
Specjalny model
do walki z rakiem

>> 7 >> 8

Frele w parku 
Chopina

Mistrz świata
z Gliwic!

GBO 2018 kulturanauka SpOrt

>> 5 >> 6

Dzieje się
coraz więcej

Tygodnik
bezpłatny
34|2018
{#914}
23.08.2018

w
w

w
.g

liw
ic

e.
eu

ISSN: 1642-1108

Chorzowska
nabierze blasku

>> 3

w
iz.

 M
. B

ar
an

ow
sk

i

https://gliwice.eu
https://www.piast-gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Filia Urzędu Miejskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Edukacji, Wydział Planowania Przestrzennego  
i Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) znajduje się przy ul. Jasnej 31A
redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl, 
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Magdalena Tarnowska, Kalina Romankiewicz, tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2018 (914), 23 sierpnia 201822

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

DruGa StrOna W OBIektyWIe

Dobiegła końca trzytygodniowa przerwa w krytej w pływalni Olimpijczyk przy  
ul. Oriona. Basen jest już czynny. Przerwę technologiczną rozpoczął natomiast Delfin, przy  
ul. Warszawskiej. Obiekt będzie zamknięty przez 3 tygodnie, do 10 września. W tym 
czasie przeprowadzone zostaną prace konserwacyjno-remontowe. Sprawdzane 
będą wszystkie instalacje. Zaplanowano również remont konstrukcji schodów przy 
zjeżdżalni oraz wymianę oświetlenia hali basenowej. (fot. MZUK)

Olimpijczyk otwarty, Delfin zamknięty

Z okazji Święta Wojska Polskiego gliwicki garnizon przygotował coś specjalnego –  
14 sierpnia odbył się pokaz sprzętu wojskowego i uroczysta defilada. Na pl. Piłsudskiego 
zorganizowano apel pamięci oręża polskiego i salwę honorową, a po zakończonych 
uroczystościach rozpoczęła się bardzo widowiskowa defilada pododdziałów jednostek 
wojskowych: czołgów, pojazdów specjalistycznych i ciężarowych. Było na co popatrzeć! 
(fot. A. Ziaja / UM Gliwice)

Tak świętowało wojsko

Mają technikę, serce do walki i kilka medali mistrzostw w beach soccerze. Teraz speł-
niają sen o całorocznym obiekcie do treningów w plażową piłkę nożną. Z początkiem 
sierpnia Stowarzyszenie UKS Milenium Gliwice stało się właścicielem hali namiotowej 
w podgliwickim Kozłowie, w której powstanie kompleks boisk plażowych nie tylko 
do beach soccera, ale też plażowej piłki ręcznej i siatkówki plażowej oraz boisko ze 
sztuczną nawierzchnią trawiastą. (mat. prasowe UKS Millenium Gliwice)

W meganamiocie będą trenować cały rok

Od 1 września Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach, 
będzie zamknięty dla zwiedzających. Ruszają prace związane z organizacją wystawy 
stałej – „Historia Żydów na Górnym Śląsku”. Placówka zostanie ponownie otwarta 
po zakończeniu prac. Do końca sierpnia można jeszcze obejrzeć wystawę czasową 
„Życie przechowane”, na temat mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
niosących pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (fot. UM Gliwice)

Wystawa w Domu Pamięci coraz bliżej

Młodzież z Klubu Wodnego „Garland Gliwice” wystartowała na Jeziorze Goczałko-
wickim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży „Śląskie 2018”, czyli Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych. Najlepiej wypadły Olga Hanslik, która zajęła 4. miejsce 
oraz Nina Łypaczewska, kończąca rywalizację na miejscu 13. Tomasz Procek uplasował 
się na 12. pozycji. (fot. KW „Garland Gliwice”)

Żeglarze z Gliwic w finale Mistrzostw Polski

18 sierpnia podczas Parkowego Lata zaśpiewała i zatańczyła Natasza Urbańska, 
ozdoba warszawskiego teatru Buffo. W repertuarze artystki znalazło się wiele 
znanych i lubianych piosenek, a dzięki niesamowitej choreografii jej występ 
wywołał bardzo żywiołową reakcję publiczności. Zabawa w parku Chopina była 
fantastyczna! (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Natasza Urbańska pokazała klasę

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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z MIaSta

Jak co roku w okresie wakacyj-
nym w gliwickich szkołach trwają 
mniejsze lub większe prace re-
montowe. To jednak nie wszyst-
kie działania, jakie podejmuje 
miasto, żeby uczniowie mogli 
spędzać czas w komfortowych 
warunkach i lepiej im się uczyło.

Oprócz nowych ławek, szafek 
czy przyjaznych dla mniejszych 
dzieci dywanów i wykładzin, 
w szkolnych salach lekcyjnych 
przybyło tablic interaktywnych 
i sprzętu multimedialnego. To 
pomoce najchętniej wykorzysty-
wane przez nauczycieli podczas 
zajęć. Potrafią przykuć uwagę 
uczniów i ich zainteresować, 
a wiedza przekazywana za ich 
pośrednictwem bardziej trafia 
do młodych ludzi. 

W niezbędne pomoce dydaktycz-
ne doposażone są również pra-

cownie szkolne, najczęściej che-
miczne, fizyczne czy biologiczne. 
W Szkole Podstawowej nr 28 do 
listy najpotrzebniejszych pomocy 
dodano jeszcze przedmioty, które 
będą wykorzystywane na lekcjach 
języka polskiego oraz obcego.

W niektórych placów-
kach modernizowane są 
również pracownie infor-
matyczne i techniczne.

Z nowo wyposażonych stano-
wisk komputerowych będą 
mogli korzystać uczniowie ponad 
10 szkół, w tym między innymi 
Zespołu Szkół Łączności, V LO, 
ZSO nr 2 czy Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych. Część 
doposażeń związana jest z pod-
stawą programową i wytycznymi 
dotyczącymi egzaminów. 

– W dzisiejszych czasach bardzo 
nieefektywnie jest uczyć zawodu 
informatyka czy elektryka bez 
odpowiedniego sprzętu. Stara-
my się, by pracownie w szkołach 
były tak pomyślane, żeby podczas 
zajęć każdy miał swoje stanowisko 
i mógł pracować indywidualnie 
– podkreśla Mariusz Kucharz, na-
czelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Wśród doposażonych po-
mieszczeń znalazły się również 
zaplecza sportowe. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 12 
poza sprzętem audiowizualnym 
w salach dydaktycznych, pojawi 
się również nowe wyposażenie 
sportowe w siłowni. 

W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 przy ul. Partyzantów 

Do końca wakacji wiele sal w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych wzbogaci się o nowe meble, urządzenia czy pomoce dydaktyczne. 
Miasto doposażyło m.in. pracownie chemiczne i fizyczne. W wielu placówkach zawisły nowe tablice interaktywne.

Zarząd Dróg Miejskich planuje zmiany w ciągu ul. Chorzowskiej. Do końca listopada powinna być gotowa dwu-
wariantowa koncepcja zagospodarowania terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym od skrzyżowania  
z ul. Zabrską do zajezdni tramwajowej. Drogowcy przeanalizują też możliwość zmiany organizacji ruchu w obsza-
rze całego pasa drogowego.

Realizacja tej koncepcji jest w toku, 
więc szczegóły poszczególnych 
wariantów nie są jeszcze znane. 
Zarząd Dróg Miejski założył jed-
nak, że opracowanie powinno 
uwzględniać m.in. budowę ścieżki 
rowerowej, chodników, miejsc po-
stojowych i zatok autobusowych, 

odpowiednie skomunikowanie 
posesji przylegających do ul. Cho-
rzowskiej, a także zmianę geome-
trii skrzyżowania tej ulicy z Zabrską. 

– Infrastruktura po nieczynnej 
linii tramwajowej zlokalizo-
wana jest w granicach pasa 

drogowego drogi publicznej. 
To miejsce jest obecnie bezu-
żyteczne. Warto odpowiednio 
zagospodarować je na potrzeby 
użytkowników ruchu kołowego, 
rowerowego i pieszego – mówi 
Anna Gilner, dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

– Ulica Chorzowska stanowi bez-
pośrednie połączenie naszego 
miasta z Zabrzem i zasługuje 
na zmianę wizerunku – dodaje 
Anna Gilner. – W celu wyboru 
optymalnego sposobu zagospo-
darowania pasa drogowego zle-
ciliśmy koncepcję wariantową. 

Pomoże ona przeanalizować 
różne pomysły na rozwiązania 
techniczno-funkcjonalne, czy to 
w zakresie infrastruktury drogo-
wej, organizacji ruchu, czy też 
zieleni urządzonej – stwierdza 
dyrektor ZDM. 
 (kik)
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Szkoły czekają już na uczniów

25 powstaje plac zabaw, a wraz 
z nim zostanie zmodernizowany 
teren rekreacyjno-wypoczynko-
wy dla uczniów, który wzbogaci 
się o sztuczną nawierzchnię. Na-
tomiast plac zabaw na terenie SP 
nr 9 powiększono o piaskownicę. 

Wśród nowego sprzętu 
do wybranych szkół tra-
fiło również… wyposaże-
nie kuchenne. 

Znajdziemy je w 8 placówkach 
na różnym szczeblu edukacyj-
nym – od przedszkoli, przez 
szkoły podstawowe, aż po szkoły 
średnie.

W sumie na doposażenia gliwic-
kich szkół przed nowym rokiem 
szkolnym przeznaczono prawie  
2 miliony złotych, które pocho-
dzą z miejskiego budżetu.  (kr)
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Majster wie, co robi
W ostatni weekend sierpnia al. Przyjaźni zamieni się w wielką strefę 
majsterkowania. Chcesz zrobić coś z niczego (albo z czegoś – coś innego)? 
24–26 sierpnia zajrzyj na drugą edycję festiwalu „mejKING”!
MejKING to najbardziej technicz-
ny festiwal artystyczny w naszym 
mieście. Podczas trzech sierpnio-
wych dni nie zabraknie atrakcji 
dla konstruktorów, artystów, 
złotych rączek, a nawet ogrod-
ników – w każdym wieku!

Przy al. Przyjaźni pojawi się stre-
fa zielonej autonomii, w której 
będzie można poznać tajniki 
nasadzania i nawadniania roślin; 
aleja Świetlnych instalacji, którą 
rozjaśnią między innymi kaktusy 
i meduzy (!); portal, czyli ściana 
płotu z peryskopem i telefonami 
rurowymi. Specjalnie na drugą 

edycję festiwalu „mejKING” przy-
gotowano także Haft Miejski dla 
wszystkich miłośników wyplata-
nia oraz Neon Przyjaźni – montaż 
żywych instalacji artystycznych 
na przebudowanym płocie.

Podczas sobotnich i niedzielnych 
warsztatów chętni będą mogli na-
uczyć się kucia metalu albo poznać 
tajemnice ceramiki raku. Obda-
rzeni dobrym słuchem spróbują 
zbudować elektroniczną perkusję, 
a dzieci stworzą zaskakujące kukieł-
ki z... warzyw. Zaplanowano także 
spektakle w wykonaniu Teatru La-
lek Marka Żyły oraz koncerty Edyty 

Góreckiej z zespołem i artysty 
o pseudonimie Runforrest, który 
inspiruje się muzyką Jeffa Buckleya 
i José Gonzáleza.

Udział we wszystkich atrakcjach 
jest bezpłatny, ale na niektóre 
warsztaty trzeba się wcześniej 
zapisać na portalu evenea.pl. 
Szczegółowy harmonogram fe-
stiwalu jest dostępny na stronie 
kultura.gliwice.eu. Organizato-
rami imprezy są stowarzyszenia 
Warsztat Miejski i Centrum 
Inicjatyw Społecznych. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

aKtualNOŚCI

Pomimo trwających wakacji i urlopowych wyjazdów, nie brakowało tych, którzy 
chętnie korzystali z Gliwickiego Roweru Miejskiego. W lipcu wypożyczaliśmy 
jednoślady aż 11 072 razy.
Firma Nextbike, operator GRM, 
podał kolejne dane dotyczące 
systemu rowerów miejskich. 
Wynika z nich, że od 1 do  
31 lipca, pomimo wakacyjnej 
pory, skorzystano z niego ponad  
11 tys. razy. Przybyło też no-
wych użytkowników – w lipcu 
do systemu dołączyło 784 miło-
śników gliwickich jednośladów. 
Najwięcej wypożyczeń – 470 
– odnotowano w niedzielę, 15 
lipca. Niezmiennie największą 
popularnością cieszy się sta-
cja przy ulicy Akademickiej. 
W ciągu ostatniego miesiąca 
skorzystano z niej aż 1 703 razy. 
Niewiele mniej, bo 1 695 użyt-
kowników, wypożyczyło rower 
sprzed dworca, a 1 650 – z pl. 
Piłsudskiego. 

Najczęściej rowery wypoży-
czane są na pierwsze 15 mi-
nut, które są darmowe. Jest 
to idealny czas, by sprawnie 
przemieścić się z jednego 
punktu do drugiego. W ten 
sposób, w lipcu, z roweru 

miejskiego skorzystano aż 
7 763 razy. Natomiast na 
dłuższe, godzinne wycieczki 
rowerem miejskim wybrały 
się 2 262 osoby.

uwaga! Aby dołączyć do syste-
mu, wystarczy zarejestrować się 
na stronie internetowej www.
gliwickirower.pl lub przy termi-

nalu i zasilić swoje konto kwotą 
10 zł. Rowery można wypożyczać 
poprzez terminal, który znajduje 
się przy każdej stacji lub korzy-
stając z aplikacji Nextbike na 
telefony komórkowe. Pierwsze 
15 minut każdego wypożyczenia 
jest darmowe. Sezon Gliwickiego 
Roweru Miejskiego potrwa do 
końca listopada.  (kr)

Miejski dobry też na lato
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Gliwiczanki mogą skorzystać z kolejnych bezpłatnych 
badań mammograficznych. Mammobus na placu 
Krakowskim stanie 17 września.

Badanie trwa tylko kilka minut 
i polega na zrobieniu 4 zdjęć ren-
tgenowskich. Warto poświęcić tę 
chwilę, by sprawdzić czy wszyst-
ko jest w porządku, a być może 
uratować sobie życie – badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykry-
cie zmian bezobjawowych (guz-
ków i innych nieprawidłowości) 
na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie są one wy-
czuwalne podczas samokontroli 
piersi lub badań palpacyjnych. 
Wcześnie wykryty nowotwór 
piersi pozwala rozpocząć natych-
miastowe i skuteczne leczenie 
oraz daje niemal całkowitą 
gwarancję powrotu do zdrowia. 

Z badania mogą skorzystać ubez-
pieczone panie w wieku od 50 
do 69 lat, które nie były leczone 
z powodu raka piersi, w ciągu 
ostatnich 2 lat nie miały wyko-
nanej mammografii w ramach 
programu NFZ lub otrzymały wy-

nik ze wskazaniem do wykonania 
badania po 12 miesiącach (doty-
czy kobiet, u których w rodzinie 
wykryto raka piersi u matki, 
siostry, córki lub w badaniu ge-
netycznym stwierdzono mutacje 
w genach BRCA 1 i BRCA 2). 

Badania mammograficzne 
w mobilnej pracowni mam-
mograficznej odbędą się  
17 września (w godz. od 10.00 
do 17.00) na placu Krakowskim. 
Ponieważ istotnym elementem 
badania jest ocena porównaw-
cza wyników z poprzednich 
badań, należy przynieść ze 
sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.

Panie, które chcą skorzystać z ba-
dania proszone są o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58/666-
-24-44 lub poprzez formularz 
na stronie www.mammo.pl/
formularz. (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elek-
troniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go do 
kontenera! 25 sierpnia w Wójtowej Wsi odbędzie się 
terenowa zbiórka elektrośmieci.

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urządze-
nia i gadżety, zużyty sprzęt oświe-
tleniowy – to nie tylko zalegające 
w naszych mieszkaniach graty, 
ale też odpady niebezpieczne, 
których nie należy wrzucać do 
pojemników na odpady komu-
nalne. Przez cały rok można od-
dawać je w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  
przy ul. Rybnickiej albo przynieść 
je do specjalnie oznakowanego 
samochodu, który w sobotę 25 
sierpnia będzie stał zaparkowany 
przy kościele przy ul. Głowackiego. 
Elektrośmieci w terenowym punk-
cie odbioru będą przyjmowane od 
godz. 10.00 do 13.00.

Zebrane od mieszkańców elek-
troodpady są ponownie przetwa-

rzane. Miasto Gliwice przekazuje 
je Zakładowi Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego spółki Bio-
system w Bolęcinie koło Trzebini. 
Przetwarzanie i odzysk surowców 
z elektroodpadów odbywa się 
przy użyciu linii mechanicznego 
i częściowo ręcznego demontażu. 
Stosuje się do tego technologie 
przyjazne środowisku – specjalne 
moduły wychwytują freony, cy-
klopentan i izobutany z urządzeń 
chłodniczych. Ekrany z telewizo-
rów i komputerów trafiają do hut 
szkła, a plastik, miedź i aluminium 
są ponownie wykorzystywane. 
Ze środków, które samorząd 
pozyskuje sprzedając odpady, 
kupowany jest sprzęt sportowy 
dla gliwickich szkół i przedszkoli.
 (mm)

nie zwlekaj!
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nauka I teChnOlOGIe

Satelita testowy PW-Sat2, zbudowany przez członków Studenckiego Koła astronautycznego Politechniki War-
szawskiej przy wsparciu programistów gliwickich firm Future Processing i FP Instruments, jest gotowy do startu. 
urządzenie czeka na przetransportowanie do bazy Vandenberg w Kalifornii. Stamtąd, prawdopodobnie w listo-
padzie, PW-Sat2 zostanie wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon 9.

PW-Sat2 jest satelitą typu 
CubeSat zbudowanym przez 
studentów Politechniki War-
szawskiej. Dzięki współpracy 
z programistami z firmy Future 
Processing udało się stworzyć 
oprogramowanie komputera 
pokładowego oraz szereg 
narzędzi wspierających testy, 
codzienną pracę i komunikację 
z satelitą. Pod koniec lipca PW-
-Sat2 trafił do Delft w Holandii, 
gdzie w siedzibie firmy Innova-
tive Space Logistics przeszedł 
pomyślną integrację z Quad-
Packiem, czyli zasobnikiem, 
w którym satelita znajdzie się 

podczas startu rakiety. Teraz 
urządzenie czeka na przetrans-
portowanie do bazy Vanden-
berg w Kalifornii.

Głównym celem zbliżającej się 
misji PW-Sat2 jest przetesto-
wanie innowacyjnego systemu 
deorbitacyjnego w formie du-
żego żagla. Rozkładany system 
pozwoli skrócić czas przebywa-
nia satelity na orbicie z przeszło 
piętnastu lat do... kilkunastu 
miesięcy! Właśnie tyle zająłby 
proces samousuwania, czyli 
starcia na proch nieaktywnej 
maszyny.

to bardzo ważny wyna-
lazek w kontekście coraz 
poważniejszego proble-
mu, jakim są kosmiczne 
śmieci.

PW-Sat2 zostanie wyniesiony 
w przestrzeń kosmiczną na 
pokładzie rakiety Falcon 9 wraz 
z misją SSO-A. Miejscem startu 
będzie baza Vandenberg w Ka-
lifornii. Według najnowszych 
danych wraz z PW-Satem2 w ko-
smos zostanie zabranych ponad 
70 innych satelitów – przede 

wszystkim CubeSatów. Start ra-
kiety planowany jest aktualnie 
na listopad, jednak termin ten 
może ulec zmianie.

– Po wejściu rakiety na orbitę, sa-
telity znajdujące się na pokładzie 
Falcona 9 będą stopniowo uwal-
niane. Z zasobnika, który dzieli 
z niemieckim satelitą MOVE-II, 
PW-Sat2 zostanie wypchnięty 
jako drugi i wtedy nastąpi uru-
chomienie jego podstawowych 
podsystemów. Przez pierwsze 30 
minut obowiązywać będzie cisza 
radiowa, podczas której zbierane 
będą podstawowe dane z kilku 

układów urządzenia. Po 40 mi-
nutach nastąpi otwarcie anten 
i próba ustabilizowania obrotu 
satelity. Misja PW-Sata2 potrwa 
40 dni, podczas których zostanie 
przeprowadzonych kilka ekspe-
rymentów – wyjaśnia Dominik 
Roszkowski, wicekoordynator 
projektu PW-Sat2.

Jeśli wszystko się uda, w przy-
szłości każdy satelita wysyłany 
w przestrzeń, zaopatrzony 
w specjalny system, nie będzie 
zaśmiecał kosmosu dłużej niż 
kilka miesięcy po dezaktywacji, 
czyli zakończonej misji.  (kik)

Kosmiczny test „żagla”.
Start? Jesienią!

Członkowie zespołu PW-Sat2 (Piotr Kuligowski, Dominik Roszkowski, 
Mateusz Sobiecki, Maciej Kania) podczas zabezpieczania satelity  
w specjalnej walizce przed wyniesieniem satelity z tzw. cleanroomu
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Członkowie zespołu PW-Sat2 po udanej integracji satelity z QuadPackiem. Od lewej: Tomasz Martyniak 
(Future Processing), Maciej Nowak (Future Processing), Łukasz Żak (Future Processing), Mateusz Sobiec-
ki, Piotr Kuligowski, Inna Uwarowa, Michał Gumiela, Alicja Kasjanowicz

Naukowcy z Centrum Onkologii gliwickiego oddziału Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie odnotowali kolejny sukces. Stworzyli nowy 
model do badań przedklinicznych najczęstszego i najgroźniejszego typu raka jajnika. Mają nadzieję, że pomoże on w lepszym poznaniu tego 
nowotworu i w poszukiwaniach nowych, skutecznych leków.

Specjalny model do walki z rakiem
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Rak jajnika to piąty pod wzglę-
dem zachorowalności nowo-
twór wśród kobiet w Polsce 
– tak wynika z danych Krajo-
wego Rejestru Nowotworów. 
Najczęściej występującym 
i najgroźniejszym nowotworem 
złośliwym jajnika jest tzw. rak 
surowiczy niskozróżnicowany, 
który stanowi ok. 70 proc. 
wszystkich przypadków. I choć 
właśnie ten nowotwór powi-
nien być głównym celem badań, 
to praktycznie nie ma dobrego 
modelu, na którym można by 
te badania prowadzić. 

W badaniach przedklinicznych 
nad nowotworami kluczowe są 
bowiem tzw. linie komórkowe: 
ulegające ciągłym podziałom 

hodowle komórek, wyselekcjo-
nowane z guza nowotworowego. 
To one są modelem, na którym 
naukowcy poznają mechanizmy 
sterujące rozwojem nowotworu 
i testują kandydatów na nowe leki.

Badacze z Gliwic dokonali prze-
łomu. – Komórki nowej linii 
nazwanej OVPA8 hodujemy od 
2011 roku. Materiał został po-
brany od ośmiu pacjentek. W tym 
momencie wiemy już, że linia ta 
jest unieśmiertelniona, ustabilizo-
wana i każdy, komu ją wyślemy, 
będzie mógł ją hodować i robić 
na niej eksperymenty – pod-
kreśla prof. Katarzyna Lisowska 
z Centrum Onkologii gliwickiego 
oddziału Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie.

Komórki OVPa8 mają 
wiele zalet. – Nie są 
„anonimowe”. Wiado-
mo na przykład, gdzie 
i jakie występują w nich 
mutacje, co w przypadku 
komórek nowotworo-
wych jest bardzo ważną 
informacją. Linia ta jest 
również dość wygodna 
w pracy: szybko się dzieli 
i jest wytrzymała – prze-
konuje prof. lisowska.

O swoim odkryciu polscy bada-
cze poinformowali w publikacji, 
która ukazała się w piśmie Inter-

national Journal of Molecular 
Sciences. W najbliższym czasie 
wyprowadzona przez nich linia 
zostanie przekazana do European 

Collection of Authenticated Cell 
Cultures (ECACC), skąd będzie 
udostępniana zainteresowanym 
naukowcom.  (kik)
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SpOrt

Wakacje dobiegają końca, ale gliwiccy rowerzyści nie 
zwalniają tempa. 26 sierpnia kolarze wyruszą z Rynku do 
leboszowic. Rajd jest organizowany przez turystyczny 
Klub Kolarski PttK im. W. Huzy.
O godz. 9.00 rowerzyści wy-
startują z gliwickiego Rynku. 
Trasę (około 25 kilometrów) 
można pokonać pod opieką 
doświadczonych przodowni-
ków kolarskich albo indywi-
dualnie.

Meta Rowerowego Pożegnania 
Wakacji zaplanowana jest na 
terenie rekreacyjnym Młynów-
ka w Leboszowicach. Na miej-

scu zostaną rozegrane zawody 
sprawnościowe.

uwaga! uczestnicy rajdu dla wła-
snego bezpieczeństwa powinni 
posiadać kaski rowerowe.

Regulamin jest dostępny na 
stronie www.huzy.gliwice.pttk.pl.  
25. Rowerowe Pożegnanie Waka-
cji jest dofinansowane z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Doliczony czas gry nie pomógł

rowerowy 
koniec sierpnia

Podczas drugiej części 35. Szybowcowych Mistrzostw Świata, tym razem organizowanych 
w czeskim Hosinie, pilot aeroklubu Gliwickiego Christoph Matkowski, startujący w duecie 
z multimedalistą Sebastianem Kawą zdobył złoty medal w klasie 20-metrowej dwumiejsco-
wej! Polscy szybownicy w drodze na podium pokonali w swojej kategorii 17 innych załóg.
Pierwsza część 35. Szybow-
cowych Mistrzostw Świata 
(w klasach przelotowych 
Standard, Club i 15-metrowej) 
była rozgrywana przez dwa 
lipcowe tygodnie na lotnisku 
w Michałkowie pod Ostrowem 
Wielkopolskim. Tytuł wicemi-
strza globu w szybowcowej 
klasie Club wywalczył wtedy 
pilot Aeroklubu Gliwickiego 
Tomasz Rubaj. Drugą część 
czempionatu – w klasach Open, 
18-metrowej i 20-metrowej 
dwumiejscowej – zorganizo-
wano między 28 lipca a 11 
sierpnia w czeskim Hosinie. 
Przyciągnęła 94 pilotów z 27 
państw, w tym pięciu z Polski. 

Łącznie w 35. Mistrzostwach 
Świata w sześciu klasach wy-

startowało 230 zawodników 
z 29 państw.

Christoph „Mirek” Matkowski 
z Aeroklubu Gliwickiego i Seba-
stiana Kawa z Aeroklubu Bielsko-
-Biała okazali się najlepszą druży-
ną w klasie 20 metrów. Wygrali 
w kwalifikacji ogólnej, zdobywając 
w swoich startach w sumie 10 600 
punktów. Taki wynik dał polskiej 
reprezentacji zasłużone pierwsze 
miejsce. Gratulacje! (kr)
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Złoci szybownicy: Christoph Matkowski (z lewej) i Sebastian 
Kawa (na pierwszym planie)

W 5. kolejce lotto Ekstraklasy Niebiesko-Czerwoni przegrali na wyjeździe z wicemistrzem Polski Jagiellonią Białystok 1:2. Wynik rywalizacji 
otworzył Mile Savković, a po przerwie wyrównał Patryk Dziczek. Decydującego gola zdobył natomiast arvydas Novikovas, który wpisał się 
na listę strzelców w doliczonym czasie gry.

– W pierwszej fazie meczu, aż 
do bramki, lepsza była Jagiello-
nia. Później się otrząsnęliśmy 
i mogliśmy wyrównać, bo Michal 
Papadopulos miał stuprocentową 
sytuację. Na drugą połowę wyszli-
śmy z nastawieniem, że musimy 
wyrównać. To się udało, a póź-
niej mogliśmy zdobyć drugiego 
gola. Jak się nie strzela w takich 
spotkaniach, to się nie wygrywa. 
Przed nami długa droga, ale tak 
jak powiedziałem drużynie: razem 
wygrywamy, razem przegrywamy 
i razem się smucimy – stwierdził 
po spotkaniu Waldemar Fornalik, 
opiekun gliwiczan.

– Nie jest łatwo pogodzić się 
z porażką w ostatnich sekun-
dach. Jesteśmy źli i rozczarowani 
stratą bramki w samej końców-
ce. W piątek gramy jednak 
kolejny mecz i od teraz się do 
niego przygotowujemy – przy-
znał trener.

W środku tygodnia białostoczanie 
rozgrywali swój mecz w kwalifi-

kacjach Ligi Europy. Podopieczni 
Ireneusza Mamrota przegrali 
z KAA Gent i odpadli z rozgrywek. 
– Mówiło się, że Jagiellonia może 
być zmęczona grą w pucharach, 
ale podchodziliśmy do tego z pew-
ną dozą ostrożności. Często bywa 
tak, że zespoły grają co trzy dni, 
ale mimo to są w dobrej kondycji 
– stwierdził Fornalik.

Przed tym spotkaniem trener nie 
mógł skorzystać z trzech zawod-

ników, którzy w poprzednich me-
czach wychodzili na boisko w pod-
stawowym składzie. – W naszej 
drużynie nastąpiły istotne zmia-
ny... Marcin Pietrowski nie mógł 
grać z powodu czerwonej kartki, 
w tygodniu wypadł Jorge Felix, 
a dzień przed meczem straciliśmy 
Tomasza Jodłowca. Pokazaliśmy 
jednak, że potrafimy grać w piłkę 
– zakończył Waldemar Fornalik.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA
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Gliwiczanin  
mistrzem świata

https://sites.google.com/site/trelemodele/
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20 lipca poznaliśmy listę 86 zadań, które w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w 2019 roku. 
Zostanie na nie przeznaczonych prawie 6 mln zł z przyszłorocznego budżetu Gliwic. tymczasem wykonywane są zadania, 
które zostały wybrane przez gliwiczan w ubiegłym roku. Remontowane są ulice i chodniki, na placach zabaw pojawiają 
się nowe urządzenia, a mieszkańcy korzystają z szerokiej oferty zajęć warsztatowych i spotkań autorskich.

ulice i parkingi
Zakończono już remont na-
wierzchni ul. Targowej, a także 
chodnika i jezdni ul. Kosmonau-
tów. Wyremontowany został 
również trakt łączący ulicę Cza-
pli z aleją Sikornik oraz chodnik 
przy ul. Libelta, doświetlono też 
przejście dla pieszych przy skrzy-
żowaniu ul. Czapli i Czajki.

Zakończyła się też budowa miejsc 
postojowych przy ul. Waliszew-
skiego oraz remont parkingu przy 
ul. Zygmuntowskiej. Trwają robo-
ty na ul. Daszyńskiego  i utwardza-
nie jezdni ul. Piekarskiej, a w ciągu 
ul. Jagodowej budowany jest 
chodnik.

Skwery,  
siłownie  
i place zabaw
Zakończono już doposażenie 
placu zabaw przy ul. Nad Łąkami. 
Zamontowano w tym miejscu huś-
tawkę dla małych dzieci, huśtawkę 
bocianie gniazdo oraz urządzenie 
wielofunkcyjne złożone m.in. ze 
zjeżdżalni, drabinek i ścianki wspi-
naczkowej. Dodatkowo, dla bezpie-
czeństwa dzieci, plac ogrodzono. 

W ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego zamontowano 
też solarne oświetlenie wybiegu 

dla psów na Trynku i przebudo-
wano boisko przy ul. Pszczyńskiej. 
Zmieniono m.in. jego kształt na 
prostokątny, ustawiono piłko-
chwyty i zrekultywowano trawia-
stą nawierzchnię.

W najbliższym czasie zakończy 
się doposażenie placów zabaw 
przy ul. Bekasa na Sikorniku  
i ul. Magnolii w Wilczym Gardle.  
Na Sikorniku zostaną zamonto-
wane huśtawki, karuzela i tyrolka, 
stół do gry w szachy i chińczyka, 
tablica do gry w kółko i krzyżyk oraz 
dodatkowe ławki. Przy ul. Magnolii 
pojawi się podwójna huśtawka 
i urządzenie sprawnościowe.

Trwają prace przy placu zabaw 
na osiedlu Baildona. Teren przy  

ul. Franciszkańskiej zyskał już 
piłkochwyty, stoły do ping-ponga 
oraz gry w piłkarzyki. Wkrótce sta-
nie tam jeszcze ścianka do graffiti.

Miłośnicy jednośladów mogą 
korzystać z kolejnej stacji napra-
wy rowerów. W ramach GBO 
postawiono ją przy ul. Szafirowej. 
Została wyposażona w niezbędne 
narzędzia umożliwiające samo-
dzielny serwis i usunięcie drobnych 
usterek, jak dokręcenie nakrętek, 
napompowanie koła czy zmianę 
łańcucha.

Spotkania 
i warsztaty
Jednym z obywatelskich zadań 
wskazanych przez gliwiczan 
w ubiegłym roku był – zakończony 
już – kurs samoobrony dla kobiet 

w Śródmieściu. Seniorzy z osiedla 
Kopernika nadal intensywnie uczą 
się języka angielskiego. Z kolei 
w Starych Gliwicach rozpoczną się 
wkrótce zajęcia, na których miesz-
kańcy w sile wieku będą mogli 
nauczyć się korzystania z Internetu.

Po ubiegłorocznym głosowaniu 
GBO do filii nr 20 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej przy ul. Bernardyń-
skiej w Szobiszowicach trafiło 267 
nowych książek oraz 3 zestawy 
komputerowe typu all-in-one (dwa 
dla czytelników i jeden dla pracow-
nika filii). Warto dodać, że od po-
czątku tego roku w bibliotecznych 
oddziałach zorganizowano już oko-
ło 30 różnego typu obywatelskich 
warsztatów i spotkań.

na sportowo
W ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego w Starych Gli-
wicach i na osiedlu Obrońców 
Pokoju toczyły się emocjonują-
ce rozgrywki piłkarskie. Seniorzy 
ze Śródmieścia mogli korzystać 
z zajęć aqua aerobiku i ćwiczeń 
gimnastycznych, a mieszkańcy 
Śródmieścia powyżej 50. roku 
życia – w konsultacjach z diete-
tykiem. Seniorzy z Szobiszowic 
uczestniczą natomiast w zaję-
ciach gimnastycznych.

Do schyłku wakacji potrwają 
rehabilitacyjne rajdy rowero-
we dla seniorów ze Starych 
Gliwic. Mieszkańcy Bojkowa 
do końca roku będą mogli 
korzystać z zajęć tanecznych 
oraz fitness, Ligoty Zabrskiej 
i Zatorza – z fitness i aerobiku, 
a łabędzianie – z aqua aerobiku 
i zumby. Z myślą o mieszkań-
cach Starych Gliwic przygo-
towano w ramach GBO Ligę 
Tenisa Stołowego.

Do końca tego roku zostanie zre-
alizowanych w sumie 71 zadań 
wyłonionych w ubiegłorocznym 
głosowaniu nad Gliwickim Bu-
dżetem Obywatelskim. Na ten 
cel zarezerwowano w miejskiej 
kasie 5 160 760 zł.  (mf)

GBO 2018

Coraz więcej zrealizowanych zadań

Wyniki tegorocznej, szóstej edycji Gliwickiego Budżetu  
Obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

Seniorzy chętnie korzystają z zajęć  
aqua aerobiku. Na zdjęciu mieszkańcy 
Śródmieścia

Zajęcia organizowane w ramach GBO cieszą się dużą  
popularnością. Na zdjęciu warsztaty „las w słoiku”

Z GBO korzystają również najmłodsi gli-
wiczanie, uczestnicząc m.in. w zajęciach 
sportowych. Na zdjęciu uczestnicy rozgry-
wek piłkarskich na os. Obrońców Pokoju

W Gliwicach w ramach GBO wyremonto-
wano wiele ulic i chodników, m.in. przy 
ul. libelta

kolejna realizacja w ramach GBO –  
doświetlenie wybiegu dla psów  
na trynku

nowa stacja naprawy  
rowerów pojawiła się  
przy ul. Szafirowej
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https://gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2018 (914), 23 sierpnia 20188

W kinie amok zaplanowano na 24 sierpnia retransmisję spektaklu komediowego „Młody Marks”. 
W cyklu „Nt london” zobaczymy głównego ideologa socjalizmu w krzywym zwierciadle.
Rory Kinnear, odtwórca głównej 
roli w nowej sztuce Richarda Beana 
i Clive’a Colemana, jest w szczyto-
wej aktorskiej formie. Jego Marks 
jest błyskotliwy i ma poczucie 
humoru, jednak nie dojrzał jesz-
cze emocjonalnie, co prowadzi do 
wielu komicznych sytuacji. Na sce-
nie partneruje mu znakomity Oliver 
Chris w roli Fryderyka Engelsa.

Jest połowa XIX wieku, Marks 
i Engels wylądowali w Londy-
nie. Otaczają ich wierzyciele, 
szpiedzy i konkurencyjne frakcje 
rewolucjonistów. Jak potoczy się 
ta historia i co z niej wyniknie 
dla Marksa i dla świata? O tym 
będzie można się przekonać 

podczas retransmisji 24 sierpnia 
o godz. 19.00. Bilety są dostępne 

na amok.gliwice.pl i w kasie przy 
ul. Dolnych Wałów 3. (mm)

kultura

Zespół Frele tworzą trzy 
dziewczyny, które nieźle 
namieszały na polskiej sce-
nie muzycznej. Największe 
przeboje muzyki pop – „De-
spacito”, „Chandelier” – wy-
konują po śląsku. Efekty tych 
niezwykłych przeróbek usły-
szymy 25 sierpnia podczas 
koncertu w parku Chopina.
Marcelina Bednarska, Magdalena 
Janoszka i Marta Skiba to trio, które 
najpierw podbiło serce użytkowni-
ków serwisu YouTube, a później wy-
dało świetnie przyjętą płytę „Frele 
na cydyjce”. Do muzyki znanych 
popowych wykonawców stworzyły 
własne teksty, które nucą nie tylko 
Ślązacy. – Śpiywomy fest dobre szla-
giery po naszymu – mówią Frele.

Muzykalność i poczucie humoru 
przebojowych wokalistek to gwa-
rancja świetnej zabawy na zakończe-
nie Parkowego Lata 2018. Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.30, wstęp 
wolny. Organizatorem imprezy jest 
Miasto Gliwice.  (mm)

CzWartek 23 SIerpnIa
 ■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Happy-Go-Lucky, czyli 

co nas uszczęśliwia” – projekcje w ramach przeglą-
du „Różne klimaty kina 2018”, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Future Shorts Summer Season 2018” – 
projekcje filmów krótkometrażowych w ramach DKF-u 
Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIątEK 24 SIERPNIa
 ■ godz. 15.00–19.00: spotkanie z grami planszowymi, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Maudie” – projekcje w ra-
mach przeglądu „Różne klimaty kina 2018”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Młody Marks” – retransmisja z cyklu „NT 
London”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOta 25 SIerpnIa
 ■ godz. 11.00, 14.00: warsztaty pozłotnicze, Oddział Od-

lewnictwa Artystycznego (ul. Bojkowska 37)
 ■ godz. 13.30–21.30: Mażoretki Enigma, Enerjazzer & 

Swing City, South Silesian Brass Band, Hotsy Totsy Five, 
Leliwa Jazz Band, Traditional Dixie Stompers, Swing 
City Katowice, Krystyna Durys – występy w ramach 
Polish Happy Jazz Festu, amfiteatr w Sośnicy (ul. Przed-
wiośnie 1)

 ■ od godz. 15.00: dożynki w Żernikach, plac przy kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela (ul. Elsnera 21)

 ■ godz. 16.00: koncert eliminacyjny w ramach X Festi-
walu Rytm Pro Arte Gliwice 2018, Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Kształt wody” – projekcje 
w ramach przeglądu „Różne klimaty kina 2018”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Nieboskłon po śląsku” – koncert zespołu 
Frele w ramach Parkowego Lata, park Chopina

nIeDzIela 26 SIerpnIa
 ■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Spirited Away: W krainie 

Bogów” – projekcje w ramach przeglądu „Różne klima-
ty kina 2018”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ od godz. 18.00: „Bardzo fajny gigant”, „Praktykant” – 
projekcje w ramach Kina Plenerowego, Radiostacja (ul. 
Tarnogórska 129)

WtOrek 28 SIerpnIa
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Twój Vincent” – projekcje 

w ramach przeglądu „Różne klimaty kina 2018”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODa 29 SIERPNIa
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Duża ryba i begonia” – pro-

jekcje w ramach przeglądu „Różne klimaty kina 2018”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

CO? GDZIE? KIEDY?

na komediowym celowniku

kultura.gliwice.eu

...co się świeci! Przekonają się o tym uczestnicy warsztatów pozłotniczych w Oddziale 
Odlewnictwa artystycznego. 25 sierpnia konserwator zabytków odsłoni przed nimi kulisy 
trudnej sztuki „złocenia” szlagmetalem.

Pozłotnictwo, bo tak brzmi facho-
wa nazwa rzemiosła polegającego 
na pokrywaniu podłoża meta-
lem, w XIX wieku było popularną 
techniką dekoracyjną. W oddziale 
Muzeum w Gliwicach przy ul. Boj-
kowskiej 37 podczas warsztatów 
zostaną zaprezentowane zabytki 
ozdobione w ten sposób.

– Będzie można dowiedzieć się, 
czym się różni złocenie złotem od 
„złocenia” szlagmetalem, gdzie 
stosuje się mat, a gdzie poler 

i co to jest laserowanie. W części 
praktycznej warsztatów każdy 
uczestnik samodzielnie „wyzłoci” 
gipsowe repliki zabytków prezen-
towanych na wystawie „Słusznie 
słyną dziś Gliwice…” – zapowiada 
Ewa Chudyba z Muzeum w Gli-
wicach.

Zajęcia są skierowane do dzieci od 
5 lat i ich opiekunów. Warsztaty 
pozłotnicze zaplanowano w dwóch 
grupach – o godz. 11.00 i 14.00.
 (mm)

Nie wszystko złoto...

Radiostacja (ul. Tarnogórska 129)

godz.
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http://amok.gliwice.pl/


Zabierz dziadków do Chopina

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

KtO? Kandydatami na człon-
ków Rady Seniorów Miasta 
Gliwice mogą być przedstawi-
ciele osób starszych oraz pod-
miotów działających na rzecz 
osób starszych, w szczególności 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych oraz podmiotów 
prowadzących Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. Jednostki te 
mogą zgłosić po jednym swoim 
przedstawicielu, bez względu na 
jego wiek.

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

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

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

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

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

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

tO GŁOS SENIORÓW!

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

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

W gliwickiej radzie  
Seniorów zasiądzie  
łącznie piętnaście osób.

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

1 września park Chopina będzie najbarwniejszym i najweselszym miejscem  
w mieście. tego dnia swoje święto będą mieli gliwiccy seniorzy!

Starsi mieszkańcy spotkają się 
w sobotę o godz. 13.30 przy 
Urzędzie Miejskim (ul. Zwycię-
stwa 21). Stamtąd kolorowym 
korowodem wyruszą główną 
ulicą miasta i al. Przyjaźni do 
parku Chopina. W pobliżu Pal-
miarni Miejskiej odbędzie się 
VII Rodzinny Piknik Seniora. Nie 
zabraknie atrakcji dla seniorów 
i ich rodzin!

W programie znajdziemy 
muzyczne show Pawła Go-
łeckiego, usłyszymy także 
biesiadne i sentymentalne 
hity zespołu Mateusz troll 
i przyjaciele. na scenie 
wystąpi również leszek 
Filec, piosenkarz i kom-
pozytor znany z wpada-
jących w ucho śląskich 
szlagierów.

Mnóstwo atrakcji dla najmłod-
szych będzie w miasteczku 

rodzinnym. Powstanie m.in.
strefa malucha. Chętni spró-
bują swoich sił w warsztatch 
artystycznych (wicie wianków, 
układanie kompozycji w koszy-
kach). Pasjonaci dobrej kuchni 
sprawdzą swoje umiejętności 
w przygotowywaniu najlep-
szej pizzy na świecie, a zapa-
leni czytelnicy wyszperają coś 
ciekawego w kąciku dobrej 
książki. 

Nie zabraknie stoisk informa-
cyjnych Miasta Gliwice i przy-
datnych dla każdego, intensyw-
nych szkoleń dla całej rodziny 
z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Impreza zakończy się w godzi-
nach wieczornych, około 19.00. 
Wstęp wolny! Organizatorem 
Pikniku Seniora jest Miasto Gli-
wice.  (kik)
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GlIWICkI SenIOr

„Bardzo fajny  
  gigant”
„Praktykant”

http://www.gliwice.eu
http://www.gcop.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.gcop.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2018 (914), 23 sierpnia 201810

akademia tenisa Stołowego, Spartakus Gliwice oraz Kolejarz Gliwice połączyły siły i utworzyły Klub tenisa Stołowego Gliwice. Jest to moment 
zwrotny i nowy rozdział w gliwickim tenisie stołowym. Przed drużyną m.in. europejskie puchary!

Już wiadomo, że w nowym sezonie drugo-
ligowy zespół KTS-u reprezentować będą: 
Sebastian Lubaś, Bartosz Kwodawski, Marek 
Kądziela, Wacław Suchecki i Dariusz Steuer. 
Cel zespołu to awans do I ligi. Po drodze 
drużyna zawalczy w europejskich rozgryw-
kach. W 29. edycji Pucharu Europy TT Inter 
Cup w tenisie stołowym weźmie udział aż 
48 teamów z dziesięciu krajów. Obok gli-
wickiej drużyny powalczą jeszcze dwa inne 
zespoły z Polski, osiem z Austrii, pięć z Belgii, 
osiemnaście z Niemiec, cztery z Francji, dwa 
z Czech, pięć z Włoch i po jednym z Bośni 
i Hercegowiny, Holandii i Luksemburga.

Rywalizacja międzynarodowych zawodów 
została podzielona na dwa etapy. W pierw-

szej części zespoły zostaną podzielone na 
16. grup. W każdej z nich znajdą się po trzy 
drużyny. Wszystkie spotkania rozgrywek 
grupowych będą się składały z sześciu gier 
singlowych i gry podwójnej. Mecze rozgry-
wane będą u siebie oraz na wyjeździe. Po 
zakończeniu pierwszego etapu zostanie 
utworzona wspólna tabela dla wszystkich 
grup. Zespoły, które zajmą miejsca od 
pierwszego do ósmego zostaną rozloso-
wane do drabinki TT Intercup Champion, 
która wyłoni późniejszego triumfatora 
całych rozgrywek. 

Szczegółowy terminarz spotkań ligowych 
oraz Pucharu Europy powinniśmy poznać 
już niedługo.  (kr)

PaSJE

Całe życie marzył o lataniu. teraz spełnia swoje marzenia na 
gliwickim lotnisku. andrzej Wybraniec zza sterów wiatra-
kowca podziwia miasto z góry i zaraża swoją pasją innych. 

Bardzo chciał zostać pilotem. Zdawał na-
wet do szkoły w Dęblinie. Jednak się nie 
dostał. Trochę ku uciesze rodziców, którzy 
bali się wysłać tam swoje jedyne dziecko 
– tak początki zainteresowania lataniem 
wspomina pilot wiatrakowca, Andrzej 
Wybraniec. Po latach udało się wrócić 
do latania i całkowicie temu poświęcić.

Na terenie gliwickiego lotniska stacjonuje 
helikopter Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, kilka szybowców oraz samolo-
tów. Pojawiło się tam jednak coś całkiem 
innego od reszty i do niczego niepodobne 
– to wiatrakowiec. Na pierwszy rzut oka 
przypomina mały helikopter. Na drugi – 
już trochę mniej. Jest to swoista hybryda, 
która ze śmigłowca i samolotu wzięła tyl-
ko to, co najlepsze. – Jest znacznie mniej 
podatny na warunki atmosferyczne. Nie 
szkodzą mu turbulencje. Wiatrakowcem 
możemy się nawet w powietrzu na chwilę 
zatrzymać! W przypadku awarii silnika 
w czasie lotu, mamy czas na znalezienie 
bezpiecznego miejsca do lądowania, bo 

maszyna nie zacznie gwałtownie spadać, 
a krótka droga lądowania pozwala nam 
posadzić maszynę prawie w każdym 
miejscu – wymienia zalety wiatrakowca 
Andrzej Wybraniec. 

Wiatropłat, czyli śmigło, można 
porównać do nasiona klonu. 
W powietrzu do działania nie 
potrzebuje on silnika, a obraca 
się jedynie dzięki ruchom po-
wietrza, co z kolei zwalnia pręd-
kość opadania, nie powodując 
niebezpieczeństwa rozbicia. 

Zalecana prędkość wiatrakowca w po-
wietrzu to około 150 km/h. Na pełnym 
baku maszyna może przelecieć nawet 
750 kilometrów. Do startu wystarczy jej 
w miarę równy pas o długości 
60 metrów, a do lądowania 
nawet o połowę krótszy. 

Lotnisko nie musi być zarejestrowane, 
a taki wymóg muszą spełniać lądowiska 
dla śmigłowców oraz samolotów. To 
wszystko sprawia, że wiatrakowiec może 
posłużyć jako podniebna taksówka. Ta 
mała maszyna ma jednak do zaoferowania 
znacznie więcej... 

– Może posłużyć do wszelkiego 
rodzaju działań związanych 

z dozorowaniem i kontro-

lą infrastruktury, na przykład wałów prze-
ciwpowodziowych – wymienia Wybraniec. 
– Nadaje się do tego bardzo dobrze, bo jest 
w stanie lecieć nisko, a przy tym bezpiecznie. 
Dodatkowo można zwolnić do prędkości 
takiej, z jaką inną maszyny powietrzne sobie 
nie radzą i dosłownie zawisnąć w powietrzu.

Przelot wiatrakowcem – niezapomniane 
przeżycie. Zdjęcia to najlepszy dowód! 
 (kr)

Nad ziemią łapie się dystans

Zawalczą o Puchar Europy
fo

t. 
A.

 W
yb

ra
ni

ec
 –

 a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

fo
t. 

K.
 R

om
an

ki
ew

ic
z /

 U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

KT
S 

Gl
iw

ic
e

fo
t. 

K.
 R

om
an

ki
ew

ic
z /

 U
M

 G
liw

ic
e

Członkowie i sympatycy KTS Gliwice. Od lewej: Marek Kądziela, Edward Ciesielski, Dariusz 
Steuer, Sebastian Lubaś



lubicie ryk silników i ostrą jazdę? Koniecznie wpiszcie 
sobie w kalendarz WRaK-RaCE Silesia Gliwice CuP VI. 
Mordercze wyścigi samochodów, które lata świetności 
mają już za sobą, odbędą się już 26 sierpnia!

Letnia edycja WRAK-RACE Si-
lesia odbędzie się w niedzielę  
26 sierpnia na specjalnie 
przygotowanym terenie przy 
giełdzie samochodowej przy 
ul. Kujawskiej 112. Pedał gazu 
zostanie dociśnięty o godz. 9.20. 
Wcześniej odbędą się zapisy i lo-
sowanie numerów startowych.

– WRAK-RACE Silesia to morder-
cze wyścigi samochodów, które 
lata świetności mają już za sobą, 
a ich wartość nie przekracza 1 tys. 
zł. Każdy z zawodników ma do po-
konania 20 minut na torze w biegu 
kwalifikacyjnym, po którym od-
będą się 15-minutowe półfinały 
i emocjonujący finał. Odbędzie się 
też 15-minutowy wyścig „Ostatnie 
tchnienie” dla zawodników, którzy 
nie zakwalifikowali się do półfina-

łów. Dla wielu wraków udział jest 
końcem ich żywota i prosto z toru 
trafiają na złomowisko – mówią 
organizatorzy wyścigu.

Na liście startowej, obok stałych 
uczestników i zespołów, pojawią 
się panie oraz nowi zawodnicy 
z różnych regionów kraju. Wśród 
atrakcji przewidziano m.in. 
szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy i prezentację przygo-
towanego na charytatywny 
rajd „Złombol” Poloneza (wraz 
z przyczepą Niewiadów), który 
pokona trasę o długości  ponad 
3 tys. km. Nie zabraknie również 
atrakcji dla najmłodszych.

Wstęp kosztuje 10 zł. Dzieci do 
lat 13 mogą oglądać widowisko 
bezpłatnie.  (mf)

Wakacje dobiegają końca. Warto pożegnać je na sportowo i z odrobiną rywalizacji, 
biorąc udział w wyścigu rowerowym Bike atelier MtB Maraton. Wykorzystajmy 
ostatni wolny dzień na jazdę na rowerze!

Bike Atelier MTB Maraton w Gli-
wicach to impreza dla każdego. 
Mogą w niej wziąć udział całe 
rodziny, rowerzyści na co dzień 
korzystający z jednośladów, 
jak i ci mniej zaawansowani. 
Stopień trudności tras oraz 
dystanse będą zróżnicowane. 

– Zapraszamy do startu 
wszystkich – zarówno tych, 
którzy regularnie trenują 
i ścigają się, jak i tych, którzy 
latem jeździli tylko rekreacyj-
nie i chcą sprawdzić zbudo-
waną przez ten czas kondycję. 
Płaskie tereny wokół Gliwic 
sprzyjać będą temu, by mniej 
wytrenowani uczestnicy po-
czuli atmosferę rywalizacji, 
czerpali radość z jazdy i bez 
problemu dojechali do mety 
– tłumaczy Anna Bara, orga-
nizator imprezy.

Rywalizacja odbędzie się w nie-
dzielę, 2 września. Miasteczko 
zawodów stanie w Ośrodku 
Wypoczynkowym Czechowice. 
Przygotowano dwa dystanse: 
PRO (69,9 km) i HOBBY (29 

km). Zawodnicy będą prze-
jeżdżać m.in. przez Księży Las, 
Repty, Górę Mikołaja oraz sta-
re, przedwojenne torowisko 
i po drogach polnych. 

Na dystansie HOBBY, w ramach 
kategorii FAMILY, mogą wystar-
tować młodsi uczestnicy wraz 
z pełnoletnim opiekunem. Dla 
jeszcze mniejszych miłośników 
dwóch kółek w miasteczku za-
wodów przygotowano wyścigi 
na krótkich odcinkach.

Zapisy internetowe (www.
bikeateliermaraton.pl) będą 
dostępne do czwartku poprze-
dzającego imprezę. Zgłoszenia 
do wyścigów dziecięcych będą 
przyjmowane wyłącznie w biu-
rze zawodów, w dniu rozgrywa-
nia wyścigu. 

– Gliwice od lat bardzo chętnie 
goszczą nasz maraton. Cieszy-
my się, że mamy tak pozytywnie 
nastawionego do sportu part-
nera – mówi Anna Bara.  (mf)
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Studenci Politechniki Śląskiej zbudowali elektryczny motocykl. Po sukcesach 
bolidów i aut elektrycznych postanowili spróbować swoich sił przy innym pojeź-
dzie. Motor crossowy jest już gotowy i debiutuje w tym tygodniu na wyścigach 
we Wrocławiu.

Przyśpiesza do setki w 5 se-
kund, a na jednym ładowaniu 
może jechać przez półtorej 
godziny. Tak w skrócie wyglą-
da specyfikacja motoru cros-
sowego zbudowanego przez 
studentów Politechniki Śląskiej. 
Pojazd wyposażony jest w sil-
nik elektryczny o mocy 10 kW.  
– Podjęliśmy decyzję o zapro-
jektowaniu i zbudowaniu moto-
cykla o napędzie elektrycznym 
na potrzeby zawodów Smart 
Moto Challenge. Motocykl ma 
łączyć prezencję, ergonomię 
oraz uniwersalność klasy su-
permoto wraz ze sportowo-te-
renowym zacięciem klasy cross 
– mówi Bartłomiej Urbański 
z PolSl Racing & eRacing.

Co ich czeka we Wrocławiu? Ze-
społy w zawodach SmartMoto 
Challenge zmagają się w kon-
kurencjach statycznych oraz 
dynamicznych. Muszą wykazać 
się w teście przyspieszenia, 

jeździe między stożkami i wy-
ścigu endurance. Oceniana jest 
również wiedza teoretyczna 
i marketingowa. Konstruktorzy 
będą musieli przedstawić kosz-
torys oraz biznesplan projektu, 
za co mogą zdobyć aż połowę 
punktów na zawodach. 

Do wyścigu we Wrocławiu 
zgłosiło się 7 zespołów, w tym 
jeden z Rosji. Drużyny ze swo-
imi motorami startują w dwóch 
kategoriach, zależnych od mocy 

silnika pojazdu – 8 kW lub 30 
kW. Gliwiczanie mierzą się 
w pierwszej kategorii, do której 
oprócz nich zgłosiła się również 
reprezentacja Politechniki Wro-
cławskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie oraz 
RUDN University z Moskwy. 

Zawody rozpoczęły się 22 sierp-
nia i potrwają do 26. Towarzy-
szy im trwający na Politechnice 
Wrocławskiej Festiwal Elektro-
mobilności. (kr)

z MIaSta

Z 4 kółek na 2!

Wyścig tuż przed
pierwszym dzwonkiem

Dwoje naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
zostało laureatami IX edycji programu lIDER, organi-
zowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Na realizację swoich projektów zdobyli w sumie ponad 
2 miliony złotych.

Maksymalna wysokość dofinanso-
wania projektu wynosi 1,2 mln zł.  
Dr inż. alina Brzęczek-Szafran 
z Katedry Technologii Chemicznej, 
Organicznej i Petrochemii uzyskała 
finansowanie w wysokości 1 196 
250 zł na realizację projektu „In-
nowacyjna metoda otrzymywania 
laktamów wobec kwasowych cieczy 
jonowych”. Natomiast dr inż. Błażej 
tomiczek z Instytutu Materiałów 
Inżynierskich i Biomedycznych 
zdobył dofinansowanie w kwocie 
1,18 mln zł na realizację projektu 
„Opracowanie materiałów kompo-

zytowych o podwyższonej przewod-
ności cieplnej z przeznaczeniem na 
narzędzia do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych”.

Program LIDER jest skierowany 
do młodych naukowców. Dzięki 
środkom mogą oni samodzielnie 
planować swoje prace badaw-
cze i je realizować (indywidu-
alnie lub z własnym zespołem 
badawczym). Wyniki ich prac 
mogą mieć później zastosowanie 
w praktyce, szczególnie w prze-
myśle.  (kr)

liderzy  
na politechnice

Szybcy i głośni
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aKtualNOŚCI / OGŁOSZENIa

Oferta pracy na stanowisku:  
„Elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

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

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

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

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

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

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

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

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

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

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.

oferty pracy

oferty pracy

• doradca finansowy 
wykształcenie średnie lub wyższe, pozyskiwa-
nie i obsługa klientów, przedstawianie oferty 
firmy, doradztwo finansowe, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gierałtowice;

• operator koparki /   
   pomocnik  instalatora 

wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy 
kat. B, zakres obowiązków: prace ziemne 
koparką, pomoc przy instalacjach wod.-kan., 
jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska; 

• junior PMO consultant 
wykształcenie wyższe, kierunek finanse lub 
informatyka, odpowiedzialność za program 
rozwoju kierowników projektów i jego pro-
mocja, współpraca z kluczowymi klientami, 
prowadzenie i rozwój istniejącego procesu 
zarządzania zasobami firmy, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• elektryk 
wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP 
do 1 kV, prawo jazdy kat. B mile widziane, 
montaż instalacji przemysłowych, praca na 
terenie kraju, jedna zmiana; 

• księgowa 
wykształcenie średnie lub wyższe, min. 3 lata 
stażu pracy, zakres obowiązków: przygotowy-
wanie dokumentów do księgowania, ocena 
formalna i merytoryczna dokumentów, kwa-
lifikowanie dokumentów pod względem po-
datkowym, księgowanie dokumentów, spo-
rządzanie deklaracji podatkowych, eksport 
elektroniczny dokumentów, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice; oferta także dla osób 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

• sprzedawca finansowy 
wykształcenie min. średnie, doświadczenie 
zawodowe mile widziane, obsługa kompu-
tera, zakres obowiązków: przyjmowanie 
płatności od klientów, spisywanie umów 
ratalnych, równoważny system czasu pracy, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca międzynarodowy   
   kat. B 

wykształcenie podstawowe, pół roku do-
świadczenia zawodowego, obsługa technicz-
na samochodu, dopilnowanie dokumentów 
transportowych, zabezpieczenie ładunków, 
prawo jazdy kat. B, miejsce pracy; teren 
kraju i UE.

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 14 sierpnia 2018 r.

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 dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty  
w terminie do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 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, je-
żeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do  
28 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

nabór nr KD.2111.1.2018.GCOP-1

prezydent Miasta Gliwice 
ogłasza nabór na stanowisko 

dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji  
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach  

przy ul. Zwycięstwa 1.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu / MENU 
PRZEDMIOTOWE / OFERTY PRACY / 
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego (III piętro, obok pokoju  
354).

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,
• wymagań niezbędnych,
• warunków pracy na stanowisku, 
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń.

Dokumenty należy składać do 6 wrześ- 
nia 2018 r. do godz. 17.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć 
w zamkniętej kopercie z opisem:
„Nabór na stanowisko dyrektora 
Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane 
i zostaną odesłane do kandydata. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr KD.210.31.2018.PO-3

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Podatków i Opłat  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III pię-
tro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na stanowiskach,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do 3 wrześ- 
nia 2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

Stacja pomiaru jakości powietrza przy ul. Mewy zmieni lokalizację. Ze względu na wymogi 
prawa konieczne jest jej przeniesienie kilkanaście metrów dalej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska, przy stacjach pomiaru nie 
powinny znajdować się wysokie drzewa 
ani inne przeszkody, które mogłoby 
zaburzać wlot powietrza do czerpni, 
a tym samym pomiar. Na ten przepis 
powołał się Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, występując 
z wnioskiem o usunięcie 6 drzew ro-
snących w pobliżu stacji przy ul. Mewy.

– Choć w tej części osiedla Sikornik 
od lat rośnie kilkanaście dużych 
drzew, do tej pory Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska nie 
zgłaszał żadnych nieprawidłowości 
z tym związanych – mówi Agnieszka 
Setnik, naczelnik Wydziału Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Aby uchronić drzewa przed wycinką, 
Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach zaproponował przeniesienie 
stacji na teren Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5, około 15 

metrów dalej od jej aktualnej po-
zycji. WIOŚ przystał na propozycję 
dzierżawy wskazanej przez miasto 
działki. – Mamy nadzieję, iż prze-
niesienie stacji nastąpi w ciągu 2–3 
miesięcy. Obecnie przygotowujemy 
dokumenty do zgłoszenia wykonania 
przyłącza elektroenergetycznego do 
zasilania stacji – mówi Andrzej Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału Monitoringu 
Środowiska WIOŚ w Katowicach.

Stacja przy ul. Mewy prowadzi po-
miary metodą automatyczną oraz 
manualną. Przez całą dobę mierzone 
są poziomy między innymi tlenku 
azotu, pyłu zawieszonego PM 10 czy 
dwutlenku siarki. Wykonywane są 
również pomiary meteorologiczne, 
takie jak wysokość ciśnienia i tem-
peratury czy kierunek i prędkość 
wiatru.  (kr)

Stacja w nowym miejscu
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http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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OGŁOSZENIa
oferty pracy

komunikaty

Zarząd Budynków  
Miejskich  

I towarzystwo  
Budownictwa Społecznego  

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

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

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

do Działu Zamówień Publicznych na dokumentacje 
techniczne oraz roboty budowlane,

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

• uzgadnianie projektów dotyczących legalizacji i ada-
ptacji pomieszczeń, 

• opiniowanie dokumentacji technicznych związanych 
z zarządzanymi zasobami, 

• udział w planowaniu remontów w zasobach gmin-
nych,

• samodzielne rozwiązywanie problemów technicz-
nych,

• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych 
i skargowych,

• prowadzenie korespondencji w zakresie prowa-
dzonych spraw.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności 

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

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

bista,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodat-

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

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

Zarząd Budynków 
Miejskich I towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Gliwicach,

ogłasza nabór na stanowisko
inspektora nadzoru.

Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie danych wyjściowych (w tym typowa-

nie robót i nadzór nad opracowywaną dokumentacją 
techniczną), 

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

• przygotowywanie wycen inwestorskich do wniosków 
inwestycyjnych i remontowych,

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

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

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

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

trycznej,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w za-

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

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa,

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

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

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

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 412, 453–461 do 30 sierpnia 

2018 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 447–449 do 24 sierpnia 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 450 do 30 sierpnia 2018 r.,
•	 nr 452 do 29 sierpnia 2018 r.

komunikaty

nieruchomości

Zarząd Budynków 
Miejskich  

I towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  

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

nieograniczonych na:
------------------------------------------------------------
Wykonanie kompleksowej ter-
momodernizacji budynku przy  
ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 7  
w Gliwicach wraz z wprowadze-
niem C.O. z sieci ciepłowniczej 
miejskiej.

termin składania ofert:  
23 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
23 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

------------------------------------------------------------
Wykonanie kompleksowej ter-
momodernizacji budynku przy  
ul. lotników 25–31 w Gliwicach 
wraz z wykonaniem drenażu, izo-
lacji przeciwwilgociowej ścian fun-
damentowych oraz opaski wokół 
budynku.

termin składania ofert:  
27 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
27 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

------------------------------------------------------------
Wykonanie termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Marii Curie 
Skłodowskiej 1 w Gliwicach wraz 
z wprowadzeniem C.O. i C.W.u.  
z sieci ciepłowniczej miejskiej.

termin składania ofert:  
27 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
27 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00

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

www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i kanalizacji  

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,  
44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwar-
tych, organizowanych wg procedur określo-

nych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 
-----------------------------------------------------------
Dostawa pomp poziomych przewa-
łowych wraz z montażem.

termin składania ofert:  
28 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
28 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------------------------
Grupowe ubezpieczenie na życie 
dla pracowników pWik Gliwice na 
lata 2018–2021.

termin składania ofert:  
28 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
28 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30

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

www.pwik.gliwice.pl

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Gliwicach, 

ul. Górnych Wałów 9,  
44-100 Gliwice,

informuje, iż dostępne są już wnioski 
o przyznanie stypendium szkolnego 

na rok szkolny 2018/2019
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 
1 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. (uczniowie) 
lub do 15 października 2018 r. (słuchacze kolegium), 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, 
pok. 118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku, uprawniający do stypendium, nie może 
przekroczyć 514 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy 
dostępne są na stronie internetowej www.opsgliwice.pl 
w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

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

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

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

do wymogów kodu referencyjnego 1B”.
Warunkiem udziału w przetargu jest 
złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaga-
nymi dokumentami do 30 sierpnia 
2018 r. do godz. 8.30 w siedzibie 
zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia, wy-
tyczne wykonawcze, obowiązki wy-
konawcy i zamawiającego i inne dane 
niezbędne do przygotowania i złożenia 
oferty oraz przystąpienia do przetar-
gu (w tym forma wadium) zawarto 
w „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Przetargu”, zamieszczonej na stro-
nie internetowej zamawiającego do  
30 sierpnia br., wraz z dokumentacją 
techniczną zamierzenia budowlanego 
obejmującą:
• projekt budowlany pod nazwą: 

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

• projekt wykonawczy pod nazwą 
„Przebudowa i rozbudowa lotniska 
użytku wyłącznego w Gliwicach – 
I etap wraz z dostosowaniem go 
do potrzeb lotniska użytku wyłącz-
nego, o kodzie referencyjnym 1B 
(z możliwością przekształcenia do 
2B) wraz z budową niezbędnej in-
frastruktury technicznej oraz budo-
wą instalacji paliwowej” z 25 stycz-
nia 2018 r., wykonany przez firmę 
„innebo group” sp. z o.o. Warszawa 
(część 1. Projekt architektury, część 
2. Projekt drogowy, część 3. Pro-
jekt instalacji elektrycznych, część  
4. Projekt instalacji sanitarnych, 
część 5. Specyfikacje techniczne, 
część 6. Przedmiar).

Powyższe dokumenty można uzyskać 
od zamawiającego w terminie od  
3 sierpnia do 29 sierpnia 2018 r. w je-
go siedzibie w Gliwicach przy ul. Win-
centego Pola 16, w godzinach pracy: 
8.00–15.00, w formie elektronicznej, 
po złożeniu pisemnego oświadczenia 
(podpisanego przez osoby upoważ-
nione do reprezentowania oferenta) 
o wykorzystaniu jej wyłącznie na 
rzecz złożenia oferty w niniejszym 
przetargu.  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumen-
tami należy złożyć w siedzibie zama-
wiającego do 30 sierpnia 2018 r. do 
godz. 8.30, w jednym egzemplarzu 
w trwale zamkniętej kopercie opa-
trzonej nazwą i adresem oferenta, 
z oznaczeniem przetargu, na jaki zo-
stała złożona oraz jego terminu. 
Posiedzenie komisji przetargowej, 
w czasie którego (w części niejawnej) 
przeprowadzone zostanie sprawdze-
nie złożonych ofert pod względem 
formalnym, rozpocznie się 30 sierpnia  
2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie GAPR 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. W. Po-
la 16, w sali nr 110.
Posiedzenie komisji przetargowej, 
w czasie którego (w części jawnej) 
zostanie przeprowadzona licytacja 
w dół, rozpocznie się w 31 sierpnia 
2018 r. o godz. 12.00, w siedzibie GAPR  
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincen-
tego Pola 16, w sali nr 110. 
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, a także zlecenia realizacji tylko 
części przedmiotowego zamierzenia 
budowlanego.

Szczegóły na stronie http://gapr.pl/

ZaKŁaD POGRZEBOWY MZuK
Gliwice, ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW 

I USŁUGI CMENTARNE
Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia,  

formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju i za granicę.  

Przedłużanie ważności grobów.
telefon całodobowy: 503-191-150

Długoletnie doświadczenie  
gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd usług Komunalnych

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach,  

ul. Górnych Wałów 9,
 poszukuje kandydatów do pracy 

na stanowisku pracownika socjalnego  
w pełnym wymiarze zatrudnienia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie 
pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone 
przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. CV i list moty-
wacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Miejsce i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w terminie do 10 września 2018 r.  
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych ko-
pertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu doku-
mentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-27 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
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OGŁOSZENIa
nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Miasta Gliwice.

29 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb Sośnica, o powierzch-
ni 0,4187 ha, położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w KW nr Gl1G/00020177/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 1 330 00,00 zł
Wadium: 133 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 13 300,00 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.) nierucho-
mość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i kW
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,4187 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane, KW nr 
GL1G/00020177/4.
2. Opis nieruchomości
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, 
położona jest w strefie peryferyjnej miasta Gliwice, przy  
ul. Sikorskiego 58. Działka zabudowana jest dwoma budynkami 
(budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 864,30 m2  
oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 35 
m2). Część niezabudowaną nieruchomości stanowi parking 
o nawierzchni z trylinki, boisko o nawierzchni asfaltowej oraz 
zieleń. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe 
oraz usługowe. 
Budynek po byłej szkole jest w złym stanie technicznym, 
wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Na ostatniej 
kondygnacji budynku widoczne są naloty wilgoci związane 
z nieszczelnym dachem. 
Na działce nr 1327 znajduje się przyłącze kanalizacji deszczo-
wej (eksploatacja i udrożnianie ww. kanalizacji będzie w gestii 
nowego właściciela). Z uwagi, iż kanalizacja deszczowa zloka-
lizowana na działce nr 1327 stanowi odwodnienia również 
dla działki nr 1325/2, obręb Sośnica, nabywca nieruchomości 
nie może wykonywać żadnych prac budowlanych dla przed-
miotowego odwodnienia bez ich uzgodnienia z wydziałem 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
W granicy działki od strony pasa drogowego ul. Sikorskiego 
przebiega kabel niskiego napięcia zasilający oświetlenie ulicz-
ne. Ze względu na konieczność wykonywania niezbędnych 
napraw i prac konserwujących – na rzecz właściciela działki nr 
1890/5, obręb Sośnica (KW nr GL1G/00047980/1), tj. Miasta 
Gliwice – zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność 
gruntowa w pasie o szerokości 2 m, przebiegającym wzdłuż 
północnej granicy działki (na powierzchni ok. 74 m2).
W pobliżu nieruchomości przebiega: sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektrotechniczna oraz teletechniczna. Wa-
runki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą publiczną – ul. Żerom-
skiego. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – Północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 
143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), nieruchomość przy ul. Si-
korskiego 58 w Gliwicach, obejmująca działkę nr 1327, obręb 
Sośnica, położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
– 17 u – co oznacza: tereny istniejących usług i drobnej 
wytwórczości, dla których zostało ustalone przeznaczenie:
podstawowe:
• usługi,
• drobna wytwórczość;
uzupełniające:
• mieszkaniowe.
W ww. planie miejscowym dla terenu przedmiotowej działki 
ustalone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach: 
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu 
górniczego „Sośnica III” ustala się prowadzenie działalności 
inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych wpływów 
czynników geologiczno-górniczych, dotyczących progno-
zowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od 
przedsiębiorstwa górniczego.

4. Wadium
Wadium w wysokości 133 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1327, obręb Sośnica”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
22 października 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 – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 
miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

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

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6432/18 z 22 czerwca 2018 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości obejmującej 
działkę nr 1327, obręb Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 
do 28 listopada 2018 r. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa na-
bywca.
Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, 
przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zezwolenie 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy – 
w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6432/18 z 22 czerwca 
2018 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzie-
lą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

I ustny przetarg nieograniczony na  
sprzedaż prawa własności nieruchomości. 

lokalizacja: ul. Chorzowska w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• nieruchomość oznaczona jako działka nr 76/2, obręb 

Żorek, o pow. 1,6492 ha oraz działka nr 77, obręb 
Żorek, o pow. 0,1787 ha, KW nr Gl1G/00046417/7, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane; powierzchnia 
łącznie 1,8279 ha.

Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość obejmuje działki nr 76/2 i 77, obręb Żo-
rek, położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, o łącznej 
powierzchni gruntu 1,8279 ha. Nieruchomość położona 
w sąsiedztwie Parku Kultury i Wypoczynku, terenów prze-
mysłowych i terenów niezabudowanych. Kształt działki nie-
regularny, teren niezagospodarowany, częściowo ogrodzony, 
z występującą roślinnością niską i wysoką. Obecnie wjazd od 
ul. Chorzowskiej. Przez nieruchomość przebiegają liczne sieci 
i urządzenia uzbrojenia terenu (naziemne i podziemne, słupy 
oświetleniowe i elektryczne). Na terenie działek zalegają 
śmieci, które nie stanowią własności Miasta Gliwice. Z uwagi, 
iż teren jest niezagospodarowany i łatwo dostępny dla osób 
trzecich istnieje ryzyko, iż do chwili sprzedaży stan nierucho-
mości może ulec zmianie w zakresie jego zanieczyszczenia, 
za co Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
skomunikowanie dz. nr 76/2, 77, obręb Żorek, odbywać 
się może włączeniem nowym zjazdem do ulicy Szyma-
nowskiego w Gliwicach, pod warunkiem likwidacji zjazdu 
istniejącego z ulicy Chorzowskiej oraz lokalizacji nowego 
zjazdu z ulicy Szymanowskiego poza obszarem oddziały-
wania skrzyżowania ulic Chorzowska/Szymanowskiego. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości
Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu na rzecz 
PWiK Gliwice Sp. z o.o. o powierzchni wykonywania prawa 
32,78 m². Pełna treść prawa służebności zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00046417/7.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Zgodnie z z ustaleniami obowiązującego od 17 października 
2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 
z 16 września 2010 r., poz. 2908): teren działki nr 76/2, 
obręb Żorek, oznaczony jest symbolem:
– 6 up – co oznacza: tereny usługowo-produkcyjne – 
istniejące, o przeznaczeniu podstawowym:
• działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 

oraz składowanie i magazynowanie 
oraz o przeznaczeniu uzupełniającym:
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), 
• sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyło-

we oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane 
z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,

• torowiska kolejowe i tramwajowe,
• dojścia, dojazdy i parkingi,
• zieleń urządzona.
Teren obejmujący działkę nr 77, obręb Żorek, w okresie 
sporządzania i uchwalania ww. planu był wpisany na listę 
terenów zamkniętych (PKP), dla których zgodnie z obo-
wiązującymi wówczas przepisami (art. 14 ust. 6 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym), nie sporządzało się planu miejscowego. W ww. 
planie miejscowym, w oparciu o art. 4 ust. 3 ww. ustawy, 
wyznaczono jedynie granice tego terenu, nie określając jego 
przeznaczenia ani też parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku 
z powyższym, mając jednocześnie na uwadze decyzję nr 
37 Ministra Infrastruktury z  15 listopada 2011 r., zgodnie 
z którą działka nr 77, obręb Żorek, utraciła charakter terenu 
zamkniętego, przedmiotowy teren nie jest objęty ustale-
niami ww. planu miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. 
ustawy „W przypadku braku miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego określenie sposobów zagospoda-
rowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
(...)”. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu wydaje się na wniosek inwestora.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 950 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Minimalne postąpienie: 39 500,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 października 2018 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 14 listopada 2018 r. 

Wadium
Wadium w wysokości 395 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 76/2, 
77, obręb Żorek oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
9 października 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 notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego – 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 zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6230/2018 z 8 maja 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości oznaczonych jako działka nr 76/2, obręb Żorek 
oraz działka nr 77, obręb Żorek, KW nr GL1G/00046417/7, 
stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmioto-
wych działek, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 wrześ- 
nia 2010 r., pod poz. 2908., zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00046417/7 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 sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6230/18 
z 8 maja 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM – 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 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
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 ro-
kowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

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 ze zm.),

oGŁaSZa

INFORMaCJa SZCZEGÓŁOWa O OCHRONIE DaNYCH OSOBOWYCH ZBIERaNYCH PRZEZ uRZąD MIEJSKI W GlIWICaCH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków 

i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja 
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu 

– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru 
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie 
podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie 
jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, 
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia,o których 
mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane 
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do in-
formacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani 
ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu pra-
wa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 
21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl 
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elek-
tronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwy-
cięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej 
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z nastę-
pujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można rów-
nież cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarza-
nie danych osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką 
możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przenie-
sienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na pre-

zydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów 
szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

wizualizacj

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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OGŁOSZENIa
nieruchomości

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

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

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

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

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

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.
kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 

• dz. nr 920/5, obręb Żerniki, o pow. 
0,0752 ha, z księgi wieczystej nr 
Gl1G/00033143/1, wraz z udziałem 
wynoszącym ¼ w prawie własności 
działki nr 920/8, obręb Żerniki, poł. 
przy ul. Łukasiewicza w Gliwicach.

termin przetargu: 4 września 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
260 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 26 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 sierpnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 67, obręb 
Stare Łabędy, zapisaną w księdze wie-
czystej nr Gl1G/00064379/0.

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

• dz. nr 712, obręb Stare Miasto, o pow. 
0,0237 ha, z KW nr Gl1G/00032766/7, 
położona na rogu ul. Wodnej i ul. Ba- 
sztowej w Gliwicach, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane.

termin przetargu: 7 września 2018 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31 A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
166 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 16 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 września 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na:

•  zbycie prawa własności lokalu miesz-
kalnego nr 13, stanowiącego własność 
Skarbu Państwa, o powierzchni użyt-
kowej 55,39 m2, wraz z przynależną 

piwnicą o powierzchni 2,70 m2, usy-
tuowanego w budynku przy ul. Chod-
kiewicza 12, wraz z udziałem wy-
noszącym 300/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie wła-
sności gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr 662, 666, 667, 668, 
obr. Zatorze, objęte księgą wieczystą 
nr Gl1G/00031307/5, o łącznej po-
wierzchni 2206 m2.

termin przetargu: 12 września 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 158 320,00 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
ustawy o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu 
z podatku VAT.
Wadium: 15 832,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 września 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako:

• dz. nr 250, obręb Czechowice Za-
chód, położonej w Gliwicach na za-
chód od ul. toszeckiej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, o pow. 
gruntu 0,2740 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00044877/5.

termin przetargu: 1 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
506 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 50 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 26 września 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako:

• dz. nr 507, obręb Przedmieście, poło-
żonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, o pow. gruntu 0,2690 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00036169/0.

termin przetargu: 2 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
463 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 46 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 26 września 2018 r.

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

urzędu Miejskiego w Gliwicach

nieruchomości na SprZeDaŻ

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

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

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

ZNaJDZIESZ NaS tEŻ Na:

 

mieSZkaLne

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: 6 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 400,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 24 sierpnia 2018 r. od godz. 12.30 do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin: 4 września 2018 r. od godz. 
10.15 do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• ul. RÓŻY luKSEMBuRG 30, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 38,00 m2 + piwnica: 11,20 m2, 1 pokój, 
kuchnia z przedpokojem, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 100,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin oględzin: 24 sierpnia 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 4 września 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Ja-
giellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/243-22-89)
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• ul. 22 lIPCa 12, lokal nr 9, II piętro, pow. 
35,13 m2 + piwnica: 3,60 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, 
termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 89 000,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
termin oględzin: 24 sierpnia 2018 r. od godz. 13.30 do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 4 września 2018 r. od godz. 9.30  
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Ja-
giellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• ul. ZaBRSKa 12, lokal nr 15, I piętro, pow. 
38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 600,00 zł

Wadium: 4100,00 zł
termin oględzin: 4 września 2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• ul. ROGERa 1, lokal nr 4, poddasze, pow. 
49,43 m2, 2 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia, 
WC, komórka, pomieszczenie gospodarcze, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
termin oględzin: 4 września 2018 r. od godz. 12.30 do 12.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

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

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.

prezydent Miasta Gliwice
zawiadamia

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr I wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabu-
dowanej budynkiem, położonym przy ul. Zabrskiej 7, który 
został ogłoszony na 6 września 2018 r. na godz. 11.00, zostaje 
odwołany. Przyczyną odwołania przetargu jest podanie błędnej 
daty przetargu.
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