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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

Jedyną w swoim rodzaju autostradą, bo dźwięku, można ruszyć na Politech-
nice Śląskiej. Na uczelni uruchomiono interaktywną wystawę poświęconą 
akustyce i falom dźwiękowym.  Można ją zwiedzać po wcześniejszej rezerwacji 
w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32/237-18-54 
lub mailowo: rjp6@polsl.pl. Będzie dostępna w Centrum Nowych Technologii 
przy ul. Konarskiego 22B do 30 grudnia. (fot. Politechnika Śląska)

Nowa autostrada w Gliwicach

Ponad 5 tys. osób przez dwa dni odwiedziło wystawę „Miniaturowa Polska – Świat 
wokół kolei” w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. Można było podziwiać 
szczegółowe makiety przedstawiające nasz świat w miniaturze. Największą uwagę 
zwracały poruszające się po torach pociągi. Gratką dla miłośników była możliwość, by 
zamienić się na chwilę w maszynistę i samemu pokierować lokomotywą – bezpiecznie, 
bo na symulatorze. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Pociąg do kolei

Po trzech latach starań harcerze z gliwickiego hufca odzyskali miejsce spotkań i ciekawą 
bazę biwakową – otwarto Ośrodek Harcerski w Łączy. Nowa baza harcerska powstała na 
działce o powierzchni pół hektara. To drewniany domek letniskowy z aneksem kuchennym, 
łazienką oraz pomieszczeniem, które może służyć jako miejsce spotkań czy schronienie 
przed deszczem. Na działce przy domku utworzono bazę namiotową. Inwestycja kosztowała 
około 100 tys. zł. Środki na jej sfinansowanie pochodziły z konkursu grantowego, zbiórek 
publicznych, składek rodziców harcerzy oraz od sponsorów. (fot. arch. Hufca Ziemi Gliwickiej)

7 złotych medali, 1 srebrny i 1 brązowy zdobyła w Pucharze Polski w Ju-Jitsu 
reprezentacja gliwickiego klubu BJJ Factory. Oto mistrzowski skład gliwickiej 
drużyny: Julia Bohosiewicz, Markus Ciesielski, Piotr Dudziński, Agnieszka Dur-
mowicz, Wojciech Gryz, Marek Machura, Tomasz Paczka, Alicja Stypułkowska, 
Maciej Szczepanik. Gratulujemy! (fot. materiały BJJ Factory)

Harcerze mają nową bazę 

Gliwiczanie zdobyli 9 medali!

Uczniowie z gliwickiego Zespołu Szkół Podstawowych nr 11 przy ul. Tarnogórskiej  
biorą udział w autorskim projekcie polonistki Anny Hory-Lis, „Face to Face with 
the World – International”. Jako jedyni w Europie rozmawiają z dziećmi ze szkół 
i sierocińców 20 państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Poznają też artystów, 
którzy wspierają zarówno ich program, jak i tych, którzy walczą o naprawę 
świata. Wpisy muzyków można znaleźć m.in. na www.facebook.com/mcgaza/. 
(fot. archiwum prywatne/Facebook)

Politechniczny zespół High Flyers z sukcesem zakończył udział w międzynarodowych 
zawodach UAV Challenge Medical Express, które odbywały się w Dalby, w Australii. 
W ścisłym finale wystartowało 11 teamów, w tym gliwicka reprezentacja. Drużyna 
z Politechniki Śląskiej okazała się najlepsza ze wszystkich polskich i europejskich 
zespołów oraz 5 na świecie! (fot. materiały Politechniki Śląskiej)

Rozmowy z Afryką 

Lot na 5!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
www.facebook.com/mcgaza/
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Gliwice od lat z powodzeniem realizują swój własny program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin 
o niskich dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Kolejna tego typu miejska inwestycja właśnie się rozpoczęła. Wmu-
rowano kamień węgielny pod budowę zespołu mieszkalnego przy ul. Kujawskiej, w którym docelowo zamieszkają 144 rodziny.

Do 2022 r. przy ul. Kujawskiej po-
wstanie kompleks sześciu bloków, 
w sumie 144 mieszkania komunal-
ne. Inwestycję, realizowaną przez 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
podzielono na trzy etapy. Budo-
wa pierwszych dwóch budynków, 
w których zamieszka 48 rodzin, 
właśnie ruszyła. W uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego 
pod inwestycję wziął udział prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 

– Dobrze funkcjonujące miasto, to 
takie w którym jest dobra praca 
i warunki do wygodnego życia. 
Od lat konsekwentnie i planowo 
dbamy o poprawę sytuacji miesz-
kaniowej w Gliwicach. Przeznacza-
my ogromne kwoty na remonty 
zasobu mieszkaniowego. Jako 
jedno z nielicznych miast w Polsce 
mamy praktycznie 100% planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
dzięki czemu zwłaszcza w ostatnim 
czasie w Gliwicach powstaje bar-
dzo dużo prywatnych inwestycji 
mieszkaniowych. Szeroki program 
inwestycyjny od lat prowadzą też 
nasze spółki. Inaugurujemy budowę 
kolejnego dużego kompleksu kom-
fortowych mieszkań komunalnych. 

Takie inwestycje są odpowiedzią na 
potrzeby młodych gliwickich rodzin 
i co bardzo ważne realizowane są 
w sposób odpowiedzialny, z pełną 
infrastrukturą niezbędną mieszkań-
com – mówi Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. 

Projekt dwóch pierwszych budyn-
ków przy ul. Kujawskiej przygoto-
wała Pracownia Projektowa Daniel 
Płocica z Zabrza. Zgodnie z nim 
powstanie w sumie 48 mieszkań, 
o powierzchni od 31 do 54 m2. Każ-
de, od pierwszej do trzeciej kondy-
gnacji, będzie miało balkon, a lokale 
na parterze – ogródki. Lokatorzy 

będą mieli dostęp do wielopozio-
mowego parkingu, komórek loka-
torskich oraz wózkowni i rowerowi, 
a także zagospodarowanego terenu 
wokół, m.in. placu zabaw. Obiekty 
będą przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Budowa będzie kosztowała ok.  
13 mln zł i w większości zostanie 
sfinansowana z miejskiego bu-
dżetu. 3,5 mln zł udało się miastu 
pozyskać z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Zgodnie z planem ten 
etap inwestycji powinien zostać 
ukończony do 2020 r., zrealizuje 
go PHU „MATEO” Wójcicki z Gli-

wic. We wrześniu został złożony 
wniosek do BGK o dofinansowanie 
realizacji II etapu inwestycji, czyli 
kolejnych dwóch budynków z 48 
mieszkaniami. 

To nie koniec miejskich przed-
sięwzięć mieszkaniowych w tym 
rejonie. Kolejny, a więc siódmy 
budynek, do 2022 r. planuje wy-
budować ZBM I TBS. Dzięki temu 
przy ul. Kujawskiej będzie mogło 
zamieszkać w sumie 159 rodzin.
 (mf)

INWESTYCJE

W uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego wziął udział 
m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz

144 nowe mieszkania. budowa ruszyła! 

– Żerniki to prężnie rozwijająca 
się dzielnica, a co za tym idzie, 
przybywa uczniów w naszej 
szkole. Obecnie jest to już ponad 
500 dzieci. Dlatego też uczniowie, 
rodzice i nauczyciele czekali na tę 
zmianę z utęsknieniem – mówiła 
na uroczystym otwarciu nowego 
budynku Mariola Bucher, dyrektor 
SP nr 13.

Pierwsze prace projektowe, oparte 
o wielowariantową koncepcję, na 
etapie dyskusji o potencjalnej rozbu-

dowie, rozpoczęły się już w 2015 r.  
Miasto rozważało rozbudowę 
z powodu wzrostu liczby uczniów 
i przedszkolaków – również za 
sprawą reform oświatowych: naj-
pierw sześciolatki poszły do szkół, 
następnie pojawił się obowiązek 
zapewnienia wszystkim dzieciom 
miejsc w przedszkolach, zlikwido-
wano  gimnazja i utworzono dodat-
kowe klasy 7 i 8. Ostateczny projekt 
nowego obiektu powstał w 2017 r., 
a prace budowlane rozpoczęły się 
pod koniec ubiegłego roku.

– Miasto jest w bardzo dobrej sy-
tuacji finansowej i dlatego mogli-
śmy sobie pozwolić na to, by w tak 
krótkim terminie zrealizować 
inwestycję na taką skalę, jak roz-
budowa szkoły. Jest to też pokaz 
sprawności społeczności lokalnej. 
Szkołę budowała pani dyrektor ze 
swoim zespołem, z bardzo dobrym 
efektem – podkreśla prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

31 sierpnia budowa została zakoń-
czona. Powstał nowy obiekt o po-
wierzchni 1 127 m2, który swoim 
charakterem mocno wpisuje się 
w otoczenie. Połączono go z istnie-
jącym budynkiem szkolnym. We-
wnątrz powstały szatnie, świetlica 
i sale lekcyjne dla uczniów klas 1–8 
oraz pracownia fizyczna i chemicz-
na. Znalazło się tam też miejsce na 
małą salę gimnastyczną. Zadbano 

również o zagospodarowanie te-
renu wokół. Pojawiły się chodniki 
i trawniki. Całość dopełniło oświe-
tlenie oraz ławki. Całkowity koszt 
inwestycji to 4 mln zł z miejskiego 
budżetu.

Ponadto w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego, w czasie 
wakacji, przy szkole powstał nowy 
plac zabaw dla przedszkolaków. (kr)

Więcej miejsca dla uczniów
Świetlica, nowe sale i więcej przestrzeni dla uczniów. Z tego wszystkiego mogą już korzystać uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 13 im. Krystyny bochenek w gliwickich Żernikach. Na terenie placówki powstał nowy budynek, w którym dzieci 
uczą się w komfortowych warunkach.
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AKTUALNOŚCI

O Europie w Gliwicach 

Szkoła, która otwiera się na uczniów

Młodzi parlamentarzyści debatowali w Gliwicach o problemach, które są im naj-
bliższe. Spotkanie w ramach Dnia Europejskiego Parlamentu Młodzieży odbyło się 
29 września w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego.
W konferencji zorganizowanej 
w Gliwicach wzięło udział około 
70 uczniów, głównie z regionu 
śląskiego, ale również z pozosta-
łych części Polski. Debatowano 
o kilku istotnych kwestiach, które 
dotyczą młodych mieszkańców 
Europy. Uczestnicy sesji zostali 
podzieleni na zespoły i każde-
mu z nich przydzielono temat. 
W ten sposób omówiono między 
innymi ochronę europejskiego 
dziedzictwa przed następstwami 
turystyki masowej, współpracę 

państw członkowskich w sferze 
wykorzystania nowoczesnej 
technologii do celów edukacyj-
nych, sposoby pomocy młodym 
ludziom w znalezieniu pracy na 
początku ich kariery, kwestię sza-
cunku rządów europejskich do 
kultury i religii migrantów oraz 
równouprawnienie w dziedzi-
nach STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). 

Wydarzenie zostało podzielone 
na trzy zasadnicze części – bu-

dowę zespołów w komisjach, 
dyskusję nad problemami 
oraz prezentację rozwiązań. 
Ta ostatnia część połączona 
z debatą odbyła się w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Po-
litechniki Śląskiej. Miała cha-
rakter Walnego Zgromadzenia. 
Honorowy patronat nad konfe-
rencją objęli m.in. prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz, 
europoseł prof. Jerzy Buzek 
oraz JM Rektor Politechniki 
Śląskiej.  (kr)

W Polsce ruszył pilotażowy system Rządowego Cen-
trum bezpieczeństwa. Krótkie wiadomości tekstowe, 
przesyłane na telefon komórkowy, mają ostrzegać  
o zbliżającym się nagłym niebezpieczeństwie.

SMS poinformuje  
o zagrożeniu

„Uwaga! W nocy na południu 
województwa bardzo silny 
wiatr. Nie chowaj się pod 
drzewami. Zabezpiecz rzeczy, 
które porwane wiatrem są za-
grożeniem. Śledź informacje 
pogodowe” – taką wiadomość 
23 września otrzymali użyt-
kownicy telefonii komórkowej 
m.in. w woj. śląskim. Infor-
macja dotyczyła ostrzeżenia 
meteorologicznego wydanego 
przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej przed 
możliwością wystąpienia sil-
nego wiatru. Był to pierwszy 
alert RCB, który otrzymali 
mieszkańcy Gliwic. 

Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa będzie przesyłać infor-
macje tylko w nadzwyczajnych 
sytuacjach, gdy bezpośrednio 
zagrożone będzie życie i zdro-
wie ludzkie. Alerty wysyłane są 
automatycznie do wszystkich 
użytkowników sieci komórko-
wych, w postaci sms-a. Nie ma 
konieczności zapisywania się do 
systemu ani instalowania żadnej 
dodatkowej aplikacji.

W trakcie pilotażu można zgłaszać 
swoje uwagi do systemu, m.in. na 
adres e-mailowy: alert.pilotaz@
rcb.gov.pl. W pełni funkcjonalny 
system ma ruszyć 12 grudnia.  (kr)
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W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach trwa remont budynku oraz pracowni. Prace 
prowadzone są w ramach projektu „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygo-
towaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”.
Placówka zmienia się dla uczniów 
na zewnątrz i w środku. Zaplano-
wano przebudowę wejścia głów-
nego do budynku oraz zagospo-
darowanie przyległego terenu, 
które mają ułatwić poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym. 
Dodatkowo powstanie platforma 
schodowa oraz winda przezna-
czona dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. 

Nie tylko dotarcie do szkoły 
będzie łatwiejsze. Placów-
ka postarała się również, by 
uczniom z niepełnosprawno-
ścią łatwiej było poruszać się 
po salach lekcyjnych. W ramach 
projektu będzie przeprowa-
dzona przebudowa i remont 
8 istniejących pracowni oraz 
warsztatów szkolnych. Zostaną 
one dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościa-

mi ruchowymi, słuchowymi 
i wzrokowymi. Przewidziano 
zakup wyposażenia dla: dwóch 
pracowni planowania żywienia 
i produkcji gastronomicznej, 

pracowni przygotowania i eks-
pedycji śniadań, pracowni 
hotelarskiej, pracowni obsługi, 
pracowni obsługi gości, pra-
cowni obsługi turystycznej oraz 

pracowni turystyczno-geogra-
ficznej i warsztatów szkolnych. 

– Wychodząc naprzeciw wy-
mogom jutra, dzięki realizacji 

projektu nasza szkoła stanie się 
szkołą bez barier i będzie mo-
gła przyjąć uczniów z niepełno-
sprawnościami. Ich nauczanie 
będzie się opierało na edukacji 
włączającej, zespołowej pracy 
z osobami w pełni sprawnymi, 
w przyjaznym, bezpiecznym 
środowisku. Należy stwier-
dzić, że w Gliwicach tworzymy 
środowisko przyjazne dla osób 
niepełnosprawnych – podkre-
śla Krystian Szatka, dyrektor 
CKZiU nr 1 w Gliwicach.

Prace już się rozpoczęły, a ich za-
kończenie przewidziane jest na 
grudzień 2019 roku. Całkowity 
koszt tego przedsięwzięcia to 
prawie 4 mln zł, z czego połowa 
pochodzi z środków miejskich, 
a prawie 1,8 mln zł ze środków 
unijnych. Udało się również 
uzyskać 208 tys. zł z budżetu 
państwa.  (kr)
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AKTUALNOŚCI

Gliwice wzorem dla innych miast

Kolejne zadania
zrealizowane

Gliwicki inteligentny system zarządzania ruchem działający w mieście od pięciu lat to jedno z najlepszych – wdrożonych 
i realizowanych – rozwiązań samorządowych w Polsce! ITS znalazł się w raporcie „bank dobrych praktyk samorządowych”, 
sporządzonym przez Warsaw Enterprise Institute.
Raport „Bank dobrych praktyk 
samorządowych” przedstawia 
najlepsze rozwiązania samorzą-
dowe w siedmiu kategoriach: 
demografia, edukacja, transport 
publiczny, nowe technologie, 
finanse, partycypacja obywa-
telska, ochrona środowiska. 
W każdej kategorii wybrano 
innowacyjne rozwiązania popra-
wiające życie mieszkańców i opi-
sano jako warte naśladowania. 

Gliwicki system zarządzania 
ruchem został wyróżniony 
w kategorii transport pu-
bliczny. System obejmuje 60 
głównych skrzyżowań, na 
których oprócz nowej sygna-
lizacji świetlnej wprowadzono 
obrotowe kamery służące 
do obserwacji ruchu, a także 
po kilka kamer do zliczania 

przejeżdżających pojazdów na 
podstawie ich obrazu. Dane te 
są obecnie uzupełniane infor-
macjami z 18 wizyjnych punk-
tów pomiaru ruchu w mieście. 
Wszystkie elementy systemu 
w terenie są połączone świa-
tłowodami oraz bezprzewo-
dowo z Centrum Sterowania 
Ruchem, które powstało od 
podstaw w siedzibie Zarządu 
Dróg Miejskich. Koszt zadania 
to 35,5 mln zł, z czego ponad  
24 mln zł stanowi dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej.

Obecnie system jest rozbudowy-
wany – w mieście pojawiły się 
nowe elektroniczne tablice in-

formujące o wolnych miejscach 
parkingowych, znaki zmiennej 
treści pokazujące aktualną sy-

tuację drogową, a już wkrótce 
dostępny będzie serwis inter-
netowy, w którym oznaczone 

zostaną między innymi: czasy 
przejazdu przez miasto, lokali-
zacje autobusów oraz aktualne 
utrudnienia występujące na 
gliwickich drogach. 

Wdrożenie systemu sterowania 
ruchem na terenie Gliwic zapew-
niło zwiększenie przepustowości 
kluczowych odcinków dróg miej-
skich, poprawiło bezpieczeństwo 
ruchu i skróciło czas przejazdu, 
co z kolei miało znaczący wpływ 
na obniżenie kosztów transportu 
samochodowego oraz ochronę 
środowiska. 

Raport Warsaw Enterprise In-
stitute powstał we współpracy 
z pismem samorządowym 
„Wspólnota”. Pełny raport jest 
dostępny na stronie www.wei.
org.pl.  (mka)
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Politechnika Śląska, jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, 
już po raz 74. zainaugurowała rok akademicki. Naukę na I roku studiów 
rozpoczęło prawie 6 700 osób. Łącznie na 15 wydziałach Politechniki 
studiuje obecnie ponad 20 tys. studentów.
Politechnika Śląska w tegorocz-
nym Rankingu Szkół Wyższych 
Perspektywy 2018 znalazła się 
w pierwszej dziesiątce najlep-
szych szkół wyższych i na 4. miej-
scu wśród uczelni technicznych. 
To nie wszystko. W Rankingu Stu-
diów Inżynierskich Perspektywy 
2018 łącznie 5 kierunków pro-
wadzonych na gliwickiej uczelni 
znalazło się w czołówce w swoich 
kategoriach. Dwa kierunki – inży-
nieria środowiska na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Energetyki 
oraz logistyka na Wydziale Or-
ganizacji i Zarządzania – zostały 
ocenione jako najlepsze w Polsce. 
Nic więc dziwnego, że studiować 
na gliwickiej uczelni chcą tysią-
ce młodych ludzi, którzy w tym 
roku mogli wybierać spośród 54 
kierunków, dostępnych na 15 wy-
działach PŚ. W tym roku studia na 

Politechnice Śląskiej rozpoczęło 
6 666 studentów. Największą 
popularnością wśród zaczynają-
cych studia niezmiennie cieszą się 
informatyka i architektura. Często 
wybieranymi kierunkami są rów-
nież: budownictwo, logistyka czy 
automatyka i robotyka. W tym 
roku uruchomiono także 4 nowe 
ścieżki, które mogli wybrać absol-
wenci szkół średnich. Jest wśród 
nich: budownictwo podziemne 
na Wydziale Budownictwa, fizyka 
techniczna w Instytucie Fizyki, go-
spodarka obiegu zamkniętego na 
Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Energetyki oraz gospodarka 
surowcami mineralnymi na Wy-
dziale Górnictwa i Geologii.

W trakcie uroczystej, 74. już 
inauguracji roku, pierwszorocz-
niacy zostali przyjęci do grona 

społeczności akademickiej. – Je-
stem bardzo szczęśliwy, że mogę 
przywitać nowych studentów 
w murach naszej uczelni. Na 
Politechnice Śląskiej spędzą oni 
kilka najbliższych lat. Mam na-
dzieję, że oprócz zdobycia wiedzy 
i umiejętności, dzięki licznym 
kołom naukowym, imprezom 
organizowanym przez uczelnię, 
wyjazdom zagranicznym, rozwiną 
swoje pasje, być może odnajdą 
nowe, poznają niezwykłych ludzi 
i zawiążą przyjaźnie, które prze-
trwają próbę czasu. Życzę, by czas 
studiów stał się wielką, nie tylko 
naukową, przygodą – życzył no-
wym studentom prof. Arkadiusz 
Mężyk, rektor Politechniki Ślą-
skiej. W ostatnim roku uczelnia 
wykształciła ponad 5 600 absol-
wentów, a łącznie przez 74 lata 
istnienia – 200 tys.  (kr)
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W ramach Gliwickiego budżetu Obywatelskie-
go zostały zrealizowane dwa kolejne zadania. 
W brzezince powstał plac zabaw, a w szkole 
na osiedlu Obrońców Pokoju zmodernizowano  
łazienkę i szatnię. 
Nowy plac zabaw przy  
ul. Łódzkiej w Brzezince posia-
da bezpieczną nawierzchnię, 
integracyjne urządzenia zaba-
wowe, piaskownicę i trzy kiwaki. 
Postawiono też ławki i kosze na 
śmieci. Inwestycja kosztowała  
149 890,26 zł. Zadanie w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
wykonał Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych.

Powody do radości mają 
też uczniowie z Obrońców 
Pokoju – właśnie zakończyła 

się modernizacja pomiesz-
czeń sanitarno-szatniowych 
w Szkole Podstawowej nr 39 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 4. W ramach inwe-
stycji wymieniono instalacje, 
stolarkę drzwiową, posadzki, 
tynki i okładziny ścienne. 
Pomieszczenia odświeżono 
i pomalowano, pojawiło się też 
nowe wyposażenie. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego i kosztowała 125 tys. zł. 
 (mf)
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Nowy rok, nowe wyzwania

http://wei.org.pl/
http://wei.org.pl/
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Połknij literacki Haczyk
6 października rozpocznie się festiwal literacki Haczyk. Gośćmi Miejskiej biblioteki Publicznej 
w Gliwicach będą znani pisarze: Marek Krajewski, Jakub Żulczyk i Tomasz Sekielski.

Motywem przewodnim pierwszej 
edycji Gliwickich Spotkań Literac-
kich będzie literatura kryminalna. 
Od 6 do 13 października natkniemy 
się na ślady niejednej książkowej 
zbrodni. – Wyjątkową atrakcją 
będzie gra VR z użyciem okularów 
3D – zapowiada Bogna Dobrakow-
ska, dyrektor MBP w Gliwicach. 
„Tajemnicę zaginionej powieści” 
będzie można rozwikłać w Centrum 
Handlowym Forum (ul. Lipowa 1) 
6, 11 i 12 października.

Festiwal otworzy spotkanie z Mar-
kiem Krajewskim, autorem poczyt-
nych kryminałów o wrocławskim 

policjancie Eberhardzie Mocku 
i komisarzu Edwardzie Popielskim. 
6 października o godz. 18.00 pisarz 
spotka się z czytelnikami na Scenie 
Forum (CH Forum). W następnych 
dniach zaplanowano także spotka-
nia autorskie z Jakubem Żulczykiem  
(7 października), pisarzem i scena-
rzystą serialu „Belfer”, oraz Toma-
szem Sekielskim (10 października), 
dziennikarzem i autorem książek 
sensacyjnych.

W ramach festiwalu Haczyk od-
będzie się także panel dyskusyjny 
„Śląskie tropy”, warsztaty pisarskie 
z Wojciechem Dutką i spotkanie 

z kryminologami gliwickiej policji. 
Specjalne atrakcje przewidziano 
także dla najmłodszych miłośników 
książkowych zagadek. Będą warsz-
taty detektywistyczne i spotkania 
autorskie z Barbarą Gawryluk, pi-
sarką i tłumaczką popularnej serii 
„Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai”, oraz Zuzanną Orlińską, au-
torką książek dla dzieci i ilustratorką.

Organizatorem festiwalu literac-
kiego Haczyk jest MBP w Gliwi-
cach. Projekt jest dofinansowany 
z Funduszu Promocji Kultury Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. (mm)
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CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEK 4 PAźDZIERNIKA

 ■ godz. 12.00: „Abc Miłości” – projekcja w ramach 21. 
Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 12.30: „Kler” – projekcja w ramach Seansu Se-
niora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 15.15: „Ajlawju” – projekcja w ramach 21. Festiwa-
lu Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Herbert daleki od politycznej poprawno-
ści” – spotkanie autorskie z Andrzejem Franaszkiem, 
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 17.30: „Pokój Marvina” – projekcja w ramach 
21. Festiwalu Filmów Kultowych, Zakład Dźwignic 
i Konstrukcji Stalowych Gliwickich Zakładów Urządzeń 
Technicznych (ul. Małgorzaty 1)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Gimnastyka słowiańska dla ko-
biet” – wykład Natalii Białowąs w ramach Jesieni Ini-
cjatyw, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Hair” – projekcja w ramach 21. Festiwalu 
Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Pogromcy duchów” – projekcja w ra-
mach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, Gliwickie Za-
kłady Urządzeń Technicznych (ul. Robotnicza 2)

 ■ godz. 20.00: „Krwawy sport” – projekcja w ramach 
21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18)

PIąTEK 5 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 12.00: „Piętro wyżej” – projekcja w ramach 21. 

Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 15.15: „Dzień świra” – projekcja w ramach 21. 
Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 16.30–17.30: warsztaty kreatywnego pisania  
z dr. Wojciechem Dutką, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 17.00: „Ceramika u rzeźnika” – wykład Ewy Pokor-
skiej-Ożóg z cyklu „Kolory miasta”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: „Diabeł ubiera się u Prady” – projekcja w ra-
mach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, Zakład Dźwignic 
i Konstrukcji Stalowych Gliwickich Zakładów Urządzeń 
Technicznych (ul. Małgorzaty 1)

 ■ godz. 18.00: „Poszukiwacze zaginionej Arki” – projekcja 
w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 18.00: Jimek Symphonixx, Kaliber 44, Bokanté, 
The KultiMangoes – koncerty w ramach festiwalu Ji-
mek+, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Tańce w kręgu” – warsztaty tanecz-
ne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Ragtime” – projekcja w ramach 21. Festiwalu 
Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Wielka draka w chińskiej dzielnicy” – pro-
jekcja w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, Gli-
wickie Zakłady Urządzeń Technicznych (ul. Robotnicza 2)

 ■ godz. 20.00: „Rocky” – projekcja w ramach 21. Festiwalu 
Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 20:00: Żywiołak, N!C – koncerty w ramach festi-
walu Rub’N’Dub, klub Spirala (Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 22.00: „Dziecko Rosemary” – projekcja w ramach 
21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18)

SObOTA 6 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gdzie jest nasze Muzeum? – Od-

działy Muzeum na mapie Gliwic” – warsztaty z cyklu 
„Mały muzealnik. Skarby z naszych zbiorów”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00–14.00: warsztaty kolażu w ramach Jesieni 
Inicjatyw, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 12.00: „Paweł i Gaweł” – projekcja w ramach 21. 
Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 15.15: „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” – pro-
jekcja w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Kevin sam w domu” – projekcja w ramach 
21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 16.00: „Kuskus po marokańsku” – wykład i warsz-
taty kulinarne w ramach Kulturalnych Podróży Kulinar-
nych, Społeczna Kuchnia na Zielonym (ul. Cichociem-
nych 18)

 ■ godz. 17.30: „Godziny” – projekcja w ramach 21. Festi-
walu Filmów Kultowych, Zakład Dźwignic i Konstrukcji 
Stalowych Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych 
(ul. Małgorzaty 1)

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

ZASADY KONKURSU
Zadaniem uczestników konkursu 
jest odgadnięcie autora i tytułu 
książki, z której  pochodzi cyto-
wany fragment. 

Na odpowiedzi czekamy do 22. 
dnia każdego miesiąca. Należy je 
przesłać elektronicznie na adres: 
konkurs@biblioteka.gliwice.pl. 
W tytule wiadomości prosimy 
o wpisanie hasła: LITERACKA 
MAPA MIASTA.

Autorom prawidłowych odpo-
wiedzi co miesiąc są przyzna-
wane 3 nagrody książkowe. 
Rozwiązanie zagadki oraz imiona 
zwycięzców zostaną opubliko-
wane razem z kolejną zagadką. 
Organizatorzy przewidują także  
3 nagrody specjalne dla uczest-
ników, którzy rozwiążą wszystkie 
zagadki.

Przystąpienie do konkursu jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
imienia i nazwiska oraz wizerunku uczest-
nika konkursu w prasie lokalnej i na stronie 
www biblioteki w celach informacyjnych 
i promocyjnych.

ROZWIąZANIE PO-
PRZEDNIEJ ZAGADKI
W poprzedniej zagadce przed-
stawiliśmy wiersz Jana Strządały 
z tomiku „Nieobecna noc”.  Na-
grodę książkową otrzymują pa-
nie Monika, Sylwia i Aleksandra. 

Gratulujemy i zapraszamy do 
rozwiązania 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? 

Josef Magnor po raz pierwszy spo-

tyka Caroline Ebersbach na odpuście 

w parafii Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła w Gleiwitz, przy pięknym nowym 

neogotyckim kościele. Jest niedziela  

30 czerwca 1918 roku i jest to spotka-

nie pozbawione konsekwencji, jeśli 

cokolwiek może być pozbawione kon-

sekwencji. Wieża kościoła celuje w niebo 

ostrą iglicą, ale nie sięga tego nieba.  

Ani żadnego innego.

Josef zadziera głowę, czapka, którą 

nosi, nie ma daszka pod czerwonym 

otokiem, więc Josef nie musi zadzierać 

głowy, jednak zadziera. Patrzy na wieżę…8

mailto:konkurs%40biblioteka.gliwice.pl.?subject=Konkurs%20Literacka%20mapa%20miasta
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7 października Enrike Solinís & Euskal barrokensemble wykonają utwory popu-
larnych hiszpańskich kompozytorów – Manuela de Falli i Joaquína Rodrigo. Koncert  
„El amor brujo” („Czarodziejska miłość”) zdominuje krwisty odcień czerwieni i żywe emocje! 

W muzyce Hiszpanów słychać 
inspiracje starymi cygańskimi 
legendami i pieśniami oraz an-
daluzyjskim flamenco. Euskal 
Barrokensemble zaproponuje nie-
typowe wykonanie muzyki de Falli 
– zespół zagra w stylu barokowym, 
na instrumentach dawnych, takich 
jak lira, lutnia, perska perkusja czy 
barokowa gitara Solinísa. Publicz-

ność zgromadzona w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57) wysłucha także „Concierto 
de Aranjuez” Rodrigo, utworu po-
brzmiewającego w wielu utworach 
muzyki rozrywkowej, między inny-
mi José Feliciano i Chicka Corei.

Występ gitarzysty Enrike Solinísa 
i założonej przez niego orkiestry 

Euskal Barrokensemble rozpocz-
nie się o godz. 18.00. Wydarze-
nie jest organizowane w ramach  
XI Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All’improvviso. Koncert poprze-
dzi gala rozdania nagród Prezy-
denta Miasta Gliwice w dziedzi-
nie kultury.
 (mm)

6 października w cyklu „Met Opera” kino Amok będzie transmitować „Aidę” Giuseppe 
Verdiego. Ociekającą złotem inscenizację Sonji Frisell zrealizowano z wielkim rozmachem. 

Historia niewolnicy Aidy zakochanej 
w egipskim wojowniku Radamesie 
powstała z okazji ukończenia budowy 
Kanału Sueskiego. Verdi zgarnął za 
tę operę 150 tys. franków w złocie – 
bajeczne jak na tamte czasy wynagro-
dzenie. Na prapremierze kompozytor 
był wywoływany do ukłonów aż 32 
razy! Po entuzjastycznym przyjęciu 
„Aida” była grana na wszystkich 
ważnych scenach świata, wchodząc 
do operowego kanonu. 

Nowojorski spektakl urzeka bogac-
twem dekoracji, godnym samych 
faraonów. W tytułowej roli wystąpi 
Anna Nietriebko, rosyjska sopranist-

ka o międzynarodowej sławie. Part-
nerował jej będzie m.in. Aleksandrs 
Antoņenko, łotewski tenor. Trans-

misja rozpocznie się w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) 6 października 
o godz. 18.55. (mm)

W Miejskiej bibliotece Publicznej w Gliwicach można podpatrzeć, jakie perełki znajdują 
się w kolekcjach członków gliwickiego oddziału Polskiego Związku Filatelistów. Wernisaż 
wystawy zaplanowano na 9 października. 

Filatelista nie tylko zbiera znaczki, 
ale też próbuje dociec wszystkich 
okoliczności ich emisji – geogra-
ficznych, historycznych, społecz-
nych. Wystawa filatelistyczna 
odbywa się w gliwickiej bibliotece 
co roku. – Prezentowane zbiory 
pokazują różne dziedziny kultury, 
sztuki i techniki – wyjaśnia Krystian 
Szejka, prezes gliwickiego oddziału 
PZF-u.

Poza znaczkami i monetami 
w sali wystawowej MBP w Gli-
wicach (Filia nr 1, pl. Inwalidów 
Wojennych 3) odwiedzający zo-
baczą między innymi okazjonalny 

datownik pocztowy stosowany 
w Urzędzie Pocztowym Gliwice 1.  
Wernisaż rozpocznie się 9 paź-
dziernika o godz. 17.00. Ekspo-
zycja będzie prezentowana do 
30 października.

Organizatorem wystawy „Filatelista 
– kolekcjoner to człowiek szczęśli-
wy” jest oddział PZF-u w Gliwicach 
oraz MBP w Gliwicach. Wydarzenie 
objął patronatem Prezydent Miasta 
Gliwice. (mm)

Wielki operowy przebój

Znaczki łączą pokolenia

CO? GDZIE? KIEDY?
 ■ godz. 18.00: Jimek Symphonixx, Aluna Wade, Krzysztof 

Zalewski, Rumba de Bodas, The Dumplings, Pharoahe 
Monch – koncerty w ramach festiwalu Jimek+, Arena 
Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 18.00: „Indiana Jones i Świątynia Zagłady” – pro-
jekcja w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim, 
Scena Forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.55: „Aida” – transmisja z cyklu „Met Opera”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Lot nad kukułczym gniazdem” – projekcja 
w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Obcy – 8. pasażer Nostromo” – projekcja 
w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, Gliwickie  
Zakłady Urządzeń Technicznych (ul. Robotnicza 2)

 ■ godz. 20.00: „Terminator” – projekcja w ramach 21. 
Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 20.00: Gooral, Gutek, Shashamane – koncerty 
w ramach festiwalu Rub’N’Dub, klub Spirala (Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 22.00: „Coś” – projekcja w ramach 21. Festiwalu 
Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 24.00: „Podziemny krąg” – projekcja w ramach 
21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18)

NIEDZIELA 7 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 12.00: „Sportowiec mimo woli” – projekcja  

w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 15.15: „Baby są jakieś inne” – projekcja w ramach 
21. Festiwalu Filmów Kultowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „E.T.” – projekcja w ramach 21. Festiwalu 
Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 18.00: „El Amor Brujo” – koncert Enrike Solinísa 
i Euskal Barrokensemble w ramach XI Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’impro-
vviso, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.00: „Indiana Jones i ostatnia krucjata” – pro-
jekcja w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.00: „Miloš Forman: Co cię nie zabije” – pro-
jekcja w ramach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Rain Man” – projekcja w ramach 21.  
Festiwalu Filmów Kultowych, Gliwickie Zakłady Urzą-
dzeń Technicznych (ul. Robotnicza 2)

 ■ godz. 20.00: „Metropolis” – projekcja w ramach 21.  
Festiwalu Filmów Kultowych, lotnisko (Trynek)

 ■ godz. 20.00: „Robocop” – projekcja w ramach 21. Festi-
walu Filmów Kultowych, ruiny teatru Victoria (al. Przy-
jaźni 18)

 ■ godz. 22.00: „Noc żywych trupów” – projekcja w ra-
mach 21. Festiwalu Filmów Kultowych, ruiny teatru Vic-
toria (al. Przyjaźni 18)

PONIEDZIAŁEK 8 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 18.00–19.00: spotkanie autorskie z Jakubem 

Żulczykiem, Scena Forum (Centrum Handlowe Fo-
rum, ul. Lipowa 1)

WTOREK 9 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 17.00: „Japonia od Shinkansen do bogów jezior 

i drzew” – wykład Tadeusza Grabowieckiego w ramach 
Jesieni Inicjatyw, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Filatelista – kolekcjoner to człowiek 
szczęśliwy” – wernisaż wystawy, Filia nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wo-
jennych 3)

 ■ godz. 18.00: spotkanie z Izą Michalewicz i Zespołem 
Techników Kryminalistycznych Komendy Miejskiej Poli-
cji w Gliwicach, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Kobiety o literaturze” – spotkanie 
ze śląskimi pisarkami i poetkami z cyklu „Literatura na 
Stacji”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Ogórki kiszone czy nasiona chia?” 
– spotkanie z Katarzyną Bosacką, centrum Kultury 
Studenkciej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: KSW 4 Blues – koncert bluesowy, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

ŚRODA 10 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 18.00–19.00: spotkanie autorskie z Tomaszem 

Sekielskim, Scena Forum (Centrum Handlowe Fo-
rum, ul. Lipowa 1)

kultura.gliwice.eu
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Co zmieniło się w Gliwicach w ostatnich 4 latach? Jak nam się mieszka, pracuje, spędza wolny 
czas? Tego wszystkiego dowiemy się z lektury drugiego odcinka cyklu Raport o Gliwicach. 
Zapowiada on szczegółowe zestawienie za okres od 2014 roku do połowy roku bieżącego – 
już wkrótce do pobrania ze strony Gliwice.eu. 

Miasto dla każdego 

Miasto docenia duże rodziny i seniorów, dla których uruchomiło przed kilkoma 
laty programy „Rodzina 3+” oraz „Gliwicki Senior”. Od początku ich istnienia do 
końca września br. z atrakcyjnych zniżek i ulg m.in. za przejazdy kolejowe, bilety do 
teatru czy wejściówki na basen skorzystały już tysiące mieszkańców, dysponujących 
jedną z 8,5 tys. kart „Rodzina 3+” lub jedną z 6,3 tys. Kart Seniora. Gliwice cenią 
również tych, którzy chcą się tutaj zadomowić i po przeprowadzce z innej gminy 
decydują się zameldować na pobyt stały. Podziękowaniem miasta dla świeżo 
upieczonych gliwiczan są drobne, ale bardzo gliwickie upominki wydawane na 
podstawie zaświadczenia o zameldowaniu. Na „prezent powitalny” składają się 
gliwicka koszulka oraz kubek z symbolami Rynku, Radiostacji i Areny Gliwice.

Gliwice z powodzeniem realizują swój własny program mieszkaniowy. Wydają 
rocznie od 20 do 30 mln zł na szeroko zakrojone remonty mieszkań komunal-
nych i dopłaty do funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych, które 
decydują się na modernizację swoich nieruchomości. Miasto realizuje też 
nowe inwestycje mieszkaniowe, które w ostatnich 4 latach zaowocowały 1 100 
nowymi komfortowymi lokalami (ul. Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasna, Targowa, 
Kochanowskiego, Staromiejska). Najnowszą inwestycją miasta są wielorodzinne 
budynki komunalne przy ul. Kujawskiej.

Po zaniechaniu wsparcia budownictwa społecznego przez państwo, dwie mie-
jskie spółki, które przez lata wybudowały blisko 1 600 mieszkań na wynajem 
w systemie TBS, kontynuują swoją działalność w nowych warunkach prawnych. 
Najnowsze efekty ich działalności widać m.in. w obrębie ul. Wiązowej, Granicznej 
i Opolskiej. W przyszłym roku przy ul. Warszawskiej ZBM II TBS odda do użytku 
pierwsze w regionie przyjazne dla seniorów osiedle CENTRUM 50+.

Gliwice – jako jedno z niewielu miast w Polsce – objęły niemal cały swój obszar 
planami zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęło to boom prywatnych 
inwestycji mieszkaniowych realizowanych w różnych osiedlach Gliwic. Wzno-
szeniu prywatnych domów jedno- i wielorodzinnych sprzyja też prowadzona 
przez miasto sprzedaż gminnych działek pod budownictwo mieszkaniowe. Od 
2014 r. nowych właścicieli znalazło już 55 takich nieruchomości.

Gliwiczanie chętnie korzystają z różnych form rekreacji i sportu. Sprzyjają temu 
duże tereny zielone miasta oraz jego atrakcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne.  
Do dyspozycji mieszkańców są liczne wielofunkcyjne przyszkolne boiska, now-
oczesna arena lekkoatletyczna na os. Kopernika i hale sportowe wzniesione 
przez miasto, miejskie pływalnie i kąpieliska, korty tenisowe oraz kryte lodowisko 
i skatepark. Dużą popularnością cieszą się także siłownie „pod chmurką”, których 
nie brak przy zieleńcach, w odnowionych gliwickich parkach i na skwerach. 
Niemal w centrum miasta znajduje się wielka gliwicka atrakcja – Palmiarnia 
Miejska, w której zgromadzono kilka tysięcy tropikalnych roślin i stworzono 
efektowny pawilon akwarystyczny.

Gliwice są jednym z najstarszych, najpiękniejszych, a zarazem najnowocześniejszych 
miast na Górnym Śląsku. Działają tu m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące naj-
nowsze osiągnięcia wiedzy i wysokie technologie. Liczba miejsc pracy w Gliwicach 
od dłuższego czasu systematycznie rośnie – jest ich obecnie około 5 tys. więcej niż  
4 lata temu. Spada też poziom bezrobocia, którego stopa wynosi aktualnie 3,4%. 
Tak ukształtowany rynek pracy jest bardzo korzystny dla mieszkańców. Według 
danych GUS z 2017 r. (najnowszych dostępnych) przeciętne zarobki w Gliwicach 
wzrosły o ok. 14% od roku 2014 i były o 13% wyższe niż średnia w Polsce. 

Jednym z największych gliwickich pracodawców są firmy ze specjalnej strefy 
ekonomicznej. Na terenie Gliwic pracuje w niej dzisiaj ponad 23 tys. osób. Coraz 
więcej pracowników zatrudniają również firmy nowoczesnych technologii. Tylko 
w utworzonej przez miasto strefie high-tech „Nowe Gliwice” skupiają one ponad  
2 tys. osób. Większość gliwiczan pracuje jednak w sektorze usług.

W Gliwicach każdego miesiąca odbywają się festiwale muzyczne, imprezy plenerowe, 
wystawy, spektakle teatralne i nowatorskie przedsięwzięcia artystyczne. W bogatym 
wachlarzu propozycji są m.in. otwarte imprezy organizowane przez samorząd, takie jak 
Noc Świętojańska czy Muzyczne Pożegnanie Wakacji. Specjalne programy edukacyjne 
dla mieszkańców w każdym wieku przygotowują Muzeum w Gliwicach, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich, Teatr Miejski i kino Amok. A prawie wszystkie wydarzenia 
w mieście – włącznie z tymi największymi, jak festiwal Ulicznicy, Filharmonia, Parkowe 
Lato czy PalmJazz – są organizowane dzięki znacznemu dofinansowaniu z miejskiej 
kasy. Głównym mecenasem szeroko rozumianej kultury w Gliwicach jest bowiem 
samorząd, który w 4 ostatnich latach przeznaczył na ten cel z budżetu ok. 95 mln zł. 
Miasto hojnie wspiera kulturę poprzez konkursy, małe granty i inne formy współfi-
nansowania, i to się opłaca – w Gliwicach sporo się dzieje! 

Chcesz wiedzieć więcej?
Już niedługo na stronie Gliwice.eu pojawi się najnowszy Raport o stanie miasta za okres od 2014 roku do połowy roku bieżącego. Zbieraniem danych 
uporządkowanych w 10 rozdziałach tradycyjnie zajmowało się Biuro Rozwoju Miasta UM, a opracowaniem całości – gliwicka firma Mutoki. Raport będzie 
można pobrać ze strony w formacie PDF. Już dziś zachęcamy do lektury!  (kik)

Fajnie jest być  
gliwiczaninem!
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JUbILEUSZE / AKTUALNOŚCI

26 września w gliwic-
kim Ratuszu odbyły 
się uroczystości Zło-
tych i Diamentowych 
Godów. Małżonków 
odznaczono medalami 
za długoletnie pożycie 
i okolicznościowymi 
dyplomami Prezyden-
ta Miasta Gliwice. Na 
zdjęciach pary świę-
tujące Złote Gody 
(w kolejności alfabe-
tycznej): Maria i Jerzy 
Biliccy, Alicja Zieliń-
ska-Boba i Kazimierz 
Boba, Zofia i Andrzej 
Ciepły, Anna i Helmut 
Janoszkowie, Krystyna 
i Witold Kościukowie, 
Elżbieta i Stanisław Lo-
renowiczowie, Danuta 
i Michał Męcikowie,

Ewa i Adam Maleńcy, Aleksandra i Lech Plucińscy, Józefa i Gerard Pradelowie, Maria i Eugeniusz Spyrowie, Irena i Henryk Thielowie, Maria i Zbigniew Tomaszew-
scy, Alicja i Zbigniew Wrzeszczowie, a także obchodzący Diamentowe Gody – Teresa i Kazimierz Stanikowie.
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Posiadanie własnego, kojarzonego przez klientów produktu czy designu 
to szansa na wyróżnienie się w branży. Jak być na bieżąco z trendami, 
zostać zapamiętanym i zdobyć pieniądze na biznes będzie można dowie-
dzieć się na spotkaniu informacyjnym „Fundusze europejskie na Design 
dla przedsiębiorców – szansa na efektywną i efektowną komercjalizację”. 

Bezpłatne spotkanie jest przeznaczone 
dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać 
wsparcie finansowe na profesjonalną 
pomoc w opracowaniu funkcjonalnych 
rozwiązań produktowych. 

W ramach programu „Fundusze euro-
pejskie na Design dla przedsiębiorców 
– szansa na efektywną i efektowną ko-
mercjalizację” będą mogli oni uzyskać 
nawet 1,125 mln zł dofinansowania na 
realizację swoich biznesowych celów. 

Spotkanie odbędzie się 5 paź-
dziernika, w godz. 11.00–14.00 
w Hotelu Silesian (ul. Szybowco-
wa 1a) w Katowicach. 

Jego uczestnicy dowiedzą się m.in., 
jakie warunki trzeba spełnić, by móc 

aplikować do programu i jak zachować 
konkurencyjność. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu nale-
ży przesłać formularz zgłoszeniowy, 
dostępny na stronie www.obserwa-
toriumict.pl, na adres katarzyna. 
kowol@technopark.gliwice.pl.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizatorem wydarzenia jest Obserwa-
torium Specjalistyczne ICT działające przy 
Parku Naukowo-Technologicznym TECH-
NOPARK Gliwice Sp. z o. o. w ramach pro-
jektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów 
Specjalistycznych w Procesie Przedsiębior-
czego Odkrywania”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.   (mk)

Szansa dla  
przedsiębiorców
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Poznań niezdobyty

Gerard Badía! Olé!

4 listopada spod hali widowiskowo-sportowej Arena 
Gliwice wystartuje V Radan Półmaraton Gliwicki. Dla 
miłośników biegania przygotowano aż 3 różne trasy. 
Zapisy trwają! Dzień wcześniej, w tym samym miejscu, 
ścigać się będą dzieci. 

Półmaraton Gliwicki to wielkie 
wydarzenie dla wszystkich, którzy 
mają bieganie we krwi. Tego-
roczna, piąta edycja odbędzie 
się w otoczeniu Areny Gliwice. 
To najmłodsi zameldują się na 
starcie jako pierwsi. Na sobotę  
3 listopada przygotowano 7 biegów 
dla dzieci w różnych kategoriach 
wiekowych i na różnych dystan-
sach. Długość trasy, jaką zawod-
nicy będą mieli do pokonania, 
uzależniona jest od ich wieku. 
Najmłodsi w „Biegu Bąbla” będą 
musieli przebiec 100 m. Natomiast 
najstarsi – 1,5 km. Pierwsze starty 
zaplanowano na godz. 14.00. Biuro 
zawodów dla dzieci otwarte będzie 
3 listopada w godzinach od 11.00 
do 13.00, przy Arenie Gliwice. 

W niedzielę 4 listopada odbę-
dzie się bieg główny. Jak na 
półmaraton przystało, będzie 
on liczył 21 097,5 m. 

Równocześnie z biegiem głów-
nym zaplanowano ćwierćma-
raton, czyli „Gliwicką Dychę” 
oraz wyścig nordic walking na 
dystansie 10 km. Zapisy pro-
wadzone są na stronie b4spor-
tonline.pl/PolmaratonGliwicki. 

Więcej informacji o wszystkich 
biegach oraz regulamin można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.polmaratongliwicki.pl.  
Projekt jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice. 
 (kr)

Piast Gliwice wygrał w derbach z Górnikiem Zabrze. Jedyną bramkę w tym meczu na 
wagę trzech punktów strzelił Hiszpan Gerard badía, którego wejście na boisko całko-
wicie odmieniło grę gliwiczan.

W 10. kolejce Lotto Ekstraklasy 
Niebiesko-Czerwoni podjęli 
u siebie drużynę z sąsiedniego 
Zabrza. Derby zawsze wywołują 
mnóstwo emocji zarówno wśród 
piłkarzy, jak i kibiców. Nie inaczej 
było i tym razem. – Jesteśmy 
zadowoleni po zwycięstwie, bo 
wiadomo, jak cieszy wygrana 
w derbach. Jedni powiedzą, 
że to tylko trzy oczka, a drudzy 
zauważą grę o prestiż, a nie 
tylko o punkty. Pogratulowałem 
drużynie ambitnej gry i tego 

zwycięstwa – podsumował 
spotkanie Waldemar Fornalik, 
trener Piasta Gliwice. Obie druży-
ny bardzo ambitnie podeszły do 
tego spotkania, ale to gliwiczanie 
stwarzali sobie więcej okazji, by 
zdobyć gola. Już w 1. minucie 
na listę strzelców mógł się wpi-
sać Mateusz Mak, ale obrońca 
Górnika Zabrze skutecznie wybił 
piłkę na rzut rożny. 

Otrzeźwieniem dla podopiecz-
nych Fornalika była bramka 

strzelona przez Kamila Zapalni-
ka. Jednak po weryfikacji VAR, 
sędzia Musiał anulował trafienie. 
Kilka minut później Piast zaczął 
atakować bramkę rywala. Naj-
pierw przed szansą stanął Joel 
Valencia, który trafił w słupek, 
a przed zakończeniem pierwszej 
połowy – Aleksandar Sedlar, któ-
rego strzał obronił Loska. 

Skuteczny strzał udał się dopiero 
Gerardowi Badíi, który w 58. 
minucie pojawił się na boisku. 
– Chcieliśmy wykorzystać jego 
dynamikę. To była też reakcja na 
wydarzenia boiskowe – mówił po 
meczu trener Fornalik. Decyzja 
okazała się słuszna, bo to właśnie 
„Badi” strzelił przepiękną bramkę, 
która podniosła całą ławkę rezer-
wową i kibiców na trybunach. Po 
tym strzale Niebiesko-Czerwoni 
jeszcze bardziej uwierzyli w sie-
bie i dążyli do zdobycia drugiego 
gola. Choć to im się nie udało, 
zdołali zatrzymać przeciwnika na 
linii obrony i utrzymać korzystny 
dla siebie wynik do ostatniego 
gwizdka. Wygrana w derbach 
dała Piastowi ponownie miejsce 
w czołówce tabeli – na pozycji 
wicelidera.  (kr)

GTK Gliwice pewnym zwycięstwem zakończyło swój pierwszy mecz w Alpe Adria 
Cup. Na parkiecie w Arenie Gliwice wygrali z KK Šenčur aż 98:80 i objęli prowadzenie 
w swojej grupie.

Gliwicka drużyna po raz pierwszy 
gra w europejskich pucharach. 
Debiut tylko dodał GTK skrzydeł 
na boisku. W pierwszej kolejce 
przyszło im się zmierzyć ze sło-
weńskim zespołem, który pew-
nie zdominowali na boisku. Nie 
zawiodła w tym spotkaniu obrona, 
a niecelne rzuty przeciwnika gliwi-
czanie z łatwością zamieniali na 
szybki atak i punkty. Zdobyta przez 
gospodarzy na początku rywaliza-
cji wysoka przewaga utrzymywana 
była przez cały mecz. 

Najskuteczniejszy w szeregach 
był Damonte Dodd, który zdobył 
18 punktów. W czwartej kwarcie 
gliwiczanie wywalczyli znaczącą 
przewagę 90:59. W tym mo-
mencie trener Paweł Turkiewicz 
wpuścił na parkiet najmłod-
szych zawodników. Skutecznie 
wykorzystali to goście i odrobili 
straty, zdobywając 13 punktów. 
Różnica była jednak nadal zbyt 
duża, żeby w jakikolwiek sposób 
mogło to zagrozić porażką GTK 
i ostatecznie spotkanie zakoń-

czyło się wynikiem 98:80 dla 
gliwiczan.

Kolejny mecz w ramach Alpe 
Adria Cup GTK zagra na wyjeź-
dzie z czeską Slunetą. Ten mecz 
zaplanowano na godz. 18.00  
10 października. Po drodze ru-
sza polska liga i już w najbliższą 
niedzielę GTK ponownie wystąpi 
na własnym parkiecie w Arenie 
Gliwice. W ramach Energa Basket 
Ligi podejmować będzie drużynę 
MKS Dąbrowa Górnicza. (kr)
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W pierwszym meczu sezonu siatkarki AZS-u Politech-
niki Śląskiej nie znalazły sposobu na pokonanie ENEA 
Energetyka Poznań i ze stolicy Wielkopolski wróciły bez 
punktów, ale z cenną lekcją.
Akademiczki w okresie przygoto-
wawczym przeszły rewolucję. Z po-
przedniej kadry pozostały tylko dwie 
zawodniczki i potrzeba czasu, żeby 
zespół się zgrał i zaczął wygrywać. 
Było to zauważalne podczas spotka-
nia z Energetykiem. Początek meczu 
w Poznaniu był wyrównany, ale 
potem rywalki mocno odskoczyły 
i utrzymywały przewagę minimum 
pięciopunktową. 

Gliwiczankom udało się wygrać 
dopiero w trzecim secie, po bar-
dzo wyrównanej wymianie punk-
tów. Ta odsłona zakończyła się 
bowiem wynikiem 34:32. Punkt 
w setach dodał zawodniczkom 
z Gliwic odrobinę nadziei, że 
jeszcze można wygrać to spotka-

nie. – Myślę, że podciągnęłyśmy 
nasza grę do przodu atakiem, 
dostałyśmy pozytywny bodziec 
i w trzecim secie to zaskoczyło 
– analizuje Nikola Abramajtys, 
zawodniczka AZS-u.

W dalszej części spotkania nadal 
jednak było widać przewagę 
poznanianek, choć po tej małej 
wygranej udało się doprowadzić 
do remisu 10:10 i przez jakiś czas 
grano punkt za punkt. W końców-
ce to nawet Akademiczki wyszły 
na prowadzenie przy stanie 21:19. 
Wtedy jednak miejscowe nie tylko 
zdołały zniwelować tę przewagę, 
ale przechylić szalę na swoją 
korzyść i w efekcie zakończyć to 
spotkanie 3:1. (kr)

Dwudniowe  
święto biegaczy!

Udany debiut
w Europie

https://b4sportonline.pl/PolmaratonGliwicki
https://b4sportonline.pl/PolmaratonGliwicki
http://www.polmaratongliwicki.pl
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OGŁOSZENIA 

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

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

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

budowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 

Zielnej w Gliwicach – Etap I
Termin składania ofert:  

9 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

9 października 2018 r. o godz. 10.00

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

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

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

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

Sieć wody pitnej w rejonie ulicy 
Traktorzystów i Tulipanów  

w Gliwicach – etap I  
(odcinek od pkt 67 do pkt 107).

Termin składania ofert:  
9 października 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
9 października 2018 r. o godz. 10.10

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

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

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

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

budowa sieci wodociągowej  
w ul. Górników, Klonowej, Cichej, 

Ceglarskiej w Gliwicach  
(Ligota Zabrska).

Termin składania ofert:  
11 października 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
11 października 2018 r. o godz. 10.10

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

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

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

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

budowa wodociągu  
w ul. Orląt Śląskich w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
5 października 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
5 października 2018 r. o godz. 10.00

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

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

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

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

budowa wodociągu w ul. Konwalii  
i ul. Tulipanów w Gliwicach.

Termin składania ofert: 
11 października 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
11 października 2018 r. o godz. 10.00

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

Komendant  
Straży Miejskiej  

w Gliwicach,  
ul. bolesława  
Śmiałego 2A,  

44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://
sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamknię-
tej kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednic-
twem poczty w terminie do 5 października 2018 r. 
do godz. 15.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. b. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:  
„Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  

nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 5 października 2018 r. do godz. 15.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wy-
kaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 32/338-19-84.

Zarząd budynków Miejskich 
II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego, pn.:

Wykonanie prac remontowych  
w budynku przy ul. Tarnogórskiej 146  

w Gliwicach: docieplenie budynku, remont 
elewacji frontowej, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
wzmocnienie konstrukcji budynku, 

docieplenie poddasza, remont dachu, budowa 
wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego 
ogrzewania i c.w.u. z jednoczesną likwidacją 

nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz 
zagospodarowanie terenu. 

Termin składania ofert: 5 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 października 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

komunikaty

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

informacje oferty pracy

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach 

przypomina,
że termin składania wniosków 

na świadczenie  
z rządowego programu „Dobry start” 

(300+) upływa 30 listopada 2018 r.  
Wobec powyższego zachęca się rodziców i opiekunów 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
(z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych) do 
pilnego składania wniosków. 

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w formie:
• elektronicznej za pośrednictwem platformy  

E-PUAP oraz bankowości elektronicznej (analogicznie 
jak wnioski o świadczenie 500+),

• papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ul. Górnych Wałów 9 – parter. 

Ponadto zapraszamy do składania wniosków na świad-
czenie wychowawcze 500+ i świadczenia rodzinne celem 
kontynuacji w kolejnym okresie zasiłkowym.  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach 

informuje,
iż w ramach rządowego 

programu „Nieodpłatna Pomoc Prawna” 
prowadzi na zlecenie  

Miasta Gliwice trzy punkty, w których 
można uzyskać porady prawne.

Zapraszamy do punktów zlokalizowanych w:

1. siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej przy  
ul. Górnych Wałów 9 – pokój nr 5,
• poniedziałek – piątek, w godz. 14.00–18.00.

2.  filii nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicy przy 
ul. Reymonta 18 – pokój nr 4,
• poniedziałek – czwartek, w godz. 11.00–15.00,
• piątek, w godz. 10.00–14.00.

3. Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych przy 
ul. Zwycięstwa 34 – pokój nr 1,
• poniedziałek – wtorek, w godz. 8.00–12.00,
• środa – piątek, w godz. 12.30–16.30.

Do nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są:
• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny,
• kobiety w ciąży,
• osoby poniżej 26. roku życia oraz powyżej  

65. roku życia,
• kombatanci oraz weterani,
• osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą natu-

ralną bądź awarią techniczną.

oBWieSZcZenia

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/323/2016 z 4 lutego 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2018 r.  
do 15 października 2018 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz rów-
noczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomo-
ściach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni poży-
wienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadają-
cych atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na 
opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2018 r. należy pozo-
stawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października  2018 r. należy zebrać pozostałe reszt-
ki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

 Dzieci pouczyć należy  
o niebezpieczeństwie zatrucia   

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: 
„UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą 
przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie 
wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Ob-
wieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające 
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

oBWieSZcZenie

preZyDenta miaSta GLiWice

oBWieSZcZenie

preZyDenta miaSta GLiWice

Na podstawie art.39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2

PREZYDENT MIASTA GLIWICE  
PODAJE DO PUbLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację o przystąpieniu do opracowania projek-
tu „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gliwice”  
i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. dokumentu.

Z treścią projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu mia-
sta Gliwice” i prognozą oddziaływania na środowisko 
dla projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta 
Gliwice” można zapoznać się w Wydziale Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21, w pokoju nr 378 
(III piętro) w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 
27 września 2018 r. do 18 października 2018 r. oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
pod adresem www.bip.gliwice.eu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie  
od 27 września 2018 r. do 18 października 2018 r.:
• w formie pisemnej – Biuro Podawcze Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
• ustnie do protokołu w Wydziale Przedsięwzięć Gos- 

podarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ulica Zwycięstwa 21, w pokoju nr 378 
(III piętro),

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, na adres pu@um.gliwice.pl.

Wnioski i uwagi powinny zawierać imię i nazwisko, nazwę 
i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.
Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie 
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag 
jest Prezydent Miasta Gliwice.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie 
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

przy ulicy Zwycięstwa 21,
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Gliwice (www.bip.gliwice.eu),
• w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie 
27.09.2018 r. – 18.10.2018 r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2018
W roku szkolnym 2018/2019 pomoc w ramach programu 
„Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1-7,

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do 
szkół dla dzieci i młodzieży do:
• klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
• klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
• liceum ogólnokształcącego,
• technikum,
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
• liceum plastycznego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręcz-
ników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza 
roku szkolnym 2018/2019, w nieprzekraczalnym terminie 
do 19 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinanso-
wanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju 
niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu 
przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu 
zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wnio-
sków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, 
w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu 
„Wyprawka szkolna”.

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.smgliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.bip.gliwice.eu
mailto:pu@um.gliwice.pl
http://www.bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
oferty pracy

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.

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.

● przedstawiciel handlowy 
wykształcenie min. średnie, min. 2 lata 
doświadczenia  w sprzedaży, prawo jazdy 
kat. B, znajomość pakietu Microsoft Office, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik warsztatowy 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: 
brak wymagań, prace pomocnicze: wygi-
nanie rur, dwie zmiany, 3/4 etatu, miejsce 
pracy: Gliwice;  

● prace porządkowe   
    i pielęgnacyjne w szklarni oraz  
   zbiór pomidorów i ogórków 

wykształcenie: brak wymagań, zakres 
obowiązków: prace porządkowe i pielę-
gnacyjne w szklarni oraz zbiór pomidorów 
i ogórków, umowa-zlecenie, miejsce pracy: 
Paczyna;

● monter konstrukcji   
    budowlanych 

wykształcenie zawodowe, doświadczenie: 
brak wymagań, kurs hakowego w transpo-
rcie wewnątrzzakładowym, zakres obo-
wiazków: ocenianie jakości elementów 
montażowych, przygotowywanie elemen-
tów konstrukcji stalowych do montażu, 
konserwacja, naprawa, modernizacja, 
montaż urządzeń technologicznych, ana-
lizowanie rysunków technicznych, wyko-
nywanie prac z zachowaniem zasad BHP 
oraz procedur obowiązujących na terenie 
miejsca wykonywania pracy, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji   
    – monter izolacji 

wykształcenie zawodowe, 3 lata stażu 
pracy, zdolności manualne, zdolność do 

pracy na wysokości pow. 3 metrów, czynne  
prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów 
służbowych, krajowych i zagranicznych, 
umiejętność czytania rysunku technicz-
nego, uprawnienia na wózki widłowe, 
umiejętność obróbki blacharskiej,  jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier – suwnicowy 
wykształcenie zawodowe/średnie, roczne 
doświadczenie zawodowe, uprawnienia na 
suwnice kat. IIS, załadunek i rozładunek 
wyrobów hutniczych za pomocą suwni-
cy lub żurawia wieżowego, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik samochodowy 
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy 
kat. B, umiejętność wykonywania podsta-
wowych/zaawansowanych usług z zakresu 
mechaniki samochodowej, dyspozycyjność 
(praca zmianowa oraz weekendowa), moż-
liwość rozwoju zawodowego i przyuczenia 
do zawodu, zatrudniona osoba będzie od-
powiedzialna za wykonywanie usług w za-
kresie mechaniki i elektryki pojazdowej 
zgodnie ze standardami obowiązującymi 
w całej Grupie Norauto, dwie zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice;

● spawacz/monter sieci   
    ciepłowniczej 

wykształcenie podstawowe, doświadcze-
nie zawodowe, uprawnienia spawacza TIG, 
elektroda lub autogen 141, 111, 321; za-
kres obowiązków: spawanie, montaż sieci 
cieplnych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
teren Śląska.

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 27 września 2018 r.

Park Naukowo- 
-Technologiczny  
„TECHNOPARK  

GLIWICE”  
Sp. z o.o. 

to nowoczesne centrum wsparcia biznesu 
akademickiego. Główna działalność Parku 
to tworzenie i promocja innowacyjnych oraz 
nowoczesnych firm technologicznych, a także 
transfer innowacyjnych technologii z Poli-
techniki Śląskiej i jednostek b+R do sektora 
MŚP. Dobra infrastruktura, usługi szkolenio-
wo-doradcze oraz realizacja międzynarodo-
wych, centralnych i regionalnych programów 
wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu. 

Więcej informacji pod adresem  
www.technopark.gliwice.pl.

SEKRETARKA 
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań na tym stanowisku będzie na-
leżało m.in.:
• prowadzenie sekretariatu spółki,
• przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. 

zarządzeń prezesa zarządu,
• przygotowywanie procedur obowiązujących dla wszel-

kich czynności biurowych,
• prowadzenie i koordynacja spraw administracyjnych 

firmy,
• zarządzanie dokumentacją oraz korespondencją firmy, 

a także archiwum biura,
• dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz utrzymy-

wanie kontaktu z kontrahentami firmy, a także pozy-
skiwanie nowych kontrahentów,

• przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogól-
nych informacji związanych z firmą,

• dbanie o zaopatrzenie oraz prawidłowe funkcjono-
wanie biura,

• organizacja aktywnych form promocji usług Parku,
• aktualizacja treści strony internetowej firmy,
• reprezentacja spółki w kontaktach z mediami,
• organizacja podróży służbowych krajowych i mię-

dzynarodowych,
• organizacja różnego rodzaju eventów, 
• koordynacja relacji i przepływu informacji pomiędzy 

zarządem, dyrekcją, pracownikami oraz firmami i in-
stytucjami zewnętrznymi,

• zarządzanie kalendarzem spotkań prezesa zarządu 
i dyrektora,

• przygotowywanie prezentacji, sporządzanie na potrzeby    
dyrekcji i zarządu sprawozdań, danych statystycznych, 

• przygotowywanie ofert dla potencjalnych najemców 
sal szkoleniowych oraz maszyn,

• współpraca z obsługą prawną, m.in. w zakresie or-
ganizacji posiedzeń rady nadzorczej i zgromadzenia 
wspólników.

Nasze wymagania:
• doświadczenie w pracy na  podobnym stanowisku 

(minimum 1 rok – mile widziane referencje),
• dobra znajomość języka angielskiego,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• wyższe lub co najmniej średnie wykształcenie (admi-

nistracja),
• bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
• odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone 

zadania,
• prawo jazdy,
• umiejętność realizacji wielu zadań jednocześnie,
• samodzielność, odpowiedzialność dokładność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• terminowa realizacja zadań.
W zamian oferujemy:
• umowę o pracę,
• stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku,
• pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu,
• możliwość rozwoju zawodowego w młodym i dyna-

micznym zespole,
• samodzielną i pełną wyzwań pracę.
Czas rozpoczęcia pracy: od listopada 2018 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji 
(zgodnie z rozporządzeniem 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych (RODO).

Data podpis 
ObOWIąZEK INFORMACYJNY

Ponadto, informujemy, że:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobo-
wych jest Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18C;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przepro-
wadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko 
SEKRETARKA, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 
tj. art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE 2016/679 z dnia 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych (RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od 
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobo-
wych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmio-
tom, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą 
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyra-
żonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skar-
gi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu 
rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.technopark.gliwice.pl
http://www.technopark.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca parkingowe  
bezpośrednio przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  
ochraniany 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

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności 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, po-
łożonych w Gliwicach na wschód od ul. Ryb-
nickiej, o łącznej powierzchni 3,0867 ha. 
Termin przetargu: 22 października 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami 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.
-----------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej jako:
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 

0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/ 
00013773/0, położona przy ul. Łowic-
kiej. Sprzedaży podlega niewydzie-
lony udział w wysokości ¼ w działce  
nr 1026/1, obręb Żerniki.

Termin przetargu: 22 października 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
41 000,00 zł brutto 
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: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 października 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej:
• dz. nr 1327, obręb Sośnica, o po-

wierzchni 0,4187 ha, położonej przy  
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4. 

Termin przetargu: 29 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
1 330 00,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opo-
datkowania podatkiem VAT.
Wadium: 133 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 października 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonej przy ul. Polnej, 
oznaczonej jako: 
• dz. nr 1069, obręb Szobiszowice,  

o pow. 0,2500 ha, KW nr GL1G/ 
00034722/1, użytek bp – zurbanizowa-
ne tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy. 

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
584 000,00 zł brutto 
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: 58 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

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

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

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  

wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:

I PRZETARG

II PRZETARG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia 
do przetargu odbędzie się 19 października 2018 r. (piątek) 
od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 19 października 2018 r. (piątek) 
o godz. 10.00, wg kolejności adresów podanych w ogło-
szeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM 
I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:    
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kse-

rokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, 
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po 
rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed upły-
wem terminu przetargu i zaleca się aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium 
uznane będzie za wniesione wtedy, gdy znajdować się bę-
dzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),

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

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

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

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

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na 
konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową moż-
na zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych, pok. 107,  
ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w go-
dzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe, notarialnie  
poświadczone, upoważniające ją do podejmowania czynno-
ści prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania na-
liczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu,

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

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora prze-
targu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcz-
nego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z  prze-
targu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
10 października 2018 r. (środa):
1. ul. Rolników 280, parter – w godz. 10.00 – 10.15,
2. ul. Błogosławionego Czesława 38, parter – w godz. 10.30 

– 10.45,
3. pl. Jaśminu 2, piwnica – w godz. 9.30 – 9.45,
4. ul. Błogosławionego Czesława 4, parter – w godz. 11.00 

– 11.15,
5. ul. Zygmunta Starego 18, parter – w godz. 9.00 – 9.15.

1. ul. Rolników 280/U-2, front, parter + piwnica, lokal 
użytkowy o powierzchni 63,20 m2, składający się z 3 po-
mieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja 
do wymiany), wodociągową, kanalizacyjną (podejście od-
pływowe), WC – brak, ogrzewanie – brak (w lokalu należy 
zastosować ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami).
Stan techniczny lokalu: do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1517,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Do lokalu przynależy pomieszczenie dodatkowe o powierzch-
ni 13,86m2, której stawka nie podlega licytacji i wynosi:
13,86 m2 x 3,00 zł/m2 = 41,58 zł miesięcznie plus podatek 
VAT wg stawki czynszu aktualnej na dzień zapłaty.

2. ul. błogosławionego Czesława 38/U-2, front, par-
ter + piwnica, lokal użytkowy o powierzchni 45,60 m2, 
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie 
– brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu: dostateczny.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1094,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega 
licytacji i wynosi:
powierzchnia piwnicy 10,23 m2 x 3,00 zł/m2 = 30,69 zł mie-
sięcznie plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej na 
dzień zapłaty.

1. pl. Jaśminu 2/U-11, front, piwnica, lokal użytkowy 
o powierzchni 112,31 m2, składający się z 3 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja przygo-
towana pod zasilanie, brak Umowy z Turon Dystrybucja SA, 
najemca winien wystąpić o warunki techniczne przyłączenia 
i dokonać opłaty przyłączeniowej), brak instalacji wodno
-kanalizacyjnej, WC – brak, ogrzewanie – c.o. kotłownia 
lokalna PEC.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,00 zł
Wadium: 2358,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

2. błogosławionego Czesława 4/U-1, front, parter, 
lokal użytkowy o powierzchni 51,07 m2, składający się  
z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
(instalacja do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC, ogrze-
wanie – brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło 
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu – do remontu. 
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1149,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega 
licytacji i wynosi:
powierzchnia piwnicy 15,44 m2 x 3,50 zł/m2 = 54,04 zł mie-
sięcznie plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej na 
dzień zapłaty.
UWAGA: Wystrój lokalu jest chroniony ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spo-
sób użytkowania lokalu powinien być zaopiniowany pod 
względem konserwatorskim.

3. Zygmunta Starego 18/U-1, front, parter, lokal użytko-
wy o powierzchni 88,23 m2, składający się z 9 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-ka-
nalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak (w lokalu należy zasto-
sować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi 
przepisami).
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokal: 7,50 zł
Wadium: 1985,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje 
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, 
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością 
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); 
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach 44-100 , przy ul. Dolnych Wałów 11,

• inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia,
• Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających 
z niej rozliczeń,

• dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia 
roszczeń związanych z realizacją tej umowy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia swoich danych,

• ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  
narusza przepisy Rozporządzenia.

http://zbmgliwice.pl/
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
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uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. STRZELCÓW bYTOMSKICH 19, lokal  
nr I, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2018 r. od godz. 13.30 
do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. od 
godz. 9.30 do 9.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 8 października 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.20
(dodatkowy termin oględzin: 23 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: 19 października 2018 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 4, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 8 października 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.20
(dodatkowy termin oględzin: 23 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: 19 października 2018 r.

• UL. KUNICKIEGO, garaż nr 4, parter, pow. 
23,80 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 100,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 10 października 2018 r. od godz. 13.00 
do 13.15

(dodatkowy termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• Ul. ASNYKA 13, lokal nr III, parter, piwnica, 
pow. 82,99 m2, parter: 2 pomieszczenia, po-
mieszczenie sanitarne, WC; piwnica: 2 po-
mieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 700,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 10 października 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• PL. PIŁSUDSKIEGO 5, lokal nr 8, IV piętro, 
pow. 22,58 m2, 1 pomieszczenie, korytarz, 
WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 11 października 2018 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 19 października 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, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Terminy oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00 do 
9.15 oraz 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. RÓŻY LUKSEMbURG 30, lokal nr 3, I pię-
tro, pow. 38,00 m2 + piwnica: 11,20 m2,  
1 pokój, kuchnia z przedpokojem, łazienka 
z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2018 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/243-22-89)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 12, lokal nr 15, I piętro, pow. 
38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 600,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 16 października 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 6, lokal nr 10, III piętro,  
pow. 47,79 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 800,00 zł
Wadium: 5600,00 zł

Termin oględzin: 16 października 2018 r. od godz. 11.00 
do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. PIASTOWSKA 28, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 35,39 m2 + piwnica: 6,64 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 000,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 10 października 2018 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• UL. bRZOZOWA 67, lokal nr 8, II piętro, pow. 
29,16 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2018 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 19 października 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.

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 pla-
cu 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.

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

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

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

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 566–582 do 12 października 2018 r.,
•	 nr 586–591 do 15 października 2018 r.

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność 
miasta Gliwice:
•	 nr 211/2018 do 16 października 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka 
Sienkiewicza w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona w Gliwi-

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

Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Kształt 
działki nieregularny. Zagospodarowanie działki na cel zgod-
ny z ustaleniami ww. planu jako działki samodzielnej jest 
możliwe, ale może być utrudnione, biorąc pod uwagę jej 
kształt (szerokość i długość), obowiązującą zgodnie z rysun-
kiem planu nieprzekraczalną linię zabudowy oraz położe-
nie w strefie oddziaływania Drogowej Trasy Średnicowej. 
Drogowa Trasa Średnicowa może generować uciążliwości.
Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włą-
czenia ruchu do drogi publicznej. 
Teren działki nr 519/2, obr. Kłodnica, znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, 
parkingu strzeżonego oraz w pobliżu Centrum Onkolo-
gii. Uzgodnienia w zakresie lokalizacji sieci i urządzeń na 
przedmiotowym obszarze należy uzgodnić z Zarządem 
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Przez teren działki przebiega liczna infrastruktura tech-
niczna: sieć ciepłownicza, wodociągowa.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW nr 
GL1G/00032996/8 nieruchomość obciążona jest ograni-
czonym prawem rzeczowym, tj. służebnością przesyłu,  
na rzecz SFW Synergia oraz ograniczeniem w korzystaniu 
w związku z przebudową sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej.
Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które przyna-
leży do działki nr 520/4, obr. Kłodnica.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 519/2, obr. Kłodnica, położona jest na terenie, na 
którym od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obejmującego 
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny mia-
sta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957.
Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu teren obejmujący 
działkę nr 519/2, obr. Kłodnica, oznaczony jest symbolem: 
1 U – opisanym jako: Tereny usług różnych – istniejące.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym ochro-
ny zdrowia i naukowo-badawcze; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże, budynki pomocnicze,
b) garaże wielopoziomowe,
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.
Ponadto dla terenu oznaczonego symbolem 1U, obejmu-
jącego przedmiotową działkę, plan ustala nieprzekraczalną 
linę zabudowy.
Działka nr 519/2 znajduje się na terenie, który objęty jest 
„Obszarowym programem rewitalizacji – Śródmieście”.
Zgodnie z § 11 ust 1 pkt 4 lit. e ww. zmiany planu, teren 
obejmujący m. in. przedmiotową działkę, oznaczony sym-
bolem 1U, podlega ochronie przed hałasem jako teren 
szpitala w miastach. 
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 571 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 5800,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 3 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 106. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 2 stycznia 2019 r. 
I ustny przetarg odbył się 27 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył 
wynikiem negatywnym. 
Wadium:
Wadium w wysokości 57 100,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 519/2, obr. Kłodnica 
oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 27 listopada 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do  

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

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez oso-

bę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie na-
bywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Dodatkowe informacje:
1.  W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-

niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6189/2018 
z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/2015 z 17 listo-
pada 2015 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pra-
wa własności nieruchomości oznaczonej jako działka  
nr 519/2, obr. Kłodnica, o powierzchni 0,6663 ha, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00032996/8 oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, 
zapisami uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLVII/1039/ 
2014 z 6 listopada 2014 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopa-
da 2014 r. pod poz. 5957, zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00032996/8 oraz stanem faktycznym działki 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej działki.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-6189/18 z 24 kwietnia 2018 r. 

6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – 
Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godzinach: pn–śr: 8.00-16.00; czw: 8.00–
17.00; pt: 8.00–15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
121 ze zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

oGŁaSZa

Obowiązek informacyjny
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwy-
cięstwa 21, Gliwice 44-100); 

• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;

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

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy 
uczestników postępowania wynika z powszechnie obowią-

zujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz  
z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, 
poz. 2108), tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);

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

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

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