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Gliwice od lat zabiegały o szersze wykorzystanie kolei w miejskim transporcie 
publicznym. Teraz te plany się realizują. PKP PLK planuje modernizację stacji  
Gliwice Łabędy oraz budowę nowego przystanku, który miasto uzupełni o tzw. 
infrastrukturę miejską.
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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

To była doskonała zabawa! 1 września na gliwickim rynku bańki mydlane pusz-
czały nie tylko dzieciaki. Podczas Bubble Day na wszystkich gliwiczan czekała 
strefa z darmowym płynem do robienia gigantycznych baniek mydlanych oraz 
wiele innych atrakcji. (fot. UM Gliwice)

Rynek cały w bańkach

Osoby zmagające się z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni, w wyjątkowy sposób 
zwrócą uwagę na swoją chorobę. Śmiałków i osoby wspierające Podniebną Drużynę 
Fundacji SMA będzie można spotkać 8 września na gliwickim lotnisku podczasu skoku 
ze spadochronem z wysokości 4000 m. Akcja „O skok od leku 3” to dla chorych osób 
okazja, by przełamać swoje bariery i na chwilę oderwać się od choroby, która krok po 
kroku odbiera im wolność i samodzielność. (fot. www.fsma.pl)

Skok po lek

Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła kolejną plenerową biblioteczkę. Budka 
z książkami dostępna jest na osiedlu Obrońców Pokoju, w pobliżu szkoły oraz Filii nr 
13 MBP. Na terenie miasta działają już trzy podobne punkty: w parku Chopina, na 
skwerze  Doncaster oraz na pl. Grunwaldzkim. (fot. MBP w Gliwicach)

Po książkę na podwórko

2 września w parku Chopina Gliwicka Orkiestra Kameralna pojawiła się na scenie 
w towarzystwie Marcina Wyrostka. Akordeonista ze swoim zespołem Corazon 
wystąpił w Gliwicach „Na pożegnanie lata”. Artyści przygotowali dla publiczności 
autorski program, na który złożyły się słynne wirtuozerskie tanga Astora Piazzolli 
i Richarda Galliano, muzyka latynoamerykańska, jazzowa i musicalowa oraz własne 
aranżacje muzyki polskiej. (fot. A. Ziaja / UM Gliwice)

Marcin Wyrostek pożegnał z nami lato

Gliwiccy seniorzy tłumnie uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku Seniora, który 
na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez miasto. Z roku 
na rok piknik cieszy się coraz większą popularnością, co było widać 1 września  
w parku Chopina, który tego dnia stał się najbarwniejszym miejscem w Gliwicach. 
(fot. UM Gliwice). 

Seniorzy – i nie tylko – bawili się świetnie

W pierwszą niedzielę września mieszkańcy Ostropy obchodzili coroczne święto plonów. 
Dożynki otworzył tradycyjny przemarsz rolniczego korowodu z ul. Architektów do 
kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została odprawiona msza św. Oczy cieszyły piękne 
korony dożynkowe, nie zabrakło też muzycznych niespodzianek i wieczornej zabawy 
tanecznej. (fot. UM Gliwice)

By plony były obfite

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Ponad 21 tys. uczniów, w tym ponad 3 tys. pierwszoklasistów, rozpoczęło 3 września w Gliwi-
cach rok szkolny 2018/2019. miejska inauguracja odbyła się w Górnośląskim Centrum Eduka-
cyjnym. Podczas uroczystości prezydent Gliwic wręczył dyplomy przedstawicielom instytucji 
i firm, które szczególnie aktywnie współpracują z gliwickimi placówkami oświatowymi. Listy 
gratulacyjne otrzymali również dyrektorzy szkół.
– Jako samorząd odpowiadamy głównie 
za część materialną funkcjonowania 
oświaty. Wywiązujemy się ze swoich 
obowiązków. W tym roku na remonty 
i inwestycje w placówkach oświatowych 
miasto przeznaczyło 36 milionów złotych 
– mówił podczas uroczystości prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. – Jednak nie 
ta cześć materialna jest najważniejsza. 
Bardzo ważna jest jakość nauczania, która 
w gliwickich szkołach jest na bardzo wy-
sokim poziomie. Dzięki zaangażowaniu 
dyrektorów i nauczycieli osiągnięcia 
uczniów są ponadstandardowe – pod-
kreślał prezydent Frankiewicz. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
w Gliwicach odbyło się w Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym. Część artystyczną 
uroczystości przygotowali uczniowie GCE. 
Podczas inauguracji prezydent Zygmunt 

Frankiewicz wręczył dyplomy z podzię-
kowaniami przedstawicielom instytucji, 
firm i służb, które szczególnie aktywnie 
współpracują z gliwickimi placówkami 
oświatowymi. Dzięki temu szkoły mogą 
zaoferować lepsze warunki nauki, a także 
większe świadczenia socjalne. 

Dzięki współpracy ze służbami mun-
durowymi czy firmami takimi jak Opel, 
Bumar Łabędy i Mostostal Zabrze, gli-
wickie szkoły zawodowe otwierają klasy 
patronackie, w których młodzież ma 
szansę zdobyć doświadczenie i poznać 
praktyczne aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw, jednostek i organizacji 
procesów produkcyjnych. 

Współdziałanie z Kolegium Nauk Spo-
łecznych i Filologii Obcych Politechniki 
Śląskiej umożliwiło dzieciom z 5 gliwic 

kich szkół podstawowych naukę języków 
obcych (niemieckiego, hiszpańskiego, 
francuskiego). Firma Fluor SA wspiera 
dożywianie dzieci z najbiedniejszych 
rodzin oraz funkcjonowanie świetlic 
środowiskowych. Funduje również oko-
ło 100 uczniom tzw. wyprawkę szkolną  
i dofinansowuje zakup sprzętu kompu-
terowego. 

Przedsiębiorstwo Remondis SA wspie-
rało organizację konkursu dla ponad  
3 tys. uczniów gliwickich podstawówek 
w ramach miejskiej kampanii związanej 
z segregacją śmieci i sponsorowało na-
grody dla zwycięzców konkursu. Prezy-
dent Frankiewicz wyróżnił również firmę 
Seoyon Electronics Poland, która wspiera 
finansowo Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Specjalnych nr 7.  
 (kr)/zdjęcia Z. Daniec

witaj, szkoło!

Podczas uroczystości wręczono podziękowania dyrektorom przechodzącym na 
emeryturę. Od lewej: Andrzej Beżański (dyrektor ZSO 14), Grażyna Gawol (dyrektor 
ZSET), Małgorzata de Ville-Grochowska (dyrektor ZSO 13), Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic, Krystian Tomala, zastępca prezydenta 

Listy gratulacyjne otrzymali nowi i ponownie wybrani dyrektorzy gliwickich placówek oświatowych. Od lewej: Beata Spałek, dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych; Iwona Pochopień, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14; Jacek Płowiec, dyrektor 
Zespół Szkół Samochodowych; Janusz Magiera, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych; Bożena Kobierska, dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 18; Beata Damulewicz-Pawełek, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych; Dorota Bularz, dyrek-
tor Przedszkola Miejskiego nr 21; Bogumiła Kluszczyńska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego; Anna Pomykała, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 9; Grażyna Rosławska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13
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Dla domu  
i ogrodu

Czas na Targi Expobud – imprezę, która na stałe wpisała 
się w jesienny kalendarz gliwickich spotkań branżowych. 
Na targach znajdziemy najnowocześniejsze rozwiązania 
przydatne podczas urządzania domu i ogrodu oraz inno-
wacyjne i ekologiczne systemy grzewcze.

14. edycja Targów Expobud 
odbędzie się w trzeci weekend 
września. Zostanie podzielona 
na trzy panele tematyczne: dom, 
wnętrze, ogród. Swoją ofertę za-
prezentuje blisko 80 wystawców. 
Targom Expobud będzie towa-
rzyszyć Kiermasz Roślin. 

Ponieważ już wkrótce rozpocz-
nie się sezon grzewczy, będzie 
też okazja, by dowiedzieć się 
czegoś o nowych metodach 
walki ze smogiem i ekologicz-
nych rozwiązaniach grzewczych. 
Na Targach będzie też można 
skorzystać z porad ekspertów 
i ekodoradców, którzy opowie-
dzą o warunkach uzyskania róż-

nego rodzaju dofinansowań na 
wymianę kotłów, termomoder-
nizację budynków czy montaż 
pomp ciepła. 

Na specjalnym stoisku UM 
w Gliwicach będzie można 
uzyskać informacje dotyczące 
działań miasta Gliwice w zakre-
sie poprawy jakości powietrza. 

Targi potrwają od 15 do 16 wrze-
śnia. Pawilony wystawiennicze 
na terenie Hali Sportowej Poli-
techniki Śląskiej przy ul. Kaszub-
skiej 28 będą otwarte od godz. 
10.00 do 17.00. Bezpłatny bilet 
wstępu można pobrać na stronie 
www.promocja-targi.pl.  (mf)

Nie tylko rynek, ale również ulice okalające będą teraz sprzątane codziennie, 
przez 7 dni w tygodniu. Każdego dnia uliczki starego miasta są zamiatane, a mycie 
ich nawierzchni jest uzależnione od stopnia ich zabrudzenia.

Sprzątanie odbywa się przy 
użyciu specjalistycznych pojaz-
dów małych gabarytów, które 
z łatwością mieszczą się wśród 
ciasnej miejskiej zabudowy na-
szej Starówki. 

Samochody wyposażone 
są m.in. w system szczotek 
i dysz oraz zbiornik na wodę, 
odkurzacz zewnętrzny i myjkę 
wysokociśnieniową. 

Dodatkowo pracownicy firmy 
sprzątającej usuwają śmieci 
spod zaparkowanych samo-
chodów. Porządkowanie jest 
przeprowadzane od ponie-
działku do niedzieli włącznie, 
od godziny 6.00.

Zarząd Dróg Miejskich zwraca 
się z prośbą do mieszkańców 
oraz kierowców parkujących 
w obrębie Starówki o wyro-

zumiałość i ułatwienie firmie 
sprzątającej wykonywania 
swoich zadań.
 (mt)

Nowe porządki
na starówce
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Do 28 września można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, 
inżynierską, magisterską, podyplomową i doktorską dotyczącą Gliwic. Czekają 
nagrody pieniężne i rzeczowe.

Warunkiem zakwalifiko-
wania się do konkursu jest 
obronienie pracy w latach 
2015‒2018. Przyjmowane są 
prace dyplomowe absolwen-
tów wszystkich kierunków 
studiów. Temat rozprawy 
musi być związany z Gliwica-
mi. Rozpatrywane będą tylko 
opracowania, które nie były 
zgłaszane w poprzednich edy-
cjach konkursu.

Prace dyplomowe mogą 
przesyłać władze uczelni lub 
wydziału, które mają prawo 
nadawania tytułu zawodowe-
go licencjata, inżyniera, ma-
gistra lub stopnia naukowego 
doktora. Absolwenci studiów 
także mogą zgłaszać swoje 
rozprawy – do wniosku trzeba 
wówczas załączyć rekomen-
dację władz uczelni, wydziału 
albo placówki badawczej.

O przyznaniu nagrody zadecy-
duje Prezydent Miasta Gliwice 
po zasięgnięciu opinii komisji 
konkursowej. Prace przyjmowa-
ne są w sekretariacie Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (ul. 
Zwycięstwa 21, II piętro, p. 245,  
tel. 32/238-54-09). Regulamin 
jest dostępny w Biuletynie Infor-
macji Publicznej UM w Gliwicach 
(bip.gliwice.eu). (mm) 

Temat pracy? Gliwice!

Niepełnosprawni gliwiczanie mogą korzystać z wypoży-
czalni rowerów rehabilitacyjnych przy siedzibie Polskiego 
Czerwonego Krzyża (ul. wrocławska 16). Dostępne są 
trójkołowce dla dzieci oraz dorosłych.

Wypożyczalnia trójkołowców 
przeznaczona jest dla wszystkich 
osób niepełnosprawnych miesz-
kających w Gliwicach. Dostępny 
jest rower dla osoby dorosłej oraz 
dwa dziecięce. Zainteresowani 
mogą wypożyczyć je bezpłatnie, 
na okres do dwóch tygodni z moż-
liwością przedłużenia, jeżeli nie 
ma osób oczekujących. 

Rowery rehabilitacyjne mają 
specjalną konstrukcję, która 

umożliwia korzystanie z nich oso-
bom o ograniczonej koordynacji 
ruchowej i sprawności fizycznej. 

wypożyczalnia czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–15.00. 

Więcej informacji można uzyskać 
osobiście, w siedzibie Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy ulicy 
Wrocławskiej 16 oraz pod nr. tel. 
32/231-70-68. (kr)

Rowerem
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https://promocja-targi.pl/%23item7
http://bip.gliwice.eu
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Politechnika Śląska, PwiK w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Logistyki znalazły się wśród laureatów 9. edycji konkursu 
„marka-Śląskie”. Podczas gali regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej wyróżniono również prezydenta Gliwic zyg-
munta Frankiewicza. Otrzymał on Honorową złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju 
samorządu gospodarczego.

XXIV Gala Regionalnej Izby 
Przemys łowo-Handlowej 
odbyła się 1 września w hali 
widowiskowo-sportowej Arena 
Gliwice. W uroczystości wzięło 
udział około 600 gości, przed-
stawicieli władz państwowych 
i samorządowych oraz biznesu, 
nauki, kultury i sztuki.

Podczas gali prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankie-
wicz wyróżniony został 
Honorową złotą Odzna-
ką KIG za działalność na 
rzecz rozwoju samorządu 
gospodarczego.

 – Samorządność – również w go-
spodarce – to najlepsza z możli-
wych dróg rozwoju – podkreślał 
prezydent Frankiewicz.

W trakcie uroczystości wi-
cemarszałek województwa 
śląskiego Michał Gramatyka 
i prezes RIPH w Gliwicach 
Wiktor Pawlik wręczyli statu-
etki „Marka-Śląskie”. Nagrody 

przyznawane są szczególnie 
wyróżniającym się przedsię-
biorstwom i postaciom two-
rzącym pozytywny wizerunek 
województwa śląskiego. Wśród 
nagrodzonych nie zabrakło firm 
i osób z Gliwic. 

Zwycięzcą kategorii „Gospodarka” 
zostało Śląskie Centrum Logistyki. 
Natomiast za najlepszą „Markę- 
-Śląskie” w kategorii usługi kapitu-
ła konkursu uznała Przedsiębior-

stwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach. 

Przyznano także tytuł  
super marka-Śląskie, 
który otrzymała Politech-
nika Śląska. 

Uczelnię doceniono za wkład 
w budowę rozpoznawalności 
regionu. 

Podczas gali wręczono Odzna-
czenia Honorowe za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. Złote 
odznaki otrzymały m.in.: Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Wichary Technic sp. z o.o. i Huta 
Łabędy SA. Srebrne odznaki przy-
znano m.in. Markowi Ślibodzie, 
prezesowi gliwickiej firmy Marco 
sp. z o.o. oraz Joannie Pauly, dy-
rektorowi Szkoły Project Manage-
rów z siedzibą w Gliwicach.

Więcej informacji na temat gali 
oraz listę wszystkich laureatów 
9. edycji konkursu „Marka-Ślą-
skie” można znaleźć na stronie 
slaskie.pl.  (kr)

Pierwotnie miasto planowało 
uruchomienie Miejskiego Au-
tobusu Szynowego wykorzystu-
jącego infrastrukturę kolejową. 
Jednym z elementów koncepcji 
było wybudowanie nowego 
przystanku PKP w rejonie osie-
dla Kopernika. Teraz te plany się 
krystalizują. 

w wyniku uzgodnień 
między miastem a PKP 
PLK, gruntowną przebu-
dowę stacji kolejowej 
Gliwice Łabędy oraz  
budowę przystanku ko-
lejowego przeprowadzi 
PKP PLK, a miasto zreali-
zuje tzw. infrastrukturę 
towarzyszącą, m.in.  
drogi i parkingi. 

Przetarg na przygotowanie projek-
tu został już ogłoszony przez PKP 
PLK. Ma obejmować przebudowę 
stacji Gliwice Łabędy, odtworze-
nie połączenia stacji Gliwice Port 
ze stacją Gliwice Łabędy oraz 
budowę przystanku osobowego 
o roboczej nazwie Gliwice Koper-
nik. Według planów ma zostać 
zbudowany w rejonie estakady 
Jana Heweliusza. 

Zamysł Gliwic dotyczący szersze-
go wykorzystania komunikacji 
kolejowej jest realizowany przez 
Górnośląsko–Zagłębiowską Me-
tropolię. 

GZM zleciła opracowanie kon-
cepcji kolei metropolitalnej, 
którą ma wykonać Politechnika 
Śląska (Katedra Systemów Trans-
portowych i Inżynierii Ruchu na 
Wydziale Transportu).

– Ze względu na zmianę układu 
torowego stacji Gliwice Łabędy 
oraz przebudowę wiaduktu ko-
lejowego na ulicy Staromiejskiej, 
nad którym obecnie znajduje się 
istniejący peron nr 1, planujemy 
rozbiórkę istniejącego peronu 
i budowę nowego, przesuniętego  
o ok. 150 m w kierunku stacji Ta-

ciszów – informuje Biuro Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Modernizacja węzła w Łabędach 
jest częścią większego projektu PKP 
PLK o nazwie „Opracowanie doku-
mentacji projektowej dla zadania 
pn. »Prace na podstawowych cią-
gach pasażerskich (E30 i E65) na 

obszarze Śląska, etap II: linia E30 
na odcinku Katowice – Chorzów 
Batory oraz Gliwice Łabędy«”. 

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej będzie kosztować 
około 7 mln zł netto. Otwarcie 
kopert z ofertami zaplanowano 
na 26 września 2018 r.  (mf)
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Gliwice mają supermarkę

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego  
otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej 

Super Marka-Śląskie” dla Politechniki Śląskiej. Nagrodę podczas 
gali odebrał rektor prof. Arkadiusz Mężyk

Gliwice od lat zabiegały o szersze wykorzystanie kolei w miejskim transporcie publicznym. PKP Polskie Linie 
Kolejowe planują modernizację stacji Gliwice Łabędy oraz budowę nowego przystanku, który miasto uzupełni 
o tzw. infrastrukturę miejską.

Powstanie przystanek kolejowy 
przy osiedlu Kopernika
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http://slaskie.pl/content/marka-slaskie--gala
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AKTUALNOŚCI

To był maraton...

(bardzo) stare Gliwice
Dzielnica stare Gliwice ma już 800 lat! z okazji tego wyjątkowego jubileuszu  
15 września zaplanowano wielki osiedlowy festyn. spotykamy się na placu koło 
przychodni przy ul. szafirowej. 

Nazwa „Stare Gliwice” nie 
jest przesadzona – pierwsze 
wzmianki o tej miejscowości 
pojawiły się już w XIII wieku. 
Miłośnicy historii podczas 
festynu 15 września wysłu-
chają wykładu dr Elżbiety 
Borkowskiej na temat dziejów 
Starych Gliwic. Z pewnością 
na jaw wyjdzie wiele cieka-
wostek. Ale to nie wszystko! 
W programie jest jeszcze 
mnóstwo innych atrakcji dla 
dużych i małych.

Na placu obok przychodni Eu-
romedical między godz. 14.00 
a 22.00 zobaczymy między in-
nymi bajkę muzyczną „Przygo-
dy Pipi”, widowisko historyczne 
w wykonaniu uczniów osiedlo-
wej szkoły, a także koncerty 
zespołów Efekt i De Silvers. 

Na scenie zaprezentuje się 
formacja Stars, która w hip-
-hopowym stylu zatańczy do 
piosenek z musicali „Grease” 
i „101 dalmatyńczyków”. Na 
placu przy ul. Szafirowej bę-
dzie obecna też straż miejska, 

która przeprowadzi akcję zna-
kowania rowerów i pokaże, jak 
udzielać pierwszej pomocy. Dla 
najmłodszych będzie przygoto-
wany wielki dmuchany zamek 
i gigantyczna zjeżdżalnia.

Ci, którzy lubią spacerować 
z kijami, mogą wziąć udział 
w międzyosiedlowym rajdzie 
nordic walking. Rejestracja 
uczestników rozpocznie się 

o godz. 14.30 w parku Szwaj-
caria (w pobliżu restauracji). 
Trasa będzie krótka – wszyscy 
amatorzy ruchu na świeżym 
powietrzu są mile widziani!

Organizatorem festynu jest 
Rada Osiedla Stare Gliwice. 
Wydarzenie objął honoro-
wym patronatem Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gli-
wic.  (mm)

w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, 
które odbędą się 21 października, trwają przygotowania do 
zgłaszania kandydatów na miejskich radnych. Poszczególne 
komitety wyborcze zbierają podpisy na listach poparcia kan-
dydatów – wraz z nazwiskami, adresami i numerami PEsEL 
mieszkańców. Czy jest to zgodne z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych (rODO)? – zastanawiają się 
niektórzy gliwiczanie.

Przepisy o ochronie danych oso-
bowych (RODO) nie zmieniają 
obowiązujących zasad zbierania 
podpisów pod listami poparcia 
w trakcie kampanii wyborczych. 
Lista poparcia musi się jak zawsze 
znajdować pod nadzorem osoby 
zbierającej podpisy. 

Zgodnie z zaleceniem Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 
podczas zbierania podpisów po-
winno się uniemożliwić obywa-
telom wgląd w dane innych osób. 

Nie jest konieczne zbieranie pod-
pisów na oddzielnych kartkach, 
wystarczy zasłonięcie wypełnionej 
części listy przed złożeniem podpi-
sów przez kolejną osobę. 

Za zapewnienie odpowiedniego 
bezpieczeństwa danych osobo-
wych odpowiedzialni są admini-
stratorzy danych, czyli komitety 
wyborcze (na etapie zbierania 
podpisów) i Państwowa Komi-
sja Wyborcza (po przekazaniu 
danych).  (am)

Wybory a RoDo

Deszczowa aura i błoto na trasie nie przestraszyły uczestników rowerowego wyścigu, 
który 2 września odbył się w Gliwicach. Na starcie mTb maratonu zameldowało się 
ponad 1 000 osób. Trasy, którymi przejechali zawodnicy, liczą ponad 100 kilometrów.

– Cieszę się, że mogłem wygrać 
u siebie – powiedział Wojciech 
Halejak, który w rodzimych Gli-
wicach zwyciężył w niedzielę 
w Bike Atelier MTB Maratonie. 
W ulewnym deszczu w różnych 
kategoriach wystartowało po-
nad 1 000 osób, w tym ok. 160 
dzieci.

Wyścig w Gliwicach podzielo-
ny był na dwie trasy. Krótsza, 
o długości 29 kilometrów, 
przeznaczona była głównie dla 
rodzin i amatorów. Prowadziła 
ona z Czechowic do Wieszowej 
i, przez Ziemięcice, z powrotem 
do ośrodka wypoczynkowego.

Dłuższa trasa, przygotowana 
przede wszystkim dla zawo-
dowców, liczyła 69 kilometrów. 
Pętla, która rozpoczynała i koń-
czyła się w Gliwicach, zaprowa-
dziła zawodników aż pod Tar-
nowskie Góry. – Miałem swój 
plan i dokładnie się go trzyma-
łem. Wstępnie przyspieszyłem 
w okolicach sztolni w Reptach 
i wyprowadziłem zdecydowany 

atak na podjeździe pod nasyp  
2 kilometry przed metą. Nie-
wielką przewagę udało się 
utrzymać do mety. Pomogła 
znajomość okolicy – mówił 
Halejak, który mógł świętować 
wygraną na swojej ziemi.

Niezależnie od dystansu, każdy 
maratończyk musiał się wyka-
zać nie lada umiejętnościami, 
żeby pokonać najtrudniejsze 
fragmenty gliwickiego wyści-

gu. Przed metą był dość ostry 
podjazd, na którym pogoda 
zrobiła swoje, ale można go 
było przejechać, choć niektórzy 
schodzili z rowerów.

Miasto Gliwice było głównym 
partnerem imprezy. Wyścig 
w Gliwicach był 8. etapem 
MTB Maratonu. W tym sezonie 
odbędą się jeszcze dwa etapy 
– w Ustroniu oraz Dąbrowie 
Górniczej. (kr)
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więcej zabawy!
Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy sikornik i ich rodziców. Na placu zabaw przy  
ul. bekasa można już korzystać z nowych urządzeń, które 
zostały tam zamontowane w ramach Gliwickiego budżetu 
obywatelskiego.

Modernizacja placu zabaw 
obejmowała wykonanie bez-
piecznej nawierzchni i montaż 
urządzeń zabawowych, takich 
jak karuzela, tyrolka oraz cztery 
huśtawki – bocianie gniazdo, 
siedzisko płaskie dla starszych 
dzieci, siedzisko kubełkowe dla 
najmłodszych dzieci oraz stano-
wisko „mama – maluch”.

Na terenie placu zamontowa-
no także stół do gry w szachy 
i chińczyka, stanowisko do gry 
w „kółko i krzyżyk” oraz dodat-
kowe ławki. 

Na to zadanie w ubiegłorocznej 
edycji GBO głosowało 171 gliwi-
czan. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 98 400 zł.   (mt)
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miejski zarząd Usług Komunalnych zakończył moderni-
zację siłowni plenerowej przy ul. Narutowicza. z nowych 
urządzeń mogą korzystać wszyscy miłośnicy ruchu na 
świeżym powietrzu. 

Lokalizacja siłowni plenerowej 
nie jest nowa. Podobny obiekt 
istniał przy ul. Narutowicza już 
wcześniej, jednak poprzednie 
urządzenia ustawione były punk-
towo na terenie całego skweru. 
Po modernizacji wszystko jest 
ustawione obok siebie, dzięki 
czemu znacząco poprawił się 
komfort ćwiczeń. 

Do dyspozycji mieszkańców jest 
teraz 5 nowych, podwójnych 
urządzeń, m.in. orbitrek, waha-

dło, wioślarz, twister, ławka do 
brzuszków, drabinka z podcią-
ganiem. Na każdym z urządzeń 
znajduje się opis jego użytkowa-
nia, przydatny zwłaszcza osobom, 
które wcześniej nie miały okazji 
ćwiczyć „pod chmurką”. 

Obok siłowni zamontowane 
zostały ławki i stojak na rowery. 
Cała inwestycja kosztowała 94 
tys. i została zrealizowana z bu-
dżetu miasta, w ramach zadań 
MZUK.  (mt) rondo turbinowe przy ul. bojkowskiej jest już gotowe. w kolejnym etapie bu-

dowy obwodnicy południowej Gliwic powstanie m.in. odcinek umożliwiający 
połączenie ul. bojkowskiej z autostradami A1 i A4. 

Rondo turbinowe przy  
ul. Bojkowskiej to jeden 
z elementów południowej 
obwodnicy miasta. Jego budo-
wa zakończyła się na początku 
lipca, a od sierpnia obiekt ma 
pozwolenie na użytkowanie. 
Wraz z jego budową wykona-
no również m.in. przebudowę 
400-metrowego fragmentu  
ul. Bojkowskiej. Przedsię-
wzięcie zostało sfinansowane 
ze środków budżetu miasta. 
Realizowało je wyłonione 
w przetargu Przedsiębiorstwo 

Remontów Ulic i Mostów z Gli-
wic. Budowa ronda kosztowała 
6 mln zł. 

W drugim etapie założono 
budowę nowej drogi o długo-
ści ok. 700 metrów, łączącej  
ul. Bojkowską z ul. Okrężną. 
Ogłoszenie o przetargu dotyczą-
ce wyboru oferenta, który wy-
buduje to połączenie, powinno 
się ukazać w pierwszej połowie 
września. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to za dwa lata 
droga będzie gotowa. 

Na lata 2019–2020 zaplanowano 
także przebudowę południowej 
części ul. Okrężnej na odcinku 
około 500 metrów. Dzięki przepro-
wadzonym pracom ul. Bojkowska 
zostanie połączona ze skrzyżowa-
niem autostrad A1 i A4. Nowe 
rozwiązanie umożliwi dojazd do 
intensywnie rozbudowujących 
się firm logistycznych, zlokalizo-
wanych w tamtym rejonie. 

Docelowo cała obwodnica 
południowa ma przebiegać na 
długości blisko 4 km.   (mt)

wygodniej zarejestrujesz samochód

Po formę do  
Łabęd!

rejestracja pojazdu wymaga osobistej wizyty w urzędzie i dopełnienia szeregu formalności. Już wkrótce klienci 
gliwickiego magistratu będą mogli załatwić tego typu sprawy nieco wygodniej. rusza nowy system rezerwacji,  
a jednym z jego elementów jest możliwość umówienia wizyty w urzędzie przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Nie tylko w Gliwicach, ale w ca-
łym kraju zarejestrowanie pojaz-
du w ostatnim czasie wymagało 
od klientów urzędów ogromnych 
pokładów cierpliwości. Od listo-
pada 2017 r., po wprowadzeniu 
przez ministra cyfryzacji Central-
nej Ewidencji Pojazdów CEPIK, 
czas oczekiwania na załatwienie 
sprawy znacznie się wydłużył. 

Mocno niedopracowany w mo-
mencie wdrażania system in-
formatyczny generuje błędy, 
na bieżąco zgłaszane przez 
urzędników do Ministerstwa 
Cyfryzacji. Ministerstwo z kolei 
deklaruje, że dopełni wszelkich 
starań, by tzw. otwarte błędy 
pojawiające się w urzędach 
zostały obsłużone w możliwie 
najszybszym terminie. 

Deklaracje Ministerstwa to za 
mało, zwłaszcza że systematycznie 
rośnie liczba klientów Referatu Re-

jestracji Pojazdów UM w Gliwicach. 
W 2017 roku jego pracownicy ob-
służyli 80 502 klientów, realizując  
92 361 spraw. Do końca lipca bie-
żącego roku urzędnicy zrealizowali 
już 57 446 spraw zgłoszonych przez 
49 668 klientów. Co więcej, wszyst-
ko wskazuje na to, że ta wzrostowa 
tendencja będzie się nadal utrzy-
mywać. 

W tej sytuacji konieczne stało 
się podjęcie działań zmierzają-
cych do usprawnienia obsługi. 
Ma temu służyć m.in. nowo-
czesny, bardziej przyjazny dla  
klientów system kolejkowy. 
Dużą zmianą będzie możliwość 
rezerwacji kolejki do rejestracji 
pojazdów przez Internet. Bę-
dzie można sprawdzić, ile osób 

czeka na załatwienie sprawy 
i umówić wizytę w urzędzie.

– Bardzo prosimy klientów 
zainteresowanych rezerwacją 
internetową o wcześniejsze 
zapoznanie się z kartami usług 
dedykowanymi dla poszczegól-
nych rodzajów spraw, tak aby 
podczas umówionej wizyty 
sprawa mogła zostać zała-
twiona. Zachęcamy również 
do kontaktów telefonicznych 
i upewnienia się, jakie doku-
menty są potrzebne do zała-
twienia sprawy – mówi Beata 
Szczepankiewicz, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

szczegółowe informacje moż-
na uzyskać, dzwoniąc do refe-
ratu rejestracji pojazdów (tel. 
32/238-54-85, 32/239-13-29, 
32/289-54-03, 32/289-11-79, 
32/238-54-96). 

Karty usług dostępne są w za-
kładce BIP Wirtualne Biuro Ob-
sługi pod adresem bip.gliwice.
eu/wirtualne_biuro_obslugi. 
Załatwienie sprawy w sposób 
tradycyjny, czyli podczas nie-
umówionej wcześniej wizyty 
w urzędzie, będzie nadal moż-
liwe na tych samych zasadach. 

System kolejkowy to nie jedy-
ne usprawnienie, które Urząd 
Miejski w Gliwicach planuje 
wprowadzić, aby skrócić czas 
oczekiwania na załatwienie 
sprawy w Referacie Rejestracji 
Pojazdów. 

W przyszłym miesiącu w filii 
Urzędu Miejskiego przy ul. Ja-
snej zostaną uruchomione do-
datkowe stanowiska obsługi 
klienta. W obydwu filiach będzie 
obowiązywał ten sam zintegro-
wany system kolejkowy. 
 (mt)

Z Bojkowskiej 
na autostradę
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16 września w ruinach teatru Victoria Teatro Tatro wystawi „stalkera” według 
książki „Piknik na skraju drogi” Arkadija i borisa strugackich. Czy artyści rozwiążą 
kosmiczną zagadkę?

– Akcja rozgrywa się gdzieś na 
Zachodzie, w miejscu odwie-
dzonym przez obcą cywilizację. 
Miejsce to, nazywane Strefą/
Zoną, skrywa wiele przedmiotów 
będących śladami po Obcych 
– mówi Agnieszka Skowronek 
z Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Tytułowy stalker to osoba, któ-
ra zajmuje się wynoszeniem 
z Zony pozostawionych tam 
przedmiotów. Te artefakty są 
owiane tajemnicą, wielu uważa, 
że mają niezwykłe właściwości, 
a niektóre z nich mogą nawet 
spełniać życzenia.

W spektaklu Teatro Tatro cały 
świat zmierza ku katastrofie.  
– Ale jego mieszkańcy nie tracą 
nadziei, że istnieje coś, co może 
powstrzymać upadek – dodaje 

Skowronek. Klientów na usługi 
stalkerów nie brakuje, zwłasz-
cza że wejście do Strefy nie 
jest proste. Prawa fizyki w niej 

nie obowiązują, a na śmiałków 
chcących zdobyć magiczne 
przedmioty czyhają liczne nie-
bezpieczeństwa.

Twórczość Strugackich jest zalicza-
na do klasyki fantastyki naukowej. 
Nad większością książek pracowali 
wspólnie, zdobywając uznanie 
krytyków i czytelników na całym 
świecie. Ich dzieła inspirowały in-
nych twórców, takich jak Andriej 
Tarkowski, którego filmowy „Stal-
ker” (będący luźną adaptacją „Pik-
niku na skraju drogi”) jest jednym 
z najważniejszych dzieł radzieckiej 
kinematografii.

Czy Słowacy z Teatro Tatro po-
zostaną wierni książkowemu 

oryginałowi? Czy znajdą grani-
ce ludzkiego poznania w swojej 
scenicznej Zonie? O tym prze-
konamy się 16 września o godz. 
19.00 w ruinach teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18), w których 
funkcjonuje Scena w Ruinach 
Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Bilety są dostępne na stronie 
teatr.gliwice.pl, w kasach bileto-
wych przy ul. Nowy Świat 55–57 
(w siedzibie TM-u w Gliwicach) 
oraz Dolnych Wałów 3 (w kinie 
Amok).  (mm)

11 września w Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” wystąpi Kajetan Drozd band. 
To będzie mocne bluesowo-rockowe ude-
rzenie!

Kajetan Drozd, frontman 
zespołu, to wokalista, 
harmonijkarz i – przede 
wszystkim – znakomi-
ty gitarzysta. Niejeden 
muzyk dostał już gęsiej 
skórki, słuchając, z jaką 
łatwością Drozd wyko-
nuje trudne technicznie 
utwory. Czarodziej gitary 
w nieodłącznym kapeluszu 
dwukrotnie wygrał festi-
wal Rawa Blues, doszedł 
do półfinału Internatio-
nal Blues Challenge 2011 
w Memphis, a jedna z jego 
debiutanckich kompozycji, 
„Kiedy Blues Mnie Opu-
ści”, trafiła na listę przebo-
jów radiowej Trójki.

W COK „Perełka” (ul. Stu-
dzienna 6) wystąpi z for-
macją Kajetan Drozd Band, 
w której na gitarze basowej 
gra świetny Adam Chmura, 
a na perkusji – Wojciech 
Węglarczyk. Ich muzyka to 
mieszanka bluesa i rocka 
z wpływami funky, country, 
a nawet boogie. Koncert 
rozpocznie się o godz. 
20.00. Dla miłośników 
szarpania stalowych strun 
– obecność obowiązkowa!

Organizatorem występu 
Kajetan Drozd Band jest 
Śląski Jazz Club. Informacja 
o biletach jest dostępna na 
stronie sjc.pl.  (mm)

KULtURa

W teatralnej Zonie

Drozd zagra  
bluesa

„stalker”, reż. O. spišák 

Kajetan Drozd
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28 sierpnia zmarł artysta rzeźbiarz i wieloletni wykładowca 
Politechniki Śląskiej, prof. stanisław słodowy. Jest autorem 
między innymi rzeźby „macierzyństwo”, obecnie zdobiącej 
skwer Doncaster przed Urzędem miejskim w Gliwicach.

Prof. Stanisław Słodowy dwukrot-
nie otrzymał nagrodę Prezyden-
ta Miasta Gliwice w dziedzinie 
kultury. Od początku swojej ka-
riery akademickiej był związany 
z Gliwicką Szkołą Architektury, 
kładąc podwaliny pod powstanie 
Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej. Jego specjalizacją była 
rzeźba w architekturze, tworzył 

także medale i tablice pamiątkowe 
w plenerze.

Prof. Słodowy znany jest także ze 
swoich rzeźb sakralnych. Gliwicza-
nie mogą podziwiać jego rzeźby 
w kościele NMP Matki Kościoła  
(ul. Pliszki 20) na Sikorniku. 
Spod jego dłuta wyszły: ołtarz 
główny, ambona, tabernakulum 

i chrzcielnica. Jest także autorem wy-
stroju ściany prezbiterium poświę-
conego Maryi Matce Jezusa i Matce 
Kościoła oraz rzeźby Bogurodzicy.

Dorobek twórczy Stanisława Słodo-
wego był nagradzany i prezentowany 
podczas licznych wystaw i konkursów 
w kraju i za granicą. Otrzymał między 
innymi wielką nagrodę Włoch –  
„Serce historii” Pucharu Królewskiego  
za dzieło „Portret Polki – rzeźba 
w żelazie”.  (mm)
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Jego rzeźby
zostały z nami

https://teatr.gliwice.pl/
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KULtURa

Inoros, bednarek, sylwia Grzeszczak – w takim doborowym towarzystwie 
7 września na pl. Krakowskim pożegnamy tegoroczne lato. wielka impreza 
pod gołym niebem rozpocznie się o godz. 18.00. miasto Gliwice zaprasza!
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Kamil Bednarek
Inoros

sylwia Grzeszczak

CzwArTEK 6 wrzEŚNIA
 ■ godz. 18.00–20.00: wernisaż wystawy malarstwa 

Barbary Matonii, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 
4–5)

 ■ godz. 19.00: „Miłość w Leningradzie” – premiera 
spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 20.00: „O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji” – seans 
filmowy w ramach DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PIąTEK 7 wrzEŚNIA
 ■ godz. 16.00–17.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 
30)

 ■ godz. 18.00: InoRos, Bednarek, Sylwia Grzeszczak – 
koncerty w ramach Muzycznego Pożegnania Waka-
cji, pl. Krakowski

 ■ godz. 20.15: „Dogman” – premierowy seans filmo-
wy, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sObOTA 8 wrzEŚNIA
 ■ godz. 15.00–20.00: Festiwal Miasta Złota Rybka 

2018, park Chopina
 ■ godz. 16.00: „Kartka z historii polskiego dizajnu – 

szkło krakowskie” – wykład Aleksandy Skorek, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Wojciechem 
Chmielarzem, Scena Forum (Centrum Handlowe Fo-
rum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00–20.00: Martin Kosiarczyk – koncert  
gitarowy, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

NIEDzIELA 9 wrzEŚNIA
 ■ godz. 12.00–20.00: Festiwal Miasta Złota Rybka 

2018, park Chopina

wTOrEK 11 wrzEŚNIA
 ■ godz. 18.30–20.00: spotkanie z Rafałem Chirowskim 

z cyklu „Ciekawi gliwiczanie”, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Kajetan Drozd Band – koncert blueso-
wy, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”  
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 20.15: Rafał Chirowski – koncert bluesowy, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

ŚrODA 12 wrzEŚNIA
 ■ godz. 18.00: Raven – koncert metalowy, Centrum 

Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

Co miesiąc (od marca do grudnia 2018 
roku), w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
na stronie MBP (www.biblioteka.gliwice.pl)  
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – GLIWICE” ukazuje się zagadka. 
To fragment jednej z książek napisanych 
przez pisarzy związanych z Gliwicami, 
zawierający opis charakterystycznego 
miejsca, zdarzenia lub postaci.

zAsADy KONKUrsU
Zadaniem uczestników konkursu jest 
odgadnięcie tytułu książki, z której po-
chodzi cytowany wiersz Jana Strządały.

Na odpowiedzi czekamy do 22. dnia 
każdego miesiąca. Należy je przesłać elek-
tronicznie na adres: konkurs@biblioteka.
gliwice.pl. W tytule wiadomości prosimy 
o wpisanie hasła: LITErACKA mAPA 
mIAsTA.

Autorom prawidłowych odpowiedzi co mie-
siąc są przyznawane 3 nagrody książkowe. 
Rozwiązanie zagadki oraz imiona zwycięz-
ców zostaną opublikowane razem z kolejną 
zagadką. Organizatorzy przewidują także  
3 nagrody specjalne dla uczestników, którzy 
rozwiążą wszystkie zagadki.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wize-
runku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na stronie 
www biblioteki w celach informacyjnych i promocyjnych.

rOzwIązANIE POPrzEDNIEJ 
zAGADKI
W poprzedniej zagadce przedstawiliśmy 
fragment książki „Matka odchodzi”  
Tadeusza Różewicza. Nagrodę książkową 
otrzymują panie Monika, Beata i Lucyna. 

Gratulujemy i zapraszamy do rozwiąza-
nia kolejnej zagadki. Powodzenia!

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? 

Kartka

Moje dłonie obejmują kartkę

patrzę jak delikatnie milczą

Pusta kartka jest pełna

napiętej ciszy
jest jak wiosenna ziemia

jasna i drżąca
otwarta na słowo

Moje dłonie są cierpliwe

przywołują słowa z dalekich stron.

                         1 stycznia 1997
7

Na zakończenie wakacji

8 i 9 września w parku Chopina zarzucimy wędkę na atrakcje. będą koncerty, kolorowa 
parada przebierańców i wielkie świetlne widowisko. Festiwal miasta złota rybka to 
moc atrakcji dla wszystkich!

W sobotę 8 września o godz. 14.30 
z Rynku wyruszy wielka parada 
morskich przebierańców. Syreny 
i trytony, piraci i rozbitkowie barw-
nym korowodem przejdą do parku 
Chopina. Na trasie parady – ulicach 
zwycięstwa i barlickiego – mię-
dzy godz. 14.30 a 15.00 zostanie 
wstrzymany ruch pojazdów. 

8 września atrakcje w parku Cho-
pina zaplanowano między godz. 
15.00 a 20.00, 9 września między 
godz. 12.00 a 20.00. W planach są 
koncerty (między innymi szantowe-
go zespołu Sąsiedzi i grupy The Jazz 

Miglance), pokazy mody gliwickich 
projektantów i Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 
9 września o godz. 13.30 zaplanowa-
no premierowy spektakl „Pierwszy 
skok do wody” w wykonaniu dzieciu 
z gliwickich przedszkoli i aktorów Te-
atru Miejskiego w Gliwicach. 

Warto też zajrzeć do strefy dmuchań-
ców i wskoczyć na Statek Piracki albo 
Piracką Zjeżdżalnię. Dorośli wezmą 
udział w zawodach sprawnościo-
wych na gigantycznym dmuchanym 
torze, a seniorzy pojadą na wycieczkę 
po mieście Rybkowym Autobusem.

Nie zabraknie też atrakcji poza par-
kiem Chopina. 8 września o godz. 
18.00 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów 
Wojennych 3) zostanie otwarta wysta-
wa fotografii Juna Fujity, a na Scenie 
Forum (Centrum Handlowe Forum,  
ul. Lipowa 1) rozpocznie się spotkanie 
autorskie z Wojciechem Chmielarzem, 
popularnym autorem kryminałów.

Organizatorem imprezy jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 
Szczegóły są dostępne na stronie 
biblioteka.gliwice.pl. 
 (mm)
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mailto:konkurs%40biblioteka.gliwice.pl.?subject=Konkurs%20Literacka%20mapa%20miasta
mailto:konkurs%40biblioteka.gliwice.pl.?subject=Konkurs%20Literacka%20mapa%20miasta
http://biblioteka.gliwice.pl/
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wArTO wIEDzIEć

miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlow-
ców, którzy chcą zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas 
Jarmarku bożonarodzeniowego 2018.
Organizacja Jarmarku planowana 
jest wstępnie od 6 do 23 grudnia 
na gliwickim Rynku. Czas trwania 
jest uzależniony od zainteresowa-
nia wystawców. Miasto ze swej 
strony zapewni zaplecze han-
dlowe (domki handlowe o po-
wierzchni ok. 6 m2) i sanitarne 
oraz dekoracje świąteczne i pro-
gram artystyczny w wybrane dni 
przy świątecznej szopce. 

Handlowcy będą zobowiązani 
do uiszczenia opłaty targowej, 
zgodnie ze stawkami obowiązu-
jącymi na terenie Gliwic (uchwa-
ła Rady Miasta w Gliwicach nr 
XXXVI/785/2018 z 22 marca 
2018 roku w sprawie  zmiany 
uchwały w sprawie wprowa-
dzenia na terenie miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej), jednorazowej 
opłaty za wynajem domków 

w wysokości 400,00 zł brutto 
za 1 domek, opłaty za prąd 
w wysokości 0,85 zł netto za 1 
KW, zgodnie ze wskazaniami licz-
nika zainstalowanego w każdym 
z domków handlowych. 

Sprzedaż będzie prowadzona 
w dniach i godzinach wskazanych 
przez organizatora (nie będzie 
możliwości udostępnienia domku 
tylko w wybrane dni lub godziny), 
wyłącznie w domkach zapew-
nianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia 
dodatkowych stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska wcze-
śniej nieprezentowane w Gliwi-
cach, o charakterze świątecznym, 
w których prowadzona będzie 
sprzedaż takiego asortymentu 
jak: ceramika artystyczna, wyro-
by regionalne, ozdoby świątecz-
ne i choinkowe, choinki, pamiątki 

i rękodzieło, biżuteria, artykuły 
spożywcze oraz wyroby garma-
żeryjne i gastronomiczne. Orga-
nizator zastrzega sobie możliwość 
dokonania wyboru wystawców 
i odrzucenia części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych pro-
simy o wypełnienie „Karty zgłosze-
nia wystawcy” (można ją znaleźć 
na stronie gliwice.eu) i dostarcze-
nie do 10 października, w jeden 
ze wskazanych poniżej sposobów 
– pocztą (na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Kultury i Pro-
mocji Miasta,  ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice), osobiście w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego, faksem (nr 32/231-40-59), 
za pośrednictwem poczty e-mail  
(kp@um.gliwice.pl).

Ostateczna decyzja dotycząca orga-
nizacji wydarzenia zostanie podjęta 
do 31 października. (mt)

Podstawowe zasady obrony mogą przydać się każdej gliwiczance. będzie można je 
poznać w czasie bezpłatnego kursu dla kobiet, organizowanego przez Centrum ratow-
nictwa Gliwice wspólnie ze strażą miejską. Na zainteresowane panie czeka 100 miejsc.

29. bezpłatny kurs samoobrony 
dla kobiet prowadzony będzie 
od 26 września do 16 listopada 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 w Gli-
wicach przy ul. Przedwiośnie 2. 
Zajęcia będą się odbywać w środy 
i piątki od godz. 18.00 do 20.00 
(z wyjątkiem 2 listopada).

W kursie mogą uczestniczyć 
gliwiczanki, które ukończyły 15. 
rok życia. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest 
pisemna zgoda rodzica lub opie-
kuna prawnego. 

Zapisy na kurs rozpoczną się 18 
września. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisać moż-
na się osobiście w siedzibie Cen-
trum Ratownictwa Gliwice przy  

ul. Bolesława Śmiałego 2b. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
na stronie www.crg.gliwice.pl lub 
dzwoniąc pod nr tel. 32/301-97-
-23.

Przedsięwzięcie prowadzone 
jest w ramach programu „Bez-

pieczne Gliwice”. Jego celem 
jest wzmocnienie poczucia 
bezpieczeństwa wśród kobiet 
poprzez poznanie technik sa-
moobrony, rozwijanie sprawno-
ści fizycznej i naukę właściwego 
reagowania w sytuacjach zagro-
żenia.  (kr)

Postaw na samoobronę
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Kupcy poszukiwani
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w sobotę 8 września na os. Kopernika będzie moż-
na oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
w mobilnym punkcie odbioru. Elektroodpady zostaną 
ponownie przetworzone.

Do recyklingu będzie można 
przekazać stary albo zepsuty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny: pralki, lodówki, kompute-
ry, telefony, świetlówki oraz 
inne urządzenia zasilane na 
prąd albo baterie. Specjalnie 
oznakowany samochód będzie 
czekał na mieszkańców między 
godz. 10.00 a 13.00 na parkin-
gu przy sanktuarium Matki 
Boskiej Kochawińskiej (przy 
ul. Kopernika). 

Warto pamiętać, że poza 
mobilnymi punktami, elek-
trośmieci można oddawać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który 
znajduje się przy ul. Rybnickiej 
(przy składowisku odpadów 
komunalnych) i jest czynny od 
poniedziałku do piątku mię-
dzy godz. 7.00 a 17.00 oraz 
w soboty między godz. 7.00 
a 13.00.

Zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego nie wolno 
wrzucać do kontenera na odpa-
dy komunalne! Szkodliwe sub-
stancje, takie jak rtęć, freon czy 
kadm, mogą wydostać się na 
zewnątrz i przeniknąć do gleby 
i wód gruntowych, stwarzając 
zagrożenie dla środowiska, 
a także zdrowia i życia ludzi.

Miasto Gliwice przekazuje 
zebrane elektrośmieci do 
ponownego wykorzystania. 
Ze środków, które samorząd 
pozyskuje sprzedając odpady, 
kupowany jest sprzęt sportowy 
dla gliwickich szkół i przedszkoli.

Miejskie zbiórki elektroodpadów 
będą organizowane w różnych 
częściach miasta w każdą sobotę 
aż do 20 października. Harmono-
gram jest dostępny na stronie 
gliwice.eu w zakładce EKOLOGIA.
 (mm)

Zbieramy 
elektrośmieci!
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mieszkańcy Gliwic mogą skorzystać z bezpłatnych 
porad prawnych. Do końca roku w mieście dostępne 
będą cztery punkty, gdzie taka pomoc jest udzielana. 

Z bezpłatnych porad prawnych 
mogą skorzystać osoby w wieku 
do 26 lat i powyżej 65 lat, a tak-
że osoby korzystające z pomocy 
społecznej, mieszkańcy posia-
dający Kartę Dużej Rodziny, 
kombatanci i weterani, kobiety 
w ciąży oraz osoby dotknięte 
klęską żywiołową, naturalną 
czy awarią techniczną. 

Bezpłatną pomoc można 
uzyskać w czterech punktach. 
Dyżury w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Specjalnych nr 7 
(ul. Gierymskiego 7) oraz 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2 przy ul. Kopernika 
63 prowadzone są w robocze 
dni tygodnia, od godz. 15.00 
do 19.00. W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 przy  
ul. Partyzantów 25 bezpłatną 
poradę można uzyskać również 

od poniedziałku do piątku, od 
9.00 do 13.00 i od 13.15 do 
17.15. 

Po pomoc można zgłosić się 
również do Kancelarii Adwo-
kackiej Gliwice przy ul. Dolnych 
Wałów 7. Tam prowadzone 
są dyżury w każdy piątek 
od godz. 11.00 do 15.00. 

Zadanie, realizowane w ramach 
rządowego programu Darmowa 
Pomoc Prawna, jest zlecane 
przez Miasto Gliwice.  (kr)

Pomogą za darmo

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/jarmark-bozonarodzeniowy-2018
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.crg.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
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sPoRt

GtK wygrywa sparingi 

sportowe weekendy  
w arenie Gliwice

młody napastnik 
trafił do Gliwic

ostatniego dnia okienka transferowego Piast Gli-
wice doprowadził do zakontraktowania nowego 
zawodnika. Tym razem do drużyny dołączył kolejny 
napastnik – Karol stanek.

Karol Stanek trafił do Piasta 
z Widzewa Łódź, gdzie wystę-
pował od stycznia tego roku. 
W barwach czterokrotnego 
mistrza Polski rozegrał łącznie 
dziewięć spotkań, w których 
zdobył jedną bramkę. 18-latek 
jest wychowankiem Proszo-
wianki Proszowice. Grał także 
w drużynach młodzieżowych 
Hutnika Kraków oraz Progre-
su Kraków, z którym w 2016 
roku awansował do finału 
mistrzostw Polski juniorów 
młodszych.

– Jestem bardzo zadowolony, 
że podpisałem umowę z Piastem. 
Robię spory krok do przodu, a to 
daje mi motywację do dalszej 
pracy i rozwoju. Trenowałem 
z drużyną od trzech tygodni 
i od początku czułem się jak 
w rodzinie. Wszyscy przyjęli mnie 
fantastycznie. Wiem, że rywali-

zacja jest bardzo duża, ale chcę 
się rozwijać i krok po kroku dążyć 
do pierwszego składu – powie-
dział Stanek. 18-letni napastnik 
podpisał kontrakt, który zwiąże 
go z Niebiesko-Czerwonymi do 
końca czerwca 2021 roku.  (kr)

Karol stanek
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Niebiesko-Czerwoni wrócili z potyczki w Poznaniu z jednym punktem. 
w 7. kolejce Lotto Ekstraklasy gliwiczanie zremisowali z tamtejszym 
Lechem 1 do 1.
W pierwszej połowie bramkę 
dla gospodarzy zdobył Christian 
Gytkjaer, a po przerwie wyrównał 
Tom Hateley. – Zdobyliśmy cen-
ny punkt. W Poznaniu nigdy nie 
jest łatwo o zdobycz punktową, 
więc nie chcę mówić o rozczaro-
waniu czy niedosycie – przyznał 
trener Piasta Gliwice, Waldemar 
Fornalik. – Po przerwie graliśmy 
dobrze. Konstruowaliśmy wiele 
akcji i stwarzaliśmy sytuacje. 
W pierwszej połowie Lech poka-
zał jakość piłkarską. Wykorzystał 

rzut karny i miał kilka okazji. My 
próbowaliśmy odpowiadać, ale 
za wolno graliśmy piłką. Rywale 
szybko kasowali nasze ataki i nie 
dopuszczali nas do strzałów. Dru-
ga część była inna – dodał. 

W końcówce spotkania Piast 
strzelił drugiego gola. Radość 
gliwiczan trwała jednak zaledwie 
kilkanaście sekund, ponieważ po 
weryfikacji VAR sędzia anulował 
bramkę Joela Valencii. Niebiesko-
-Czerwoni stworzyli sobie jeszcze 

kilka groźnych sytuacji, ale żadnej 
nie zdołali wykorzystać. – Wyrów-
naliśmy i szukaliśmy zwycięskiego 
gola. Nie udało się, ale mamy na 
koncie 13 punktów – zakończył 
Waldemar Fornalik.

W rozgrywkach ligowych roz-
poczęła się dwutygodniowa 
przerwa na kadrę. Gliwiczanie 
jednak nie będą mieli wolnego. 
Trener chce wykorzystać ten czas 
na poprawę kilku elementów. 
 (kr)

GTK Gliwice intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu. Gliwi-
czanie wygrali dwa sparingi z rzędu. Najpierw pokonali bK Opawę, 
a następnie pierwszoligowy Jamalex Polonię 1912 Leszno.

Spotkanie z wicemistrzem Czech, 
BK Opawą, było bardzo wyrów-
nane. Goście już od pierwszych 
minut pokazali, że pomimo 
osłabienia i wąskiej rotacji będą 
chcieli wygrać. Po celnym rzucie 
za trzy punkty Radovana Kourila 
prowadzili już różnicą sześciu 
punktów. Od tego momentu 
gospodarze zdobyli jednak 14 
kolejnych „oczek” i objęli pro-
wadzenie. Spora w tym zasługa 
Szymona Kiwilszy. Opawa nie za-
mierzała dać za wygraną, a umie-
jętnie wymuszając przewinienia, 
powoli niwelowała straty z linii 
rzutów wolnych. 

W środku spotkania gliwiczanie 
zaczęli kontrolować wydarzenia 
na parkiecie i wydawało się, że 
mecz będzie miał jednostron-
ny przebieg. Łatwo uzyskana 
przewaga wyraźnie rozluźniła 
gliwiczan, a fakt ten natychmiast 
wykorzystali rywale. Dopiero 
czwarta kwarta spotkania zdecy-
dowała o zwycięstwie gliwickiej 
drużyny 96:84. Sytuację w koń-
cówce spotkania odmieniła de-
cyzja trenera Pawła Turkiewicza, 
który zdecydował się na grę tylko 
polską częścią składu. Ataki go-

spodarzy napędzał Szlachetka, 
a w rolę egzekutorów wcielili 
się Kiwilsza i Słupiński. Dopiero 
kiedy ten ostatni popełnił piąte 
przewinienie, na parkiet powró-
cił Damonte Dodd. GTK wygrało 
fragment czwartej kwarty aż 
18:1 i tym samym zapewniło 
sobie końcowy triumf.

Po kilku dniach przerwy gliwi-
czanie zmierzyli się z kolejnym 
sparing partnerem. Tym razem 
podejmowali u siebie zespół 
z 1. ligii – Jamalex Polonię 1912 
Leszno. Mecz zakończył się 
wygraną gliwiczan 91:72. Tym 
razem popis swoich umiejętności 
dał amerykański rozgrywający, 

Myles Mack, który rozkręca się 
z meczu na mecz i ma coraz 
większy wpływ na grę zespołu. 
Podczas sparingu zaliczył 17 
punktów, 6 zbiórek i 5 asyst. 
Trafił m.in. trzy trójki i doskonale 
napędzał tempo gry. – Konfron-
tacja z Jamalex Polonią 1912 na 
pewno była cenna. Rywale grali 
bardzo ambitnie i agresywnie – 
powiedział po spotkaniu trener 
GTK Gliwice, Paweł Turkiewicz.

Kolejny sparing gliwiccy ko-
szykarze rozegrają 7 września. 
W Ostrowie Wielkopolskim 
zmierzą się z BM Slam Stalą, czyli 
aktualnym wicemistrzem Polski. 
 (kr)
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euRemis Piasta
w Poznaniu

Na małej arenie swoje ligowe mecze będzie 
rozgrywała futsalowa drużyna Piasta Gliwice 
oraz koszykarze GtK Gliwice. Pierwszy mecz 
już 16 września.
Sportowe emocje będą regular-
nie wypełniać Arenę Gliwice. Na 
tzw. małej arenie swoje mecze 
będą rozgrywały dwie gliwickie 
drużyny. Obiekt jest przystoso-
wany i spełnia wszystkie wy-
magania, dzięki czemu mogą 
odbywać się tam rozgrywki na 
najwyższych poziomach ligo-
wych. 

Sezon piłkarski w gliwickiej Are-
nie zainauguruje Piast Gliwice. 
Swój pierwszy mecz ta futsalowa 

drużyna rozegra już 16 września. 
Przyjdzie im się wtedy zmierzyć 
z AZS UG Gdańsk. 

Trzy tygodnie później ilość 
sportowych emocji się podwoi. 
Oprócz meczów ekstraklasy 
w weekendy odbywać się będą 
również spotkania koszykarzy. 
Na parkiet GTK Gliwice wy-
biegnie 7 października o godz. 
17.00, a ich pierwszym rywalem 
będzie drużyna z Dąbrowy Gór-
niczej.  (kr)
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OGŁOszENIA
oferty pracy

oferty pracy

komunikat

• elektromonter 
wykształcenie średnie lub zawodowe, spec. elektryk, mile widziane 
doświadczenie zawodowe jako elektryk w obszarze utrzymania ruchu 
oraz znajomość urządzeń energetycznych, stosowanych w elektrocie-
płowniach, umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej (schematy 
DTR), posiadanie uprawnień SEP, dyspozycyjność do pracy w systemie 
3-zmianowym, zakres obowiązków: realizacja zadań w zakresie obsługi, 
serwisu, remontu oraz modernizacji urządzeń elektroenergetycznych, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Knurów;

• pracownik produkcji 
wykształcenie: brak wymagań, praca fizyczna na linii produkcyjnej, 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• malarz konstrukcji stalowych  
wykształcenie zawodowe, co najmniej rok doświadczenia, umiejęt-
ność malowania pompą hydrodynamiczną konstrukcji stalowych, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Zabrze;

• pomocnik elektryka  
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, wymagane chęci 
do pracy, praca przy instalacji odsiarczania spalin, miejsce pracy: 
Dąbrowa Górnicza – pracodawca zapewnia transport z Gliwic do 
miejsca pracy i z powrotem; 

• konsultant sprzedaży – sprzedawca       
   stacjonarny 

wykształcenie: brak wymagań, wymagana podstawowa znajomość 
motoryzacji, sprzedaż produktów i usług, bezpośredni kontakt 
z klientem, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• operator zamiatarki  
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. C, zamiatanie 
terenu budowy – obsługa zamiatarki, praca na terenie Polski, 
umowa-zlecenie.

• operator wsparcia produkcji  
wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, zakres obowiazków: 
selekcja i naprawa powierzonych komponentów, montaż części 
oraz wykonywanie innych czynności produkcyjnych zleconych przez 
zleceniodawcę, trzy zmiany, miejsce pracy: Kleszczów;

• kelnerka  
wykształcenie podstawowe, ks. sanepidu, zakres obowiązków: ob-
sługa klientów, utrzymywanie sali oraz stołów w czystości, przestrze-
ganie dyscypliny pracy raz zasad higieny osobistej, wykonywanie 
pracy zgodnie z zasadami techniki i obsługi, miejsce pracy: Gliwice; 

• elektromonter maszyn elektrycznych  
wykształcenie: średnie, prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajo-
mość języka angielskiego, montaż, składanie podzespołów urządzeń 
elektrycznych w oparciu o rysunki techniczne i schematy elektrycz-
ne, instalowanie i okablowanie elem. elekt., montaż i okablowanie 
szaf sterowniczych, budowa i montaż korytek kablowych, prze-
prowadzanie kontroli, sporządzanie dokumentacji, miesjce pracy: 
teren Polski, UE oraz USA;

• stolarz / pomocnik stolarza 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane, umiejęt-
ność czytania rysunku technicznego, ustawianie i obsługa maszyn, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Rudziniec; 

• monter sieci wodnych, kanalizacyjnych i c.o.  
wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia zawodowego, 
samodzielny montaż sieci wodnych, kanalizacyjnych i c.o., miejsce 
pracy: Knurów, jedna zmiana;

• spawacz  
wykształcenie: brak wymagań, spawanie elementów stalowych 
jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice;.

• trener personalny   
wykształcenie: min. średnie, mile widziane doświadczenie w ob-
słudze klienta, zakres obowiązków: profesjonalna obsługa klienta, 
otwartość, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobi-
sta, miła aparycja, dobra organizacja pracy, umowa-zlecenie, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

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 23 sierpnia 2018 r.

Oferty z 30 sierpnia 2018 r.

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: 503-191-150
Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

miejski zarząd Usług Komunalnych

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach zaprasza na 
wykład w ramach akcji Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
„wiem co podpisuję”. Kampania skierowana jest szczególnie 
do seniorów, to oni są najczęściej ofiarami nieuczciwych 
przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów 
telekomunikacyjnych, ale każdy zainteresowany mieszkaniec 
miasta będzie mógł skorzystać z tej prelekcji. 
W ramach spotkania dowiedzą się Państwo, na co zwracać 
uwagę, gdy zawieramy umowę w domu, kiedy możemy od 
niej odstąpić, jak dochodzić roszczeń. Zajęcia mają formę 
wykładów, podczas których w przystępny sposób zostaną 
przedstawione słuchaczom typowe praktyki nieuczciwych 
sprzedawców, prelegenci przedstawią także Państwu jak 
się przed nimi bronić.
Spotkanie odbędzie się w sali-auli w Gliwickim Centrum 
Edukacyjnym, przy ul. Okrzei 20 w dniu 20 września 2018 r.  
o godzinie 15. 00.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach
Anna Nidzińska

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 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 opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych  (t.j. Dz. U. 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 godzinach 
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.

oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającej ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOszENIA
oferty pracy

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 doku-

mentacji technicznych i robót budowlanych, 
• opracowywanie wniosków o zlecenie zamówienia 

do Działu Zamówień Publicznych na dokumentacje 
techniczne oraz roboty budowlane,

• sporządzanie wniosków i wystąpień związanych 
z prowadzonymi zadaniami, weryfikacja i odbiór do-
kumentacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne, 

• uzgadnianie projektów dotyczących legalizacji i ada-
ptacji pomieszczeń, 

• opiniowanie dokumentacji technicznych związanych 
z zarządzanymi zasobami, 

• udział w planowaniu remontów w zasobach gmin-
nych,

• samodzielne rozwiązywanie problemów technicz-
nych,

• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych 
i skargowych,

• prowadzenie korespondencji w zakresie prowa-
dzonych spraw.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności 

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 oso-

bista,
• 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 po-

zycji 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 ds. 
technicznych”, w terminie do 9 września 2018 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a 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 
(Dz. Urz. UE. L 2016 nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy do celów rekrutacji*/przyszłych 
rekrutacji*.”
* – niepotrzebne skreślić

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 typowa-

nie robót i nadzór nad opracowywaną dokumentacją 
techniczną), 

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

• przygotowywanie wycen inwestorskich do wniosków 
inwestycyjnych i remontowych,

• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów inwe-
storskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót niezbędnych do przeprowa-
dzania procedur przetargowych, 

• nadzór nad realizacją zadań w zakresie prac inwestycyj-
nych i remontowych oraz kontrola zgodności realizacji 
zadań z zatwierdzonym planem inwestycyjnym i remon-
towym, 

• kontrola nad rozliczeniem końcowym robót budowlanych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skar-

gowych,
• prowadzenie spraw związanych z sieciami niskoprądowymi.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności elek-

trycznej,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w za-

kresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-
energetycznych,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa,

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z ar-
kuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym 

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 wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl, z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko inspektora nadzoru”, w terminie 
do 9 września 2018 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016  
nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy do celów re-
krutacji*/przyszłych rekrutacji*.”

* – niepotrzebne skreślić

Ośrodek Pomocy społecznej  
w Gliwicach,  

ul. Górnych wałów 9,
 poszukuje kandydatów do 
pracy na stanowisku pracownika socjalne-

go w pełnym wymiarze zatrudnienia.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. praca socjalna,
2. prowadzenie indywidualnych i grupowych form wsparcia,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, 

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

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

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samo-
pomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu 
przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk 
społecznych.

wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy 

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1769 z późn. zm.),

2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzy-

stania w pełni z praw publicznych,
4. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu 

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

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wy-

kształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych 
kursach i szkoleniach,

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

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo 
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie karne,

8. 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 moty-
wacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

miejsce i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w terminie do 10 września 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 doku-
mentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-27 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

komunikat

Prezydent Miasta Gliwice  
ogłasza XIII edycję konkursu  

na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice w 2018 r.
rEGULAmIN
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licen-

cjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie 
lub podyplomowe (zwane dalej „pracami”) doty-
czące miasta Gliwice – obronione w latach 2015 
– 2018 (nie składane do konkursu PM w żadnej 
z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac mają władze uczelni 
lub wydziału (rektor, dziekani wydziałów, rady 
wydziałów) posiadające prawo do nadawania 
tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. 
Prace mogą składać również ich autorzy po uzy-
skaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub 
placówek badawczych.

3. Prace należy zgłosić do konkursu, dostarczając 
jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i je-
den egzemplarz pracy na płycie CD wraz z wnio-
skiem, który winien zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres koresponden-

cyjny, nr PESEL, telefon kontaktowyi e-mail,
• uwierzytelnioną kopię dokumentu, potwier-

dzającą obronę pracy lub nadanie tytułu,
• zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski 

w Gliwicach danych osobowych podanych 
w zgłoszeniu konkursowym do celów związa-
nych z obsługą tego zgłoszenia na potrzeby 
konkursu na najlepszą pracę dyplomową Pre-
zydenta Miasta Gliwice, zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922 ze zm.) i rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze 
wskazaniem na możliwości wykorzystania jej 
przez Miasto Gliwice do celów promocyjnych 
oraz z zobowiązaniem do zawarcia umowy 
upoważniającej Miasto Gliwice do nieod-
płatnego korzystania z pracy do celów pro-
mocyjnych. (tekst czcionką TIMES, ARIAL lub 
BOOKMAN w rozmiarze 12, na jednej stronie 
formatu A4, dopuszczalna liczba znaków nie 
może przekraczać 3000).

4. Prace konkursowe należy składać do 28 wrześ-
nia 2018 r., w zaklejonych kopertach opatrzo-
nych jedynie napisem „KONKUrs NA PrACE 
DyPLOmOwE 2018”, w sekretariacie Wydzia-
łu Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent mia-
sta powoła komisję konkursową oraz – na wnio-
sek przewodniczącego komisji konkursowej –
ekspertów niebędących członkami komisji.

6. W skład komisji konkursowej wejdą:
• trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta 

Gliwice, w tym naczelnik Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta w funkcji przewodniczą-
cego komisji konkursowej i Doradca Prezy-
denta Miasta oraz kierownik Referatu Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwi-

cach.
7. Prezydent miasta ustali regulamin i harmono-

gram prac komisji konkursowej oraz eksper-
tów. 

8. W charakterze ekspertów mogą zostać po-
wołani specjaliści określonych dziedzin spo-
śród pracowników Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach. 

9. Kryteria oceniania prac i autorskich streszczeń 
(w skali 10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub osoby związa-

nej z miastem, dający możliwość wykorzy-
stania pracy w celach promocyjnych – do  
6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany 
problem związany z miastem Gliwice – do 2 
punktów,

• estetyka i przystępność pracy  – do 2 punktów.

10. Komisja konkursowa przedstawi prezydento-
wi miasta kandydatów do nagród w konkursie 
do 31 października 2018 r. Ostateczną decyzję 
w sprawie przyznania nagród podejmie prezy-
dent miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród Prezy-
denta Miasta Gliwice w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie zostanie wypła-
cona zwycięzcy, lecz pobrana przez organiza-
tora konkursu, przed wydaniem zwycięzcy na-
grody, jako zryczałtowany podatek dochodowy 
od łącznej wartości nagrody, o którym mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(DzU z 2018 r., poz. 200).

13. W przypadku przekazania nagród rzeczowych 
organizator konkursu udzieli nagrody pieniężnej 
w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczo-
wej, która przeznaczona zostanie na pokrycie zo-
bowiązania podatkowego powstającego z tytułu 
przekazania nagrody.

14. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i po-
danie wyników do publicznej wiadomości nastą-
pi do 9 listopada 2018 r.

nabór nr KD.210.34.2018.Śr-1

Urząd miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w wydziale Środowiska  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach 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 do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 19 września 2018 r.  
do godz. 16.00  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 wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.210.35.2018.PO-4

Urząd miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze 
w wydziale Podatków i Opłat 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji 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 do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 24 września 2018 r.  
do godz. 16.00  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. 
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OGŁOszENIA

nierucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości: 

• dz. nr 76/2, obręb Żorek, o pow. 1,6492 ha  
oraz dz. nr 77, obręb Żorek, o pow. 0,1787 
ha, Kw nr GL1G/00046417/7, użytek bi 
– inne tereny zabudowane, powierzch-
nia łącznie 1,8279 ha, położone przy ul. 
Chorzowskiej.

termin przetargu: 15 października 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 950 000,00 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: 395 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 października 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości Miasta Gliwice:

• niezabudowanej działki nr 91, obręb boj-
kowskie Pola (Kw nr GL1G/00017378/9), 

• niezabudowanej działki nr 94, obręb boj-
kowskie Pola (Kw nr GL1G/00017628/7), 

• niezabudowanej działki nr 98, obręb boj-
kowskie Pola (Kw nr GL1G/00017800/7), 

stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach na wschód od ul. Rybnickiej, o łącznej powierzchni 
3,0867 ha. 
termin przetargu: 22 października 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
6 530 300,00 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: 653 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 października 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 Nieruchomo-
ściami Urzędu miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

sEsJA rADy mIAsTA
6 września 2018 r. w sali obrad w ratuszu miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się  

sesja rady miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 12 lipca 2018 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-

wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice (druk nr 909).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2018 rok (druk 
nr 910).

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odręb-
nych obwodów głosowania w zakładach opie-
ki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, 
areszcie śledczym oraz ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wy-
borczych dla przeprowadzenia na obszarze 
Miasta Gliwice głosowania w zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
(druk nr 897).

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXVII/810/2018 Rady Miasta Gliwice  
z 19 kwietnia 2018 r. o podziale Miasta Gliwi-
ce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych (druk nr 896).

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr XXXVIII/821/2018 Rady Miasta Gliwice  
z 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
(druk nr 911).

11. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia 
godzin sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Osiedla Śródmieście 
w mieście Gliwice (druk nr 898).

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 
2023 (druk nr 912).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie granicami specjalnej strefy ekono-
micznej nieruchomości położonej na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 901).

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
nr XXXIII/753/2017 z 14 grudnia 2017 r. 
w sprawie wzniesienia Pomnika Powstań 
Polskich (druk nr 907).

15. Projekty uchwał w sprawie  wyrażenia zgody 
na sprzedaż prawa własności części nierucho-
mości stanowiących własność Miasta Gliwice 
(druki nr 902, 903).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z wnioskodawcami kolejnych 
umów dzierżawy na okres do 3 lat nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy ul. Górni-
ków (druk nr 904).

17. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż lokali użytkowych (druki nr 894, 
905, 906).

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu usytuowanemu na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 900).

19. Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu 
pomnika przyrody powołanego rozporzą-
dzeniem nr 42/2005 Wojewody Śląskiego  
z 26 sierpnia 2005 r. (druk nr 803).

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2018 
roku (druk nr 899).

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia pro-
gramu polityki zdrowotnej dotyczącego pro-
filaktyki próchnicy zębów u dzieci pod nazwą 
„Zdrowy uśmiech” (druk nr 908).

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r.  
(druk nr 895).

23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych (druk nr 913).

24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

25. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak   

Informacja o transmisji obrad sesji rady miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.

ObrADy NA ŻywO

zarząd budynków miejskich  
I Towarzystwo budownictwa społecznego spółka z o.o.  

w Gliwicach przy ulicy Dolnych wałów 11,
ogłasza:

II PrzETArG PIsEmNy NIEOGrANICzONy

1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr b przy  
ul. asnyka 11-15.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułam-
kowej części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokalu: 123 m2. 
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 1 pomieszcze-
nie magazynowe, 2 WC, 5 korytarzy.
5.  Kondygnacja: I.
6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.
7.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
959/10 000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.
8. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW  
nr GL1G/00070825/7.
9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 886 o powierzchni 0,0907 ha, obręb Trynek –  
KW nr GL1G/00034115/3.
10. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: 
3% wartości udziałów w nieruchomości gruntowej.
11.  Cena wywoławcza: 210 000,00 zł.
12.  Wadium: 10 500,00 zł.
 Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

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

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

13.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
20 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 8 października 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w ING Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na konto).
15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 października 2018 r.  
godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna 
– pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
16.  Oferty winny zawierać następujące informacje i do-
kumenty:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres za-

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

fizyczną – nr PESEL,

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

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za 
zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczenia każdego ze wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania 
umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycz-
nych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub 
z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

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

17.  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Biu-
rze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, do 8 października 2018 r.,  
do godz. 15.00.
18.  Koperta z ofertą winna być opisana w następujący 
sposób:
• zaadresowana na Dział Administracyjny ZBM I TBS Sp. 

z o.o.,
• winna posiadać następujący opis:
 ,,OFErTA NA zAKUP LOKALU UŻyTKOwEGO Nr b Przy 
UL. AsNyKA 11-15 – NIE OTwIErAć PrzED 12 PAŹDzIEr-
NIKA 2018 r.”. 
19.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego. 
20.   Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy zosta-
ła wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM I TBS 
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-50.

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 wiadomości nw. wykazy zawierające  
nieruchomości:

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

preZyDent miaSta 
GLiWice

informuJe,

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 494–503 do 13 września 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 489-493 do 12 września 2018 r.

https://zbmgliwice.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. KONArsKIEGO 4 I zImNEJ wODy 2, 
lokal nr II, parter, I piętro (oficyna), pow. 
82,27 m2 + 4 pomieszczenia piwniczne 
o łącznej powierzchni 21,58 m2, 3 pomiesz-
czenia na parterze oraz 2 pomieszczenia 
na I piętrze, skomunikowane z klatką 
schodową (parter/I piętro)
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 100,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 11 września 2018 r. od godz. 10.00 do 
10.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. GRottGERa 31, lokal nr 12, parter 
(oficyna), pow. 30,60 m2 + piwnica –  
4,67 m2, 2 pomieszczenia i wC
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 300,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. DAszyŃsKIEGO 23, lokal nr I, piwnica 
(wejście od podwórka), pow. 50,06 m2,  
3 pomieszczenia, wC, korytarz
termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.40 do 
10.50 (dodatkowy termin oględzin: 2 października 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: 28 września 2018 r.

• UL. DzIEwANNy, garaż nr 2, parter,  
pow. 20,25 m2, 1 pomieszczenie
termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł
Wadium: 640,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2018 r. od godz. 15.00 do 
15.15 (dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r. 
od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)

Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. zAbrsKA 7, lokal nr I, parter i I piętro, 
pow. 140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, 
korytarz położone na parterze i 2 pomiesz-
czenia położone na I piętrze
termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, 24 października 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. wOLNOŚCI 48, lokal nr 1, parter, 
pow. 48,00 m2 + piwnica: 3,50 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 września 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 31 sierpnia 2018 r. od godz. 12.35 
do 12.50
(dodatkowy termin oględzin: 10 września 2018 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
10 przy ul. Jagiellonki w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 7 września 2018 r.

• UL. RÓWNa 33, lokal nr 2, parter, pow. 
36,93 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z wC
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 900,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy  
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓw 32, lokal nr 1, parter, pow. 
50,18 m2 + piwnica – 3,99 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 600,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 
18 września 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45 po wcześ-
niejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. PszCzyŃsKA 65, lokal nr 9, IV pię-
tro, pow. 56,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
komórka, przedpokój, z dostępem do 
wC usytuowanego na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nieru-
chomości)
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńska 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. sTyCzyŃsKIEGO 51, lokal nr 2, parter, 
pow. 32,92 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 11.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.45 
do 11.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. KOzIELsKA 5, lokal nr 21A, III pię-
tro, pow. 82,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, z dostępem do wC usytu-
owanego na klatce schodowej (stano-
wiącego część wspólną nieruchomości)
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 176 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 11.10 
do 11.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. rÓŻy LUKsEmbUrG 11, lokal nr 3, 
I piętro, pow. 53,80 m2 + piwnica – 6,10 
m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, przed-
pokój, łazienka z wC
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 000,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 31 sierpnia 2018 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 17 września 2018 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. wIENIAwsKIEGO 28, lokal nr 1, par-
ter, pow. 47,30 m2 + piwnica – 7,70 m2, 
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka 
z wC
termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 000,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 31 sierpnia 2018 r. od godz. 13.05 
do 13.20
(dodatkowy termin oględzin: 17 września 2018 r. od 
godz. 9.25 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓw 40, lokal nr 1, parter, pow. 
51,24 m2 + piwnica – 2,63 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wC, przedpokój
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 300,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 14 września 2018 r. od godz. 12.30 do 
12.45

(dodatkowy termin oględzin: 25.09.2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32 339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓw 22, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 54,50 m2 + piwnica – 4,03 m2, 2 poko-
je, kuchnia, pomieszczenie higieniczno- 
-sanitarne
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 900,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 14 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. zAbrsKA 28, lokal nr 4, I piętro, pow. 
100,35 m2 + piwnica – 8,48 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 187 000,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2018 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r. od 
godz. 11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. zAbrsKA 5, lokal nr 1, I piętro, pow. 
55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, wC, przed-
pokój
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 600,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2018 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r. od 
godz. 11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. bŁOGOsŁAwIONEGO CzEsŁAwA 48,  
lokal nr 5, I piętro, pow. 76,91 m2 + 
piwnica – 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z wC
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 154 600,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2018 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r.  

od godz. 12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. bOHATErÓw GETTA wArszAwsKIE-
GO 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2  
+ piwnica – 10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 
2 łazienki, przedpokój, spiżarka, wC
termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 366 700,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Termin oględzin: 13 września 2018 r. od godz. 11.00 do 11.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. JANA PAwŁA II 12, lokal nr 11, I piętro 
(oficyna), pow. 40,19 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, wC
termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 500,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 21 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 2 października 
2018 r. od godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. zAwIszy CzArNEGO 18, lokal nr 13,  
I piętro (oficyna), pow. 87,52 m2 + piwnica 
– 12,26 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wC, 2 przedpokoje
termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 228 900,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.00 do 
10.15 (dodatkowy termin oględzin: 2 października 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: 28 września 2018 r.

• UL. KŁODNICKA 10, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 32,12 m2 + piwnica – 3,38 m2, 1 po-
kój, kuchnia, łazienka, przedpokój
termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 19 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 2 październi-
ka 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: 28 września 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.

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych  

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, wypo-

sażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

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

niany przez profesjonalną firmę oraz 
monitorowany 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 S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

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