii, 

by mógł on realnie konkurować 
z samochodami – przypomina 
Grzegorz Kwitek, członek zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii, który zajmuje się spra-
wami związanymi z transportem 
publicznym.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej 
to dokument, w którym zawarte 
zostaną analizy dotyczące m.in. 
potoków pasażerów i tego czy 
(a jeśli tak, to w jakiej formule), 
rozbudowywać trasy kolejowe 
na terenie Metropolii. Przeana-
lizowane zostaną różne warianty 
i wskazana będzie rekomendacja 
odnośnie tego, czy Metropolia 

powinna stawiać na rozbudowę 
sieci kolei tradycyjnej, a może 
inwestować w infrastrukturę 
jednoszynową, czyli monorail, 
gdzie pociąg zazwyczaj porusza 
się na specjalnej estakadzie, po 
jednej szynie.

– Gliwice od lat opowiadają się 
za szerszym wykorzystaniem kolei 
w transporcie publicznym. Zabie-
galiśmy o to, aby ustawa metro-
politalna pozwalała na realizację 
takiego zadania. Cieszę się, że ten 
pomysł w końcu nabiera realnych 
kształtów – skomentował prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 
 (GZM/kr)

Wkrótce koncepcja 
Kolei Metropolitalnej
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OFERTY PRACY

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 życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne 
samodzielnie pokonywać przyczyny trudnej sy-
tuacji 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 specjalistami 
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatyw-
nych 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 prawo 

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

z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępo-
wania administracyjnego oraz dokumentów i wy-
tycznych 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 win-
ny być potwierdzone przez kandydata klauzulą: 
„za zgodność z oryginałem”. CV i list motywa-
cyjny należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji 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 sierpnia 
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka 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.

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.

 Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na  

stanowisku konserwatora w Dziale Stadionów 
Sportowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Liczba etatów: 1 
Termin zatrudnienia: od zaraz
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zasad-

nicze zawodowe,
• prawo jazdy kat. BE lub T,
• dyspozycyjność (praca wg har-

monogramu).

Mile widziane: 
• doświadczenie na podobnym 

stanowisku,
• uprawnienia do obsługi kotłow-

ni gazowej,

Do podstawowych obowiązków 
pracownika na ww. stanowisku 
będzie należało:
• wykonywanie prac porządko-

wych (m.in. sprzątanie, kosze-
nie trawy, grabienie, wyznacza-
nie linii boisk),

• bieżąca konserwacja urządzeń 
oraz pomieszczeń znajdujących 
się w użytkowaniu obiektu,

• nadzór nad obiektem oraz pil-
nowania ładu i porządku,

• obsługa klientów obiektu 
(udzielanie informacji dotyczą-
cych pracy obiektu, przyjmo-

wanie rezerwacji, nadzór nad 
przestrzeganiem regulaminu),

• obsługa imprez sportowych.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(telefon 32/335-04-35) w terminie 
do 14 sierpnia 2018 r.

Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w 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 2016 r., poz. 922)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające 

wykształcenie i posiadane 
kwalifikacje.

Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

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.

OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie:

Dostawy olejów i smarów dla PKM  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

Nr sprawy: PN/TM/4/2018.
Termin składania ofert:  

7 sierpnia 2018 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 

 7 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

Zarząd Budynków 
Miejskich  

I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  

nieograniczonych na:
--------------------------------------------------------------
Wykonanie termomodernizacji bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Dwor-
cowej 20 w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
6 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
6 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

--------------------------------------------------------------
Wykonanie modernizacji nierucho-
mości przy ul. Zygmunta Starego 34 
w Gliwicach, w tym termomoder-
nizacji wraz z wprowadzeniem C.O.  
i C.W.U. zdalnego (PEC – Gliwice).

Termin składania ofert:  
7 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
7 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

--------------------------------------------------------------
Wykonanie kompleksowej termo-
modernizacji, wprowadzenie C.O.  
z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz  
z wykonaniem łazienek, instalację ga-
zową, dobudowę i uporządkowanie 
przewodów kominowych w budynku 
przy ul. Szarej 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
10 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
10 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

--------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na  

www.zbmgliwice.pl

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

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,  
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 Spo-
łecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie, z miesiąca poprzedza-
jącego złożenie wniosku, uprawniający do stypen-
dium, 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”.

http://www.opsgliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.mzuk.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
https://zbmgliwice.pl/
https://zbmgliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
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W meczu 2. kolejki Lotto 
Ekstraklasy Piast Gliwi-
ce wygrał w Szczecinie 
z Pogonią 2:0. Bramki 
na wagę zwycięstwa 
Niebiesko-Czerwonych 
zdobyli Joel Valencia 
oraz Mateusz Mak. Po 
wygranej nad Portowca-
mi gliwiczanie usadowi-
li się na drugim miejscu 
w Lotto Ekstraklasie, 
tuż za Zagłębiem Lubin, 
z którym zmierzą się 
w następnej kolejce.

– Przeciwnika trzeba zmusić do błędów. Nie 
chcieliśmy czekać i reagować na poczynania 
Pogoni. Zamierzaliśmy zaatakować, grać 
agresywnie i tak to wyglądało – powiedział 
Waldemar Fornalik, trener Piasta Gliwice, po 
wygranej z Pogonią Szczecin.

W 2. kolejce Lotto Ekstraklasy podopieczni 
55-letniego szkoleniowca pokonali Portowców 
2:0. Dla gliwiczan to drugie zwycięstwo w tym 
sezonie. – Jesteśmy zadowoleni ze zdobyczy 
punktowej. W dwóch wyjazdowych meczach 
zdobyliśmy komplet oczek. Pierwsza połowa 
była dobra w naszym wykonaniu. Zaprezen-
towaliśmy dobrą piłkę i potwierdziliśmy to 
dwoma bramkami – przyznał opiekun Nie-
biesko-Czerwonych.

Po zmianie stron groźniej zaatakowali go-
spodarze. Szczecinianie stworzyli sobie kilka 
sytuacji i mogli zdobyć kontaktowego gola.  
– W przerwie powiedzieliśmy sobie, że ten mecz 
nie jest wygrany. W dalszym ciągu chcieliśmy 
kontrolować spotkanie i mieć inicjatywę, ale 
nie do końca tak było. W niektórych fazach 
oddaliśmy kontrolę, a Pogoń zepchnęła nas 
do głębokiej defensywy. Było groźnie, ale de-
terminacją i grą do końca zdołaliśmy się obro-
nić. Brakowało nam skutecznego wyjścia do 
kontrataku, tak aby zamknąć ten mecz trzecią 
bramką – dodał Fornalik. – Doliczając ostatni 
mecz poprzedniego sezonu, to dla nas trzecie 
zwycięstwo z rzędu – przypomniał.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA

OGŁOSZENIA/SPORT

Numer naboru: GCOP.KD.210.10.2018
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji  

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

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko  
podinspektora – specjalisty ds. działań partnerskich,  

w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu).
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z part-

nerami z sektora publicznego, prywatnego i poza-
rządowego, współpracującymi w zakresie rozwoju 
ekonomii społecznej,

• prowadzenie działalności upowszechniającej  
nt. przedsiębiorstw społecznych i podmiotów 
ekonomii społecznej, korzystających z Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej, 

• prowadzenie i aktualizacja baz danych o podmio-
tach, grupach i osobach indywidualnych skupionych 
w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej oraz 
potencjalnych beneficjentach, 

• tworzenie i rozwój lokalnych partnerstw i porozu-
mień, sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej,  

• konsultacje w zakresie funkcjonowania sektora 
ekonomii społecznej, wsparcia sektora, działań 
systemowych,

• współpraca z PUP, OPS, ROPS itp.,
• promowanie form aktywności społecznej i zawodo-

wej wykorzystującej podmioty ekonomii społecznej, 
promowanie produktów i usług przedsiębiorstw 
społecznych, lobbowanie na rzecz przedsiębiorstw 
społecznych.

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe,
• wykształcenie średnie oraz staż pracy – min. 2 lata,
• doświadczenie w działaniach sieciujących, anima-

cyjnych, tworzenia partnerstw – udokumentowane 
świadectwem pracy, porozumieniem wolontariac-
kim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami 
lub innymi dokumentami stwierdzającym wykony-
wanie tego typu zadań,

• znajomość lokalnych organizacji pozarządowych.
Dodatkowe wymagania:
• umiejętność aktualizacji stron www opartych na 

systemach zarządzania treścią,
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej,
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera 

i urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP  

(tj. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 
oraz niektóre soboty),

• doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju 
przedsięwzięć typu konferencje, spotkania sie-
ciujące, spotkania doradcze, warsztaty – udoku-
mentowane świadectwem pracy, porozumieniem 
wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, za-
świadczeniami lub innymi dokumentami stwier-
dzającym wykonywanie tego typu zadań,

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

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

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Po-

zarządowych, filia Inkubator Społecznej Przedsię-
biorczości, ul. Kościuszki 35 w Gliwicach.

2. Warunki pracy: system pracy równoważny, moż-
liwa praca w soboty, praca z  urządzeniami biuro-
wymi, w tym z monitorem ekranowym powyżej 
dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie, 
wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.

3. Umowa o pracę, zawarta na czas realizacji projektu 
unijnego. Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie projektu.

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

internetowej www.gcop.gliwice.pl),
• Kserokopie dokumentów poświadczających posia-

dane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (ory-
ginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie interneto-
wej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata 
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 
do 13 sierpnia 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 urzędnicze – podinspektor 
– specjalista ds. działań partnerskich”, numerem 
ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane je-
dynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku 
przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandyda-
tami odbędą się 23 sierpnia 2018 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania kon-
kursu bez podania przyczyn.
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-

kach samorządowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1260): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandyda-

ta podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

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

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów spełniających 
wymagania formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

OFERTY PRACY

• pomoc kuchenna 
wykształcenie: brak wymagań, przygotowywa-
nie potraw kuchni ukraińskiej dla pracowników 
z Ukrainy zatrudnionych na terenie KSSE, cate-
ring, znajomość języka ukraińskiego i rosyjskie-
go, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca operator wózków  
   jezdniowych (widłowych) 

wykształcenie: brak wymagań, 5 miesięcy do-
świadczenia zawodowego, załadunek i rozładu-
nek samochodów, obsługa wózków widłowych, 
praca w magazynie, obsługa skanera, miejsce 
pracy: Gliwice;

• fryzjer 
wykształcenie: brak wymagań, farbowanie, 
strzyżenie, upięcia, umowa-zlecenie, praca 
również w weekendy, miejsce pracy: Gliwice;

• doradca handlowy 
wykształcenie min. średnie, mile widziane do-
świadczenie zawodowe na podobnym stanowi-

sku, prawo jazdy kat. B, mile widziane upraw-
nienia na wózek widłowy, zakres obowiązków: 
obsługa klienta, doradztwo techniczne, analiza 
potrzeb klientów, koordynowanie realizacji za-
mówień klientów, prowadzenie bieżącej doku-
mentacji dotyczącej współpracy, wydawanie 
i przyjmowanie maszyn i urządzeń, sprawdzanie 
ich stanu technicznego, dbanie o wysoką jakość 
obsługi klientów i dobry wizerunek firmy, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• kierowca – magazynier 
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. 
B, książeczka sanepidowska, przygotowanie to-
waru do transportu, rozwiezienie zamówionych 
towarów do sklepów, uporządkowanie miejsca 
pracy, jedna zmiana od 2.00 w nocy, praca na 
terenie Śląska; 

• lektor języków obcych 
wykształcenie średnie lub wyższe, biegła zna-
jomość języka angielskiego lub niemieckiego 
poparta certyfikatami, zakres obowiązków: 
prowadzenie zajęć językowych z dorosłymi, 
możliwość pracy na terenie całego powiatu. 

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 26 lipca 2018 r.

Drugi wyjazd, 
drugie zwycięstwo!

Wzmocnienie zza oceanu
Nowym zawodnikiem GTK Gliwice został absolwent uczelni Elon, Brian 
Dawkins. Mierzący 204 cm wzrostu Amerykanin występuje na pozycji sil-
nego skrzydłowego. Bardzo dobrze czuje się w grze tyłem do kosza. Potrafi 
także zagrać przodem oraz rzucić z dystansu.

Dawkins pochodzi z Jacksonville w stanie Flo-
ryda. Tam też ukończył – podobnie jak jego 
ojciec – szkołę średnią Bishop Kenny. Następ-
nie przeniósł się na uniwersytet Elon. Początki 
w nowym miejscu były trudne. W pierwszym 
sezonie podkoszowy grał niewiele, a drugi rok 
stracił z powodu kontuzji kolana. Po powrocie 
na parkiet zaczął grywać coraz więcej, ale nadal 
nie spełniało to jego oczekiwań. Prawdziwy 
przełom nastąpił w czwartym roku pobytu na 
uczelni, ale tak naprawdę największy wpływ 
na to miały wakacje poprzedzające początek 

kolejnego semestru. Całe lato Dawkins spędził 
w Phoenix, gdzie pod okiem swojego wujka, 
Leonarda Robinsona, który przez 11 lat grał 
w NBA, dwukrotnie wystąpił w Meczu Gwiazd, 
a w 1978 roku został najlepszym zbierającym 
całej ligi, starał się poprawić swoje umiejęt-
ności. Dwa ostatnie sezony w Elon były już 
bardzo dobre w jego wykonaniu, a w ostatnim 
z nich średnio notował 12.2 punktu, 5.4 zbiórki,  
1.2 asysty i 0.3 bloku na mecz, będąc jedno-
cześnie kapitanem drużyny.

Po ukończeniu uczelni Dawkins zdecydował 
się na kontynuowanie swojej kariery w Gliwi-
cach. – Po rozmowie z moim agentem i kilkoma 
trenerami, którym ufam, uznałem, że to będzie 
doskonałe miejsce, by rozpocząć karierę zawo-
dową – przyznaje koszykarz.

– Nie miałem zbyt wielu informacji na temat pol-
skiej ligi, ale z pomocą przyszedł mi Christopher 
Long, który jest w sztabie szkoleniowym Uniwer-
sytetu Elon, a w Polsce grał w sezonie 2012/2013 
w barwach Jeziora Tarnobrzeg – dodaje silny 
skrzydłowy. – Wiem, że jest to wymagająca 
liga i już nie mogę się doczekać rywalizacji. Chcę 
pomóc GTK w wygrywaniu kolejnych spotkań 
niezależnie od tego, jaką będę pełnił rolę w ze-
spole – zapowiada Dawkins.      (kik)
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12 września 2018 r. o godz. 13.00, w sali 106, w budynku przy ul. Jasnej 31A, w którym znajduje się siedziba 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności lokalu mieszkalnego nr 13, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej  
55,39 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,70 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chodkie-
wicza 12, wraz z udziałem wynoszącym 300/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności 
gruntu, obejmującego działki geodezyjne nr 662, 666, 667, 668, obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą  
nr GL1G/00031307/5, o łącznej powierzchni 2206 m2.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności przedmiotowego loka-
lu mieszkalnego został przeprowadzony  
15 maja 2018 r.
Zgodnie z zapisami działu III księgi wieczy-
stej nr GL1G/00031307/5 nieruchomość 
obciążona jest nieograniczoną w czasie 
służebnością przesyłu na rzecz Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Spółki z o.o., w zakresie sieci ciepłowniczej, 
z ograniczeniem wykonywania do działek 
nr 662 i 667, obr. Zatorze, na których znaj-
duje się sieć.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00031307/5 
wolny od wpisów.
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zo-
bowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo włas- 
ności nieruchomości: 158 320,00 zł 
Wadium: 15 832,00 zł
Minimalne postąpienie: 1590 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega 
zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu re-
gulują m.in. przepisy ustawy z 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 716).
Lokal został przeznaczony do zbycia w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego 
na podstawie zarządzenia Wojewody Ślą-
skiego nr 16/18 z  12 stycznia 2018 r. i za-
rządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wy-
konującego zadania z zakresu administracji 
rządowej nr PM-5733/18 z 30 stycznia 2018 
r. oraz wykazu nr 8/SP/2018 stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 13 położony jest na IV piętrze 
wielorodzinnego IV-piętrowego bu-
dynku, położonego przy ul. Chodkiewi-
cza 13. Składa się z dwóch przedpokoi 
o pow. 6,49 m2 i 1,26 m2, kuchni o pow.  
7,17 m2, trzech pokoi o pow. 12,34 m2, 
15,94 m2 i 9,04 m2 oraz łazienki z WC 
o pow. 3,15 m2. Powierzchnia użytkowa 
lokalu wynosi łącznie: 55,39 m2. Lokal 
wyposażony jest we wszystkie instalacje, 
łącznie z instalacją CO z nitki ciepłowniczej. 
Lokal posiada dobre nasłonecznienie. Wy-
maga przeprowadzenia remontu. 
Z prawem własności lokalu związany jest 
udział wynoszący 300/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie własności 
gruntu, obejmującego działki geodezyjne  
nr 662, 666, 667, 668, obr. Zatorze, zapisane 
w księdze wieczystej nr GL1G/00031307/5, 
o łącznej powierzchni 2206 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie 
z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, 
zostało wydane zaświadczenie o jego sa-
modzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi 
w akcie notarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice (uchwała nr XXXVII/1089/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca  
2010 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla terenu położonego po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze), 
przedmiotowa nieruchomość leży na ob-
szarze oznaczonym symbolem: 13M, co 
oznacza tereny mieszkaniowe o średniej 
intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna, ponad-
to w pobliżu zlokalizowana jest szkoła pod-
stawowa, centrum handlowe i przystanki 
autobusowe. Nieruchomość położona jest 
w odległości ok. 3 km od Rynku.

Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nicy przetargu zobowiązani są do zapozna-
nia się ze stanem nieruchomości. 
Nieruchomość zostanie udostępniona ce-
lem oględzin 27 sierpnia 2018 r. w godz. 
14.30 – 15.00.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie 
pieniężnej do 6 września 2018 r. na konto 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z zaznaczeniem „II przetarg, lokal przy 
ul. Chodkiewicza 12/13, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu 
decyduje data uznania ww. rachunku 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej 

w przetargu ceny nieruchomości przez 
oferenta, który przetarg wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom 
przetargu, którzy przetargu nie wygra-
ją, bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra 
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi 
uprawnieniami do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obec-
nymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
w wyniku wypędzenia z byłego teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
opuszczenia w związku z wojną rozpo-
czętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku 
wniesienia wadium, w wyznaczonym 
wyżej terminie, do wysokości kwoty nie-
przekraczającej wysokości potwierdzone-
go prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 
ustawy z  8 lipca 2005 r. o realizacji prawa 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu i przedstawią oryginał zaświad-
czenia lub decyzji potwierdzającej prawo 
do zaliczenia wartości nieruchomości po-
zostawionych poza obecnymi granicami 
państwa polskiego oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium, w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy. Przed-
miotowe dokumenty należy przedłożyć 
do 6 września 2018 r. do godz. 17.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być 
ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób 
uprawnionych do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać sto-
sowną adnotację na decyzji lub zaświad-
czeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wy-

sokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu 

osobistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego 

w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego – w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie do 3 miesięcy przed przetargiem) 

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
– w przypadku osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien zostać zawarty 
do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiąza-
na będzie do zapłaty wylicytowanej ceny 
nieruchomości, nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy notarialnej z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie rachunku bankowego Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 
1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych ze sprzedażą niniej-
szej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w za-
kresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
wykonującego zadania z zakresu admini-
stracji rządowej nr PM-5733/18 z 30 stycz-
nia 2018 r. na podstawie podanego do pu-
blicznej wiadomości wykazu nr 8/SP/2018, 
stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nie-
ruchomością przejmuje nabywca z chwilą 
zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący za-
dania z zakresu administracji rządowej jako 
organ właściwy do gospodarowania nieru-
chomościami Skarbu Państwa zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce: 
O Gliwicach/Oferta nieruchomości do zbycia 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.
gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/ 
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czyn-
szu. Ogłoszenie zamieszczone jest także na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
oraz zostanie opublikowane w prasie lokalnej 
(„Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”).
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamiesz-
czony będzie w prasie o zasięgu obejmują-
cym co najmniej powiat („Gazeta Wybor-
cza”), a także w prasie lokalnej („Miejski 
Serwis Informacyjny – Gliwice”).

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA

 

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

• 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, korytarz, 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. NOWY ŚWIAT 1A, lokal nr 6, 
III piętro, pow. 71,00 m2, 3 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, spiżarnia, ła-
zienka 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.

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.

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”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice (zamawiający),

ogłasza przetarg nieograniczony,  
który odbędzie się wg regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzenia budowlanego pn.: 
„Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania 

do wymogów kodu referencyjnego 1B”.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pi-
semnej oferty o treści określonej w SIWP wraz 
z wymaganymi dokumentami do 30 sierpnia  
2018 r. do godz. 8.30 w siedzibie zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia, wytyczne wykonaw-
cze, obowiązki wykonawcy i zamawiającego i inne 
dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty 
oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wa-
dium) zawarto w „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Przetargu”, zamieszczonej na stronie internetowej 
zamawiającego do 30 sierpnia br., wraz z doku-
mentacją techniczną zamierzenia budowlanego 
obejmującą:
• projekt budowlany pod nazwą: „Przebudowa 

i rozbudowa lotniska użytku wyłącznego w Gli-
wicach – I etap wraz z dostosowaniem go do 
potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie 
referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia 
do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej oraz budową instalacji paliwowej” 
 z 25 sierpnia 2017 r., wykonany przez firmę  
„innebo group” sp. z o.o. Warszawa;

• projekt wykonawczy pod nazwą „Przebudowa 
i rozbudowa lotniska użytku wyłącznego w Gli-
wicach – I etap wraz z dostosowaniem go do 
potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie 
referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia 
do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej oraz budową instalacji paliwowej”  
z 25 stycznia 2018 r., wykonany przez firmę „in-
nebo group” sp. z o.o. Warszawa (część 1. Pro-
jekt architektury, część 2. Projekt drogowy, część  
3. Projekt instalacji elektrycznych, część 4. Pro-

jekt instalacji sanitarnych, część 5. Specyfikacje 
techniczne, część 6. Przedmiar).

Powyższe dokumenty można uzyskać od zama-
wiającego w terminie od 3 sierpnia do 29 sierpnia  
2018 r. w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincente-
go Pola 16, w godzinach pracy: 8.00 – 15.00, w formie 
elektronicznej, po złożeniu pisemnego oświadczenia 
(podpisanego przez osoby upoważnione do reprezen-
towania oferenta) o wykorzystaniu jej wyłącznie na 
rzecz złożenia oferty w niniejszym przetargu.  
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w siedzibie zamawiającego do 30 sierpnia  
2018 r. do godz. 8.30, w jednym egzemplarzu w trwa-
le zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem 
oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została 
złożona oraz jego terminu. 
Posiedzenie komisji przetargowej, w czasie które-
go (w części niejawnej) przeprowadzone zostanie 
sprawdzenie złożonych ofert pod względem for-
malnym, rozpocznie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 
9.00, w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. W. Pola 16, w sali nr 110.
Posiedzenie komisji przetargowej, w czasie którego 
(w części jawnej) zostanie przeprowadzona licytacja 
w dół, rozpocznie się w 31 sierpnia 2018 r. o godz. 
12.00, w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Wincentego Pola 16, w sali nr 110. 
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, a także zlecenia realizacji tylko części przed-
miotowego zamierzenia budowlanego.

Szczegóły na stronie http://gapr.pl/

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości ozna-
czonej jako:

• dz. nr 529, obręb Bojków, o po-
wierzchni 0,1381 ha, położonej w Gli-
wicach przy ul. Miodowej, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00037452/8.

Termin przetargu: 20 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 215 000,00 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 z późn. zm.).
Wadium: 21 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako:

• dz. nr 152, obręb Bojkowskie Pola, 
o pow. gruntu 1,6141 ha, KW nr 
GL1G/00021447/5, położonej w Gli-
wicach na wschód od ul. Rybnickiej, 
przy autostradzie A4, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 908 600,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 291 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 sierpnia 2018 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• dz. nr 519/2, obręb Kłodnica, po-
łożona w Gliwicach przy Drogowej 
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.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 

• dz. nr 712, obręb Stare Miasto, o pow. 
0,0237 ha, z KW nr GL1G/00032766/7, 
położona na rogu ul. Wodnej  
i ul. Basztowej w Gliwicach, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

Termin przetargu: 7 września 2018 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31 A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
166 000,00 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: 16 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 września 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 gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.)

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 415 – 416 do 8 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 417 – 420 do 10 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 424 – 425 do 14 sierpnia 2018 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 409 – 411 do 6 sierpnia 2018 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 414 do 8 sierpnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 413 do 8 sierpnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 421 – 423 do 14 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 Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 175/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 176/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 177/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 178/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 179/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 180/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 181/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 182/2018 do 14 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 183/2018 do 15 sierpnia 2018 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 174/2018 do 14 sierpnia 2018 r.

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

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

Parkingu wielopoziomowego przy ul. Dunikowskiego 4  
o powierzchni 3169,14 m2 (84 miejsca)

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.

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

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.tbs2.pl

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.tbs2.pl
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Zaczynamy odliczanie, bo już za kilka dni wystartuje Parkowe Lato! Od 4 sierpnia 
przez cztery sobotnie wieczory będziemy mogli posłuchać w plenerze bardzo dobrej, 
granej na żywo, muzyki. W programie znakomite niespodzianki!

4 sierpnia, podczas pierw-
szego z zaplanowanych w tym 
roku koncertów plenerowych 
zagra Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna, która w swojej 
twórczości z upodobaniem się-
ga do korzeni przedwojennej 
sceny muzycznej. Zespół wy-
stąpi z tanecznym repertuarem 
nawiązującym do złotej ery 
dancingów. Usłyszymy piosenki 
z albumu „Tańcz mój złoty”, m.in. 
wzruszające walce, porywające 
fokstroty i namiętne tanga. To 
będzie niezapomniana podróż  
w czasie i szansa na przypomnie-
nie sobie nieco przykurzonych, 
choć wiecznie żywych melodii.

Tydzień później, 11 sierpnia, 
do parku Chopina zawita Renata 
Przemyk z autorskim projektem 
Boogie Street, prezentującym 
piosenki Leonarda Cohena. 
Artystka zaśpiewa utwory kana-
dyjskiego barda w swojej inter-
pretacji, z polskimi tekstami. Ci, 
którzy znają twórczość wokalistki 
mogą być mile zaskoczeni nowa-

torskimi interpretacjami, które 
dalekie są od Cohenowskiej 
melancholii. To, co łączy Renatę 
Przemyk i Leonarda Cohena to 
przywiązanie wielkiej wagi do 
poetyckiego tekstu i melodyjnej 
warstwy muzycznej.

Trzecia z sierpniowych sobót 
będzie należeć do innej kobiety 
związanej z polską sceną muzycz-
ną. Prawdziwe muzyczno-tanecz-
ne show da aktorka i wokalistka 
Natasza Urbańska, której na 
scenie towarzyszyć będą mu-
zycy i zespół taneczny. Podczas 
występu artystka zaśpiewa swoje 
największe przeboje. 

Na zakończenie tegorocznej 
edycji Parkowego Lata wystąpią 
Marcelina Bednarska, Magdale-
na Janoszka i Marta Siba, czyli 
popularne Frele. Dziewczyny 
mają na swoim koncie nagrane 
po śląsku covery hitów takich 
jak „Despacito” Luisa Fonsiego, 
„Love Me Like You Do” Ellie 
Goulding, „Hello” Adele czy 

„Biała Armia” zespołu Bajm. Kto 
jeszcze nie miał okazji posłuchać 
ich na żywo, powinien nadrobić 
zaległości!

Wszystkie koncerty w ramach 
Parkowego Lata odbywają się  
w parku Chopina. 

Każdy występ rozpoczyna 
się o godz. 19.30. 

Organizatorem wydarzenia jest 
Miasto Gliwice.  (mt)

PIĄTEK 3 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Marlina: zbrodnia w czterech aktach” 

– pokaz filmu w ramach cyklu „Kino w 5 smakach”, Kino Amok 
Scena Bajka (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: koncert młodzieży z Zespołu Jazzowego z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego w ramach 14. Między-
narodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria (al. 
Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.00: Jazz is woman and woman is jazz – wystawa grafiki 
i plakatu w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ru-
inach, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18) 

 ■ godz. 19.15: „Togetherness” – koncert grupy Szymon Mika Trio 
w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ru-
iny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 21.00: koncert zespołu Monika Malczak Quintet w ra-
mach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

SOBOTA 4 SIERPNIA
 ■ godz. 15.30, 18.00, 20.15: „Miód dla Dakini” – pokaz filmu w ra-

mach cyklu „Kino w 5 smakach”, Kino Amok Scena Bajka (ul. 
Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: koncert Gauthier Toux Trio w ramach 14. Między-
narodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria (al. 
Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.30: „Tańcz mój złoty” – koncert Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej w ramach Parkowego Lata, park Chopina

 ■ godz. 21.00: koncert zespołu The Brag Pack w ramach 14. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18)

NIEDZIELA 5 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Dziecko apokalipsy” – pokaz filmu 

w ramach cyklu „Kino w 5 smakach”, Kino Amok Scena Bajka (ul. 
Dolnych Wałów 3)

WTOREK 7 SIERPNIA
 ■ godz. 11.00: „Oto jest Paryż” – kreatywne warsztaty dla dzieci 

połączone z czytaniem książki czeskiego podróżnika M. Šaška, 
Filia nr 21 MBP (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Wieża. Jasny dzień” – pokaz filmu 
w ramach cyklu „Poza kontrolą”, Kino Amok Scena Bajka (ul. Dol-
nych Wałów 3)

ŚRODA 8 SIERPNIA
 ■ godz. 10.00: „Jak zrobić teatr w domu?” – warsztaty dla dzie-

ci z Agnieszką Skowronek w ramach Teatralnych wakacji w ru-
inach, Scena w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Czwarta władza” – pokaz filmu w ra-
mach cyklu „Poza kontrolą”, Kino Amok Scena Bajka (ul. Dolnych 
Wałów 3)

CO? GDZIE? KIEDY?Muzyczne  
niespodzianki w parku

KULTURA

Co miesiąc (od marca do 
grudnia), w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca na stronie 
MBP  (www.biblioteka.gliwice.
pl) oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – GLIWICE” 
ukazuje się zagadka. To frag-
ment jednej z książek napisa-
nych przez pisarzy związanych 
z Gliwicami, zawierający opis 

charakterystycznego miejsca, 
zdarzenia lub postaci.

ZASADY KONKURSU
Zadaniem uczestników zabawy 
jest odgadnięcie tytułu książki,  
z której pochodzi cytowany frag-
ment.
Na odpowiedzi czekamy do  
22. dnia każdego miesiąca. Na-

leży je przesłać elektronicznie na 
adres: instrukcyjny@biblioteka.
gliwice.pl. W tytule wiadomo-
ści prosimy o wpisanie hasła:  
LITERACKA MAPA MIASTA.
Autorom prawidłowych odpowie-
dzi co miesiąc są przyznawane  
3 nagrody książkowe. Rozwiąza-
nie zagadki oraz imiona zwycięz-
ców zostaną opublikowane razem 

z kolejną zagadką. Organizatorzy 
przewidują także 3 nagrody spe-
cjalne dla uczestników, którzy 
rozwiążą wszystkie zagadki.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na publikację imienia 
i nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkur-
su w prasie lokalnej i na stronie www biblio-
teki w celach informacyjnych i promocyjnych.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach zaprasza 
do udziału w konkursie
czytelniczym
Wielu pisarzy, poetów związanych jest  
z naszym miastem. Czy ich znamy?  
Czy znamy ich utwory? 

21 czerwca 1957 r., piątek

Wstałem o ósmej rano. Wczoraj poszedłem późno spać. 

Ciężka noc. Rano pojechałem do Katowic – po lekarstwo. 

Mimo że było, nie chcieli sprzedać. „Potrzebna recepta”  

– (nie była, oczywiście, potrzebna).

Wsiadłem w pociąg i wróciłem do Gliwic. Zeszło pół dnia. 

Potem ugotowałem obiad i poszedłem do szpitala. Ze szpitala 

do Ermicha – po receptę. Po powrocie od doktora – obiad.

Przeczytałem gazetę. Jest już godzina siedemnasta. Jestem 

zmęczony i do pracy nie nadaję się. Najlepsze godziny minęły. 

Nie mam chęci do tworzenia fikcji.

ROZWIĄZANIE POPRZEDNIEJ ZAGADKI
W poprzedniej zagadce przedstawiliśmy fragment książki „Pierw-
sza polka” Horsta Bienka. Nagrodę książkową otrzymują panie 
Anna, Iwona i Sylwia. Gratulujemy i zapraszamy do rozwiązania 
kolejnej zagadki. Powodzenia!

plac Grunwaldzki
5 sierpnia
godz. 
18.00
godz. 
20.00

„Między nami wampirami”
„Co robimy w ukryciu”

Warszawska Orkiestra Sentymentalna

Renata Przemykfo
t. 
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