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

dRUGA sTRONA w ObIeKTywIe

W odpowiedzi na prośbę mieszkańców 1 września wróci przystanek między kościo-
łem św. Barbary i ul. Wyszyńskiego. Tą trasą pojadą autobusy linii 57, 93, 259, 280, 
692, 692N i 699, kursujące w kierunku placu Piłsudskiego. Przywrócenie przystanku 
umożliwił przeprowadzony przez Zarząd Dróg Miejskich remont mostu nad Kłodnicą. 
(fot. Google Street View)

Wraca przystanek przy ul. Dworcowej

1 września park Chopina będzie najbarwniejszym i najweselszym miejscem 
w mieście. Podczas VII Rodzinnego Pikniku Seniora atrakcji nie zabraknie. Zapla-
nowano m.in. warsztaty artystyczne, strefę dla maluchów, a także muzyczne 
show Pawła Gołeckiego, Leszka Filca oraz zespołu Mateusz Troll i Przyjacie-
le. Impreza rozpocznie się korowodem seniorów sprzed Urzędu Miejskiego  
(godz. 13.30), a zakończy w parku około 19.00. (fot. Z. Daniec)

Weź babcię i dziadka do Chopina!

11 listopada będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna poszukuje gliwiczan urodzonych w listopadzie, 
którzy będą razem z nią współtworzyć wyjątkowy, jubileuszowy projekt. Jeżeli nie 
uciekasz na widok aparatu, zgłoś się na promocja@biblioteka.gliwice.pl i dołącz do 
osób, które zapiszą się na kartach historii naszego miasta! (fot. K. Krzemiński)

Zapozuj i świętuj z Polską!

Wygrana w SmartMoto Challenge we Wrocławiu to kolejny dowód na to, że kon-
struktorzy z Politechniki Śląskiej nie mają sobie równych. Elektra, bo tak nazywa 
się stworzony przez studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej elektryczny 
motocross, testowana była w kategorii silników do 8 kW. Drużyna z Gliwic zajęła  
1. miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii do 8 kW oraz 1. miejsce w konkuren-
cjach dynamicznych. (fot. materiały PolSl Racing)

Gliwicka Elektra najlepsza!

1 września, między godz. 9.00 a 12.00, na Targu na Zielonym (ul. Dubois 22) 
odbędą się ostatnie warsztaty w ramach projektu „Książki w drodze”. Będzie 
okazja, żeby ozdobić bawełnianą torbę na zakupy w technice transferu nitro. 
Tradycyjnie też będzie można wymienić się książkami podczas akcji bookcros-
singowej. Wstęp wolny. (fot. materiały organizatora)

Książki w drodze – stacja końcowa ;-)

Alejki są, ławki są, trwa ustawianie małej architektury, nasadzenia i rekultywacja 
istniejącej zieleni. Lada moment, w części od strony placu Piłsudskiego pojawią się 
leżaki podobne do tych stojących w parku Chrobrego. Teren przy Kłodnicy upiększą 
klony, wiśnie, platany, forsycje, berberysy, jałowce, funkie, kostrzewy, tawuły japońskie, 
liliowce ogrodowe, wrzosy i lawenda. (fot. M. Foltyn)

Nowa alejka nad Kłodnicą gotowa

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:promocja%40biblioteka.gliwice.pl?subject=
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W skład wyprawki wchodzi 
dwustronny kocyk z kolorowej 
bawełny w kratkę i niezwykle 
miękkiego, przyjemnego w do-
tyku pluszu minky, elastyczny 
kominek z delikatnego materia-
łu, który z powodzeniem może 
ochronić szyjkę lub główkę ma-
leństwa oraz termoopakowanie 
na butelkę, przydatne nie tylko 
podczas spacerów. 

– Przygotowując gliwicką 
wyprawkę, staraliśmy się 
wybrać rzeczy przydatne, 

estetyczne i wykonane z natu-
ralnych, przyjaznych dzieciom 
materiałów. Cieszę się, że 
podobają się rodzicom, a ten 
wyjątkowy moment w życiu, 
jakim są narodziny dziecka, 
będzie się dobrze kojarzył 
z naszym miastem – podkreśla  
Paweł Staszel, naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji 
Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Dostępne są dwie wersje kolo-
rystyczne upominków – beżowa 
i niebieska. Prezenty zawierają 
element identyfikacji wizualnej 
Gliwic. 

– To bardzo fajny dodatek 
do całej opieki, która mnie 
spotkała tutaj w szpitalu. 
wszyscy mnie straszyli, 
a dla mnie poród, opieka 
poporodowa i do tego 
jeszcze ten prezent, okaza-
ły się bardzo miłym przeży-
ciem – dodaje magdalena 
Kara-Kleszyk. 

W wyprawce, przygotowanej 
przez miasto wspólnie ze szpita-
lem, znajduje się również pacz-
ka jednorazowych pieluszek dla 
noworodka i miękka grzechotka. 
– Grzechotka najbardziej podo-
bała się tatusiowi – śmieje się 
Agnieszka Kubińska. – Kocyk 
również jest rewelacyjny. To 
bardzo miłe zaskoczenie – do-
daje.

Dla wygody świeżo upieczo-
nych rodziców zestawy są im 
przekazywane podczas wypisu 

ze szpitala. – Jako lekarz uwa-
żam, że naszym zadaniem jest 
zapewnienie pacjentom opieki 
i komfortu na poziomie europej-
skim. Jednym z pomysłów było 
przygotowanie wyprawek dla 
noworodków urodzonych w Gli-
wicach. Dzięki współpracy z mia-
stem udało się to wprowadzić 
w życie. To miła niespodzianka 
po trudach porodu, a jednocze-
śnie niecodzienna pamiątka – 
mówi Beata Sadownik, prezes 
Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Gliwicach.  (kik/kr)

z mIAsTA

maleństwa, które przyszły na świat w szpitalu wielospecjalistycznym przy ul. Kościuszki, otrzymują specjalną, 
gliwicką wyprawkę. miasto chce w ten sposób podziękować rodzicom, którzy wybrali Gliwice na miejsce urodzin 
swojego dziecka. zestawy upominkowe przypadły młodym mamom do gustu.

Mały Franciszek już odebrał swój prezent urodzinowy
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 – To jest taka pamiąt-
ka, która pozostanie na 
zawsze. Pokażemy pra-
wnukom, jak Gliwice dbały 
o swoich pacjentów – 
mówi Agnieszka Kubińska, 
mama Jakuba.  – Szczegól-
nie podoba nam się logo 
Gliwic na kocyku. Cieszę się 
bardzo, że dostaliśmy taki 
prezent – ocenia magda-
lena Kara-Kleszyk, mama 
Franciszka. 

200 lat,  
Pani Gertrudo!

Pogodna, życzliwa i lubiana. Taka jest Gertruda 
woitke – gliwiczanka, która 27 sierpnia obchodziła 
swoje 100. urodziny. w imieniu prezydenta miasta 
serdeczne życzenia złożył solenizantce przedstawiciel 
gliwickiego Urzędu stanu Cywilnego.

Pani Gertruda, z domu Scho-
epe, urodziła się 27 sierpnia 
1918 roku w Gliwicach, w wie-
lodzietnej rodzinie rolniczej. 
Gdy była młodą dziewczyną 
pracowała na roli w gospo-
darstwie swoich rodziców. Jej 
matka zajmowała się domem, 
ojciec oprócz pracy na roli 
trudnił się też kowalstwem.

W 1942 roku Gertruda wyszła 
za mąż za Tomasza Woitke. Na 
co dzień zajmowała się domem, 
podczas gdy jej mąż pracował 
jako stolarz w rodzinnej firmie 

stolarskiej. – W okolicy była 
znana z pieczenia pysznego 
śląskiego kołocza. Żadnej pracy 
się nie bała – strzygła owce, na-
ciągała firanki, serwetki i obrusy 
na ramy, gotowała dla gości na 
komuniach, chrztach i weselach – 
wspominają członkowie rodziny.

Solenizantka jest wdową od  
21 lat. Dochowała się 3 dzieci, 
5 wnuków i 8 prawnuków. Cała 
jej najbliższa rodzina mieszka 
za granicą. Jest duszą towarzy-
stwa, uwielbianą przez swoje 
znajome i koleżanki.  (mt)
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kiUwaga kierowcy! zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ul. Jagiellońskiej i zabrskiej. 
w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót, fragmenty ulic Jagiellońskiej i zabr-
skiej są nieprzejezdne.

II etap prac remontowych ruszył 
30 sierpnia o godz. 7.00. Obej-
muje on odcinek ul. Zabrskiej, 
rozpoczynający się na wysokości  
ul. Szarej, do skrzyżowaniaz ul. 
Jagiellońską, a także odcinek ul. 
Jagiellońskiej (od skrzyżowania 
z ul. Zabrską) do skrzyżowania z ul. 
Częstochowską. Remontowane 
fragmenty dróg zostały całkowicie 
wyłączone z ruchu drogowego. 

Na czas drugiego etapu prac Ja-
giellońska/Zabrska ul. Konarskiego 
jest przejezdna do ul. Jagiellońskiej 
w kierunku Sośnicy. Kierowcy, 

którzy pojadą od strony centrum, 
będą kierowani na objazd ulica-
mi: ks. Hlubka, Piwną, Traugutta, 
Dąbrowskiego i Zabrską. Objazdy 
od strony ul. Zabrskiej są prowa-
dzone ul. Hutniczą i DTŚ do ul. 
Częstochowskiej. 

Na zmiany muszą być również 
przygotowani pasażerowie podró-
żujący komunikacją miejską. Jak 
informuje Komunikacyjny Związek 
Komunalny Górnośląskiego Okrę-
gu Przemysłowego, na czas trwania 
II etapu prac zmieniła się trasa linii 
autobusowych A4, A4N, 6 i 197. 

Przystanek „Gliwice Jagielloń-
ska”, na którym stają autobusy 
A4, A4N, 6 i 197 został wyłączony 
z obsługi. Stanowiska przystanku 
„Gliwice Zabrska” przeniesiono 
na ul. Hutniczą w rejon Kolegium 
Języków Obcych. Tymczasowe 
stanowisko przystanku „Gliwi-
ce Franciszkańska” w kierunku 
Placu Piastów zostało utworzone 
na ul. Franciszkańskiej przed 
skrzyżowaniem z ul. Hutniczą, 
natomiast w kierunku Sośnicy 
na ul. Franciszkańskiej w rejonie 
skrzyżowania z ul. Paulińską.  
 (mt)
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„Wieczyste” znika z mieszkaniówki

Hasło przewodnie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych to „U nas w centrum 
są ludzie”. To właśnie z myślą o nich w jednej z filii, przy ulicy barlickiego 3, trwa remont, 
który ma poprawić wygląd i funkcjonalność tego miejsca.

Prace budowlano-remontowe 
prowadzone są przede wszyst-
kim na poziomie piwnicy i par-
teru. Przyczynią się do poprawy 
funkcjonalności budynku i jego 
estetyki. – Nowe posadzki, wy-
miana drzwi, prace naprawcze 
ścian, montaż dekoracyjnych płyt 
betonowych, utworzenie stref 
wypoczynku czy przebudowa por-
tierni to zmiany, których możemy 
się spodziewać  po zakończeniu 
remontu – wymienia Andrzej Gill-
ner, dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Prace 
rozpoczęły się w połowie sierpnia 
i mają potrwać trzy miesiące.

Oprócz tego, że będzie bardziej 
estetycznie, będzie także funkcjo-
nalniej. W ramach wykonywanych 
prac zostanie wyciszona sala nr 23 
na potrzeby Społecznego Ogniska 
Muzycznego. Dzięki temu próby 
nie będą zakłócać spotkań innych 
organizacji pozarządowych czy 

zajęć prowadzonych przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury lub Szkołę 
Animator. – Dotąd lekcje muzyki 
często przeszkadzały, zwłaszcza 
w próbach grupy teatralnej. 
Dzięki tym krokom nie będą one 
więcej „wzbogacane” dźwiękami 
skrzypiec czy pianina – podkreśla 
dyrektor. Dodatkowo na przepro-
wadzkę czeka biuro administra-
tora. Do tej pory mieściło się ono 
na drugim piętrze, co sprawiało 
kłopot osobom przychodzącym 

do GCOP-u załatwić swoje sprawy. 
Teraz, chcąc wynająć sprzęt czy 
zarezerwować salę, będzie moż-
na to zrobić na parterze, zaraz po 
wejściu do budynku, bez koniecz-
ności wchodzenia na górę. 

Prace budowlane prowadzone 
w filii GCOP-u mają zakończyć 
się w listopadzie. Całkowity koszt 
remontu to 682 tys. zł. Środki po-
chodzą z budżetu Miasta Gliwice.
 (kr)

AKTUALNOŚCI

To bardzo ważna wiadomość dla tysięcy gliwiczan. z początkiem 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe przekształci się we własność. dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań 
w blokach czy kamienicach. dla większości mieszkańców przekształcenie będzie odpłatne!
10 sierpnia prezydent RP podpisał 
ustawę o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych grun-
tów. Dotyczy to zarówno domów 
jednorodzinnych, jak i mieszkań 
w blokach czy kamienicach, wraz 
z budynkami gospodarczymi, 
garażami i innymi obiektami lub 
urządzeniami budowlanymi umoż-
liwiającymi prawidłowe i racjonal-
ne korzystanie z budynków miesz-
kalnych. Likwidacja „wieczystego” 
w mieszkaniówce rozpocznie się  
1 stycznia 2019 roku. 

Przekształcenie będzie 
co do zasady odpłatne, 
z pewnymi wyjątkami. 

– Wyjątki dotyczą m.in. osób fi-
zycznych lub ich spadkobierców, 
a także spółdzielni mieszkanio-
wych, w przypadku gdy wniosły 
jednorazowo opłaty roczne za cały 
okres użytkowania wieczystego 
bądź uzyskały użytkowanie wie-
czyste na podstawie powojennych 
tytułów prawnych, w zamian za 
wywłaszczenie lub przejęcie nieru-
chomości gruntowej na rzecz Skar-
bu Państwa przed dniem 5 grudnia 
1990 roku – wyjaśnia Aleksandra 
Wysocka, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Nowi właściciele gruntów 
zobowiązani do ponosze-
nia rocznych opłat prze-
kształceniowych będą je 
wnosić przez 20 lat, licząc 
od dnia przekształcenia. 

Wysokość rocznej opłaty za 
przekształcenie będzie odpo-
wiadała wysokości opłaty rocz-
nej za użytkowanie wieczyste, 
obowiązującej w momencie 
przekształcenia. Gdyby jednak 
kogoś w dniu przekształcenia 
obowiązywała już opłata rocz-
na za „wieczyste” ustalona za 
pierwszy lub drugi rok od jej 

aktualizacji, to – zgodnie z art. 
77 ust. 2a ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami – wy-
sokość tej należności będzie 
odpowiadała wysokości opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego w trzecim roku od 
aktualizacji. 

Termin płatności rocznej opła-
ty przekształceniowej będzie 
przypadał na 31 marca każdego 
roku. Wyjątek stanowi opłata 
należna za rok 2019, którą 
trzeba uiścić do 29 lutego 2020 
roku. Co istotne, zobowiązanym 
do zapłaty będzie każdoczesny, 
czyli aktualny w tym okresie, 
właściciel nieruchomości.

Ustawa zakłada możli-
wość wniesienia opłaty 
jednorazowo – na wnio-
sek właściciela. 

W takim przypadku, za przekształ-
cenie gruntu stanowiącego wła-
sność skarbu Państwa, osobom 
fizycznym będącym właścicielami 
budynków jednorodzinnych lub 
lokali mieszkalnych lub spółdziel-
niom mieszkaniowym przysługuje 
bonifikata od tej opłaty. Wyso-
kość bonifikaty uzależniono od 
daty zgłoszenia żądania. Dla tych, 
którzy zapłacą całą sumę jednora-
zowo w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie, bonifikata wynie-

sie 60%, zaś w kolejnych latach 
będzie obniżana o 10%.

W odniesieniu do grun-
tów stanowiących wła-
sność Gminy Gliwice 
o ewentualnym udzieleniu 
bonifikaty i jej wysokości 
zadecyduje Rada miasta 
na podstawie uchwały.

Opłata przekształceniowa może 
podlegać waloryzacji. Dokonać 
tego będzie można z urzędu lub 
na wniosek właściciela nieru-
chomości, nie częściej jednak niż 
raz na 3 lata od dnia dokonania 
ostatniej waloryzacji.

Podstawę ujawnienia prawa wła-
sności gruntu w księdze wieczystej 
oraz w ewidencji gruntów i budyn-
ków będzie stanowiło zaświad-
czenie Prezydenta Miasta Gliwice 
potwierdzające przekształcenie. 
Każdy właściciel otrzyma taki do-
kument do 12 miesięcy od dnia 
przekształcenia, bez konieczności 
składania wniosku. – Zaświadcze-
nie będzie można też uzyskać na 
wniosek właściciela, w terminie 
4 miesięcy od daty jego złożenia. 
W takim przypadku wniosek pod-
lega opłacie skarbowej w wysoko-
ści 50 zł – informuje Aleksandra 
Wysocka.  (kik)

będzie wygodniej!

Już niebawem mieszkańcy osiedla baildona zyskają 
nowe miejsce wypoczynku – w ramach Gliwickiego 
budżetu Obywatelskiego przy ul. brzozowej powstanie 
skwer. mzUK ogłosił przetarg na realizację tego zadania.

Skwer, strefa wypoczynku, mała 
architektura, ławki, leżaki, ścież-
ki, nowe oświetlenie solarne, stół 
do gry w piłkarzyki, gra twister, 
kosze na śmieci, stojaki na rowe-
ry, roślinność. To wszystko pojawi 
się na skwerze, który powstanie 
przy ul. Brzozowej 10-16. Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych, 
który realizuje inwestycję w 

ramach GBO 2018, informuje, 
że  jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, skwer powinien być 
gotowy w listopadzie. Według 
szacunków inwestycja będzie 
kosztować 200 tys. zł (ostateczny 
koszt będzie znany po rozstrzy-
gnięciu przetargu). Na to zadanie 
w głosowaniu budżetowym od-
dano 464 ważne głosy. (mf)
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szerokie grono specjalistów z dziedziny nowych technologii, naukowców oraz przedstawicieli firm z branży, będzie 
debatować w Gliwicach o transporcie przyszłości, medycynie spersonalizowanej, perspektywach rozwoju prze-
mysłu lotniczego i branży kosmicznej. III Festiwal Innowacji i Technologii ruszy 14 września w Centrum edukacji 
i biznesu „Nowe Gliwice”.

Festiwal Innowacji i Technolo-
gii wspiera współpracę biznesu 
z nauką, prezentuje innowacje 
i nowoczesne technologie. 
Konferencję zainicjuje wystą-
pienie Sebastiana Kawy – naj-
bardziej utytułowanego pilota 
szybowcowego w historii, zdo-
bywcy 26 medali Mistrzostw 
Świata i Europy.

W programie festiwalu zapla-
nowano dwie odbywające się 
jednocześnie sesje otwarte. 
Medicasilesia to dyskusje 
o światowych trendach w ob-
szarze technologii medycznych. 
Eksperci zaprezentują przykła-
dy wdrożeń oraz przedstawią 
innowacyjne projekty w obsza-
rze inżynierii medycznej. 

Tematem przewodnim de-
baty Future of the mobility, 
z udziałem naukowców i przed-
stawicieli przemysłu motory-
zacyjnego, będą innowacje 
technologiczne i społeczne 

w transporcie przyszłości. 
Specjaliści dyskutować będą 
o kierunku, w jakim zmierza 
transformacja systemu mobil-
ności osobistej.

Równolegle, na małej scenie 
odbędzie się Forum Aerospa-
ce z udziałem przedstawicieli 
świata nauki i biznesu. Zostaną 
poruszone tematy dotyczące 
specyfiki funkcjonowania przed-
siębiorstwa w najbardziej inno-

wacyjnych obszarach gospodar-
ki, znaczenia kooperacji z innymi 
podmiotami z branży, a także 
perspektyw wsparcia sektora 
ze strony władz państwowych 
i samorządowych.

Wśród wartych uwagi wydarzeń 
wymienić należy również panel 
dyskusyjny laureatów poprzed-
nich edycji konkursu Innowator 
Śląska, podsumowujący realizo-
waną już od 10 lat inicjatywę 

promującą innowacyjność w na-
szym regionie. Sesjom dyskusyj-
nym towarzyszyć będzie wysta-
wa innowacyjnych rozwiązań, 
ukazująca ofertę oraz efekty 
współpracy jednostek sektora 
badawczo-rozwojowego oraz 
uczelni z otoczeniem bizneso-
wym. Tegoroczny Festiwal In-
nowacji i Technologii zakończy 
uroczysta gala rozdania nagród 
zwycięzcom konkursu Innowa-
tor Śląska 2017.

Więcej informacji o Festiwalu 
oraz formularz rejestracyjny 
można znaleźć na stronie  
www.fi-it.pl.

Festiwal Innowacji i Tech-
nologii rozpocznie dwu-
dniowe obchody 10-lecia 
Centrum edukacji i bizne-
su „Nowe Gliwice”. 

15 września na terenie Nowych 
Gliwic odbędzie się przygoto-
wany dla mieszkańców Gliwic, 
wypełniony atrakcjami Piknik 
Naukowo-Technologiczny PIK 
TeCH. Na uczestników będą 
czekać food trucki i liczne atrak-
cje dla rodzin z dziećmi. Wyda-
rzenie zakończy się otwartym, 
darmowym koncertem zespołu  
Lao Che. Organizatorami wyda-
rzenia są Górnośląska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o., Politechnika Śląska oraz 
Miasto Gliwice.  (mt)

Gliwice w świecie innowacji

Czas na pierwszy dzwonek 
w najbliższy poniedziałek, 3 września, ponad 21 tys. gliwickich uczniów rozpocznie kolejny rok szkolny. Czekają na nich wyremontowane 
sale i boiska, doposażone pracownie oraz wypoczęci i fachowi pedagodzy. 28 sierpnia stopnie nadania awansu zawodowego odebrało 
kolejnych 39 nauczycieli mianowanych.

Podczas dwóch wakacyjnych 
miesięcy szkoły i przedszkola 
przygotowywały się na przyjęcie 
uczniów. 

wszystkie wakacyjne 
remonty objęły prawie 
50 placówek. Ich łączny 
koszt to ok. 16 mln zł 
z miejskiego budżetu. Na 
doposażenie pracowni 
przedmiotowych miasto 
przeznaczyło kolejne 2 mln 
zł. dzięki temu młodzi gli-
wiczanie będą mogli uczyć 
się i wypoczywać w kom-
fortowych warunkach. 

W roku szkolnym 2018/2019 
naukę w klasach pierwszych 
szkół podstawowych publicz-
nych i niepublicznych rozpocz-
nie ok. 1 650 uczniów i ponad  
1,5 tys. nowych przedszkolaków. 
W publicznych szkołach podsta-
wowych naukę kontynuować 
będzie ponad 10,5 tys. dzieci, 
natomiast w wygasających 
gimnazjach będzie ich około  
1 400. Naukę w szkołach śred-

nich rozpoczyna ponad 1 800 
uczniów, a kontynuuje około  
4,5 tys. W publicznych liceach 
ogólnokształcących jest ich ok. 
2,5 tys., w technikach 2,8 tys., 
a w szkołach branżowych ok. 500.

O to, by nauka była intere-
sująca i łatwo wchodziła do 
głowy, dbają fachowi pedago-
dzy i nauczyciele. Wielu z nich 
wciąż się dokształca i doskonali 
swoje umiejętności. 28 sierpnia 
stopnie nadania awansu zawo-
dowego odebrało kolejnych 39 
nauczycieli mianowanych. 

– Życzę wszystkim nauczycielom, 
by praca z dziećmi, z młodzieżą 
dawała satysfakcję i poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku, 
by stanowiła istotny element reali-
zacji życiowych planów. Niezwykle 
ważne jest, by nauczyciele, biorąc 
udział w wychowaniu i rozwoju 
młodego człowieka, dzięki swo-
jemu zaangażowaniu stworzyli 
miejsce, w którym dzieci i mło-
dzież dowiedzą się jak odnaleźć 
się w dzisiejszej, niełatwej rze-
czywistości – podkreślał podczas 
uroczystości Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Akty odebrali: Paweł borec-
ki, Dagmara Cąpała-marek, 
Aleksander Czapla, Agnieszka 
Czok, Ioannis Giakovis, Ewelina 
Grochowska, Luiza kolasa, Łu-
kasz Kopera, Katarzyna kostelec-
ka, Edyta Krasińska, Katarzyna 
Kubica, Anna Kupka, Leszek 
Lepiorz, Łukasz Lewiński, Joan-
na masłowska, Anna musiał, 
Wiktoria owsiak-lulek, Sabina 
Pach, Damian Pelczarski, Krysty-
na Procek-Hryniewicz, Joanna 
Roj, Agnieszka rosada, Katarzy-
na sabo-Kołodziej, Katarzyna 
skłodowska, Sebastian starzyk, 

Magdalena stąporek-Chopcian, 
Agnieszka strassberger, Mariola 
stryja, Anna sułkowska, Anna 
syrica, Michaela szczęsna, Ma-
ria szot, Katarzyna szymczyk, 
Ewa woch, Sylwia wojnarow-
ska, Katarzyna wójcik, Marcin 
wroński, Przemysław zając, 
Magdalena Zawadzka.

Miejskie rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego w Gliwicach od-
będzie się 3 września w Górno-
śląskim Centrum Edukacyjnym 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
przy ul. Okrzei 20.  (kr)

39 nauczycieli kontraktowych odebrało 28 sierpnia w gliwickim ratuszu z rąk Krystiana Tomali, zastępcy prezydenta Gliwic, akty nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

http://fi-it.pl/pl/
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spośród 113 prac z całego świata jury międzynarodo-
wego konkursu architektonicznego za najlepszy uznało 
projekt autorstwa Pawła Pacaka oraz Katarzyny Po-
nińskiej z wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. 
drugie miejsce w konkursie również zdobyła praca 
wykonana przez studentów z Gliwic.

Zadaniem uczestników kon-
kursu #ValenciaCall było 
zaprojektowanie kompleksu 
mieszkań komunalnych dla 
hiszpańskiej Walencji. Tworząc 
projekt, musieli wziąć pod 
uwagę stylistykę zabytkowe-
go centrum miasta, potrzeby 
lokalnej społeczności, lokalną 
kulturę i tradycję oraz najnow-
sze trendy w budownictwie 
socjalnym.

Zwycięski projekt „Casa Españo-
la” autorstwa Pawła Pacaka oraz 
Katarzyny Ponińskiej to cztery 

mniejsze budynki, które tworzą 
spójny kompleks mieszkalny.  

Za drugi najlepszy projekt jury 
uznało pracę „El Espacio”, rów-
nież wykonaną przez studentów 
Politechniki Śląskiej: Martę 
Błaszczyk, Annę Czaplę, Filipa 
Gawina, Kacpra Kanię oraz Mar-
lenę Michalską. 

Konkurs #ValenciaCall został zor-
ganizowany przez portal „Start 
for Talents”, którego celem jest 
szeroko pojęte promowanie 
architektury.  (mt)

dwóch bohaterów walczących we wrześniu 1939 r. o westerplatte pochowa-
nych jest na cmentarzu parafialnym w bojkowie. Pamięć o chorążym edwardzie 
szewczuku i kapralu michale Plewaku ocalili od zapomnienia mieszkańcy, od 
kilku lat spotykający się przy mogiłach westerplatczyków w ramach inauguracji 
„bojkowskiego września”.

Wśród żołnierzy, którzy od 
1 do 7 września 1939 roku 
na Westerplatte bohatersko 
stawiali opór niemieckie-
mu najeźdźcy, byli chorąży 
Edward Szewczuk oraz ka-
pral Michał Plewak. Obydwaj 
urodzili się na Kresach, a po 
wojnie osiedlili w gliwickim 
Bojkowie. Edward Szewczuk 
zmarł w 1964 roku, a Michał 
Plewak w 1982 r. Spoczęli 
na miejscowym cmentarzu 
parafialnym. O zachowanie 
pamięci o nich dbają pieczo-
łowicie mieszkańcy Bojkowa, 

podczas obchodów „Bojkow-
skiego września”. 

Tegoroczna uroczystość roz-
pocznie się 1 września o godz. 
4.45, podniosłym alertem 
przy grobach chorążego 
Edwarda Szewczuka i kapra-
la Michała Plewaka. Wezmą 
w nim udział przedstawiciele 
środowisk kombatanckich 
i patriotycznych, a także woj-
skowi, uczniowie i harcerze. 
Podczas warty zagra Orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach. 

Dzień później, 2 września, 
o godz. 16.00 w kościele pw. 
Narodzenia NMP w Bojkowie 
zostanie odprawiona msza świę-
ta w intencji wszystkich, którzy 
walczyli o wolną Polskę. O godz. 
17.15 w Szkole Podstawowej nr 8  
(ul. Spacerowa 6) rozpocznie 
się natomiast koncert „Jeszcze 
skrzydła dawnej chwały mogą 
unieść nas” w wykonaniu Alek-
sandry Kluz, której towarzyszyć 
będzie młodzież z bielskiego 
zespołu Antyrama.

Organizatorami „Bojkowskie-
go Września” są: Rada Osiedla 
Bojków, Parafia Narodzenia 
NMP, Szkoła Podstawowa nr 8, 
MDK w Gliwicach, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Gli-
wicach, Jednostka Wojskowa 
AGAT im. gen. dyw. Edwina 
Rozłubirskiego, Wojskowy Od-
dział Gospodarczy w Gliwicach, 
Ochotnicza Straż Pożarna Boj-
ków, Fundacja im. Grupy Ope-
racyjnej „Śląsk” 1939. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mt)

znów najlepsi

Chwała bohaterom!

Gliwiczanin bez barier
Prezydent Gliwic zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Gliwiczanin bez 
barier”. w konkursie nagradzane są osoby z niepełnosprawnością, które przeła-
mują stereotypy i stanowią najlepszy dowód na to, że nie oznacza ona bierności 
ani wycofania z życia społecznego czy zawodowego.

– Konkurs jest okazją do za-
prezentowania wyjątkowych 
osobowości pełnych inwencji. 
Każda z tych osób, pokonując 
każdego dnia trudności związa-
ne ze swoimi ograniczeniami, 
podejmuje wiele ważnych i cie-
kawych wyzwań, pokazując, że 
niepełnosprawność nie musi 
być przeszkodą w prowadzeniu 
aktywnego życia. Chcemy, aby 
poznali ich wszyscy gliwiczanie 
– mówi Klaudia Bera, zastępca 
naczelnika Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

W pierwszym etapie konkursu, 
do 28 września, przyjmowane 
są zgłoszenia kandydatów. Mogą 
tego dokonać sami zainteresowa-
ni bądź inne osoby, organizacje 
i firmy. Proponowany kandydat 
musi zamieszkiwać na terenie 
Gliwic! Niezbędne formularze 
i regulamin konkursu są dostępne 
na bip.gliwice.eu w zakładce Zdro-
wie i pomoc społeczna (odnośnik 
Pomoc dla osób niepełnospraw-
nych). Można je także otrzymać 

w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
przy ul. Zwycięstwa 21 – w pokoju 
204 na II piętrze oraz na parterze 
UM w Biurze Obsługi Interesan-
tów (informacja główna oraz 
stanowisko konsultanta ds. osób 
niepełnosprawnych).

W drugim etapie zgłoszenia zo-
staną poddane ocenie jury. Na-
grodę i tytuł „Gliwiczanina bez 
barier 2018” przyzna prezydent 
miasta. Jury zaproponuje także 
grupę kandydatów do wyróżnie-

nia specjalnego mieszkańców 
(„Gliwiczanin bez barier 2018 
– wybrany przez społeczność 
lokalną”), przyznawanego w gło-
sowaniu internautów. Odbędzie 
się ono między 8 października 
a 5 listopada. Już dzisiaj zachę-
camy gliwiczan do oddawania 
głosów na swoich faworytów!

Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi w grudniu podczas uro-
czystej gali w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.  (kik)
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zbliża się wrzesień, a zatem czas na Targi expobud 
– imprezę, która na stałe wpisała się w jesienny 
kalendarz gliwickich spotkań branżowych. Na tar-
gach znajdziemy najnowocześniejsze rozwiązania 
przydatne podczas urządzania domu i ogrodu oraz 
innowacyjne i ekologiczne systemy grzewcze.

14. edycja Targów Expobud 
odbędzie się w trzeci week-
end września. Zostanie po-
dzielona na trzy panele tema-
tyczne: dom, wnętrze, ogród. 
Swoją ofertę zaprezentuje 
blisko 80 wystawców. Targom 
Expobud będzie towarzyszyć  
Kiermasz Roślin. 

Ponieważ wrzesień to ostat-
ni moment przed sezonem 
grzewczym, będzie też okazja, by 
dowiedzieć się czegoś o nowych 
metodach walki ze smogiem 
i ekologicznych rozwiązaniach 
grzewczych.

Na Targach będzie też można 
skorzystać z porad ekspertów 
i eko-doradców, którzy opo-

wiedzą o warunkach uzyskania 
różnego rodzaju dofinansowań 
na wymianę kotłów, termo-
modernizację budynków 
czy montaż pomp ciepła. Na 
specjalnym stoisku UM w Gli-
wicach będzie można uzyskać 
informacje dotyczące działań 
Miasta Gliwice w zakresie po-
prawy jakości powietrza.

Targi potrwają od 15 do 16 
września. Pawilony wystawien-
nicze na terenie Hali Sportowej 
Politechniki Śląskiej przy ul. 
Kaszubskiej 28 będą otwarte 
w godz. od 10.00 do 17.00. 

Bezpłatny bilet wstępu można 
pobrać na stronie www.promo-
cja-targi.pl.  (mf)
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Dla domu  
i ogrodu

https://bip.gliwice.eu/
https://promocja-targi.pl/%23item7
https://promocja-targi.pl/%23item7
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Czwarte zwycięstwo Piasta!

Karsten Ayong został wypożyczony do Piasta Gliwice z 1. FK 
Pribram. 20-letni napastnik będzie występował w Niebie-
sko-Czerwonych do końca roku. Klub zapewnił sobie opcję 
wykupu młodzieżowego reprezentanta Czech.

– Jestem zadowolony, że 
trafiłem do Piasta. Wszyscy 
w drużynie są miło nastawie-
ni i bardzo pomocni. To nie 
tylko świetni zawodnicy, ale 
również ludzie. Dlatego też 
bardzo się cieszę, że dołączam 
do zespołu i już nie mogę się 
doczekać, kiedy wyjdę na 
boisko – powiedział Karsten 
Ayong.

Ayong urodził się Kamerunie, 
ale całą dotychczasową pił-
karską karierę spędził w Cze-
chach. Pierwsze kroki w pro-
fesjonalnej piłce stawiał w 1. 
FK Pribram, gdzie zadebiutował 
w grudniu 2016 roku. Od tego 
czasu w barwach czeskiego klu-
bu rozegrał łącznie 41 spotkań, 
w których zdobył sześć bramek 
oraz zanotował dwie asysty.

– Nie jestem typową „dziewiąt-
ką”. Lubię dostawać podania 
pomiędzy lub za obrońców, bo 
wtedy mogę wykorzystać swoją 
szybkość. Bardzo dobrze czuję 
się też z piłką przy nodze oraz 
w pojedynkach jeden na jeden 
– dodał nowy zawodnik Niebie-
sko-Czerwonych.

– Długo obserwowaliśmy Karstena 
i wiemy, że będzie pasował do ze-
społu. Przez ostatni tydzień trenował 
z drużyną i bardzo szybko się zaada-
ptował. Cechuje go duża szybkość 
i siła. To młodzieżowy reprezentant 
Czech i mimo młodego wieku był 
ważną postacią 1. FK Pribram, któ-
ry awansował na najwyższy czeski 
poziom rozgrywkowy. Ważne też, że 
rozumie język polski, co znacznie uła-
twia mu kontakt z trenerami i zawod-
nikami – powiedział Bogdan Wilk, 
dyrektor sportowy Piasta Gliwice. 
 GKS Piast SA

w 6. kolejce Lotto ekstraklasy Piast Gliwice zdobył u siebie komplet punktów, wygrywając z Cracovią 3-1. 
Gole zdobyli: Felix, Papadopulos i Hateley. Tym samym gliwiczanie kontynuują dobrą grę w lidze, mając 
na swoim koncie, po 4 wygranych meczach i 2 porażkach, 12 punktów.

Ostatnie dwa mecze, z Legią War-
szawa i Jagiellonią Białystok, Piast 
przegrał pomimo dobrej gry. Tym 
bardziej cieszy postawa zawodni-
ków i zdobyte zwycięstwo. – To 
ważne trzy punkty, bo po ostat-
nich dwóch spotkaniach potrze-
bowaliśmy zwycięstwa – przyznał 
Waldemar Fornalik, trener Piasta 
Gliwice. – Nie było łatwo, choć 
mecz dobrze się ułożył – dodał.

Od pierwszej minuty na bramce 
stanął František Plach, dla które-
go był to debiut w ekstraklasie 
w barwach Piasta Gliwice. Od 12 
minuty gliwiczanie grali w prze-
wadze, po tym jak Budziński 
zobaczył czerwoną kartkę za 
faul na Patryku Dziczku. Wynik 
meczu bardzo ładnym strza-
łem otworzył Felix, a na 2:0 
uderzeniem głowy podwyższył 

Papadopulos. Trzeci gol tego 
meczu na swoje konto zapisał 
Tom Hateley. Początkowo nie 
wykorzystał rzutu karnego, ale 
zrehabilitował się w drugiej 
połowie strzelając gola z akcji.  
– Zwycięstwo świadczy o tym, 
jak dobrzy jesteśmy. Tym bar-
dziej, że mecze z Legią i Jagiello-
nią nie ułożyły się po naszej 
myśli. Co więcej, daliśmy radość 
naszym kibicom. Tego właśnie 
chcieliśmy – mówił po meczu 
Hateley.

Najbliższe spotkanie, w sobotę 
1 września, Piast Gliwice zagra 
na wyjeździe z Lechem Poznań. 
Będzie to ostatnie spotkanie 
przed dwutygodniową przerwą 
na reprezentację. Po przerwie na 
ligowe boisko gliwiczanie wrócą 
15 września.  (kr)

Kolejne 
wzmocnienie

karsten ayong
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GTK Gliwice ostro trenuje podczas swojego okresu przygotowawczego do energa 
basket Ligi. w grafiku zaplanowano aż 16 sparingów. Trzy z nich już zostały roze-
grane. Gliwiczanie zaliczyli w nich zwycięstwo, porażkę i remis.

Okres przygotowawczy gliwickiej 
drużyny koszykarskiej trwa aż 
dziewięć tygodni. W tym czasie 
gliwiccy koszykarze rozegrają 16 
gier sparingowych. W planie są 
potyczki z innymi ekstraklasowy-
mi zespołami, m.in. z.: Polskim 
Cukrem Toruń, BM Slam Stalą 
Ostrów Wlkp., TBV Startem Lu-
blin i MKS-em Dąbrowa Górni-
cza. Wśród sparingpartnerów nie 
zabraknie także zagranicznych 
drużyn z Opawy, Svitavy i Żyliny. 

GTK zmierzył się już z beniamin-
kiem I ligi, Górnikiem Trans.eu  
Wałbrzych. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 77:64 dla 
gliwiczan. Najskuteczniejsi 
w barwach zespołu Pawła 
Turkiewicza byli Amerykanie: 
Damonte Dodd, który zdobył 

18 punktów i aż 13 zbiórek oraz 
Riley LaChance, który dołożył 
16 oczek i 4 asysty.

Z kolejnym przeciwnikiem nie 
poszło już tak łatwo. W Toruniu 
z tamtejszym Polskim Cukrem 
GTK Gliwice rozegrał dwumecz. 
Pierwsze spotkanie zakończyło 
się porażką 64:88, natomiast 
w drugim starciu udało się 
osiągnąć remis.

Kolejna gra kontrolna zaplano-
wana jest na piątek, 31 sierp-
nia. Tego dnia przyjdzie im się 
zmierzyć z rywalami z Opawy. 
Natomiast 14 i 15 września ko-
szykarze rozegrają mecze w Gli-
wicach. Na te dwa dni zaplano-
wany jest turniej, w którym 
obok gliwiczan, zagrają zespoły 

z Dąbrowy Górniczej, Ostrowa 
Wielkopolskiego i Krosna. 

W ramach przygotowań GTK 
Gliwice weźmie również udział 
w drugiej połowie września 
w Memoriale braci Kleinov-
cov w Levicach, gdzie oprócz 
mistrzów Słowacji zagrają NH 
Ostrawa i Helios Suns Domżale. 

Niewielkie zmiany przeszedł 
również sztab szkoleniowy. 
Nad zdrowiem zawodników 
zarówno w okresie przygoto-
wawczym, jak i podczas całego 
sezonu będą czuwać nowe 
osoby. Monika i Rafał Chrząsz-
czowie przejęli rolę trenerów 
przygotowania motorycznego, 
natomiast nowym fizjoterapeu-
tą został Tomasz Piętka.  (kr)
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Koszykarze przetestowali 
już każdy wariant
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8  w r z e ś n i a 

r u s z a  d w u d n i o w y 
Fest iwal  Miasta  Z łota 

Rybka 2018. Zaplanowano 
fantastyczną paradę przebie-
rańców, wielkie świetlne wi-
dowisko, koncerty pod gołym 
niebem i zawody sportowe. 

Wilki morskie i szczury  
lądowe – wszyscy na 

pokład!

Udział 
we wszystkich 

atrakcjach i wyda-

rzeniach jest bezpłatny. 

Organizatorem Festiwalu 

Miasta Złota Rybka jest 

Miejska Biblioteka 

Publiczna w Gliwi-
cach.

SOBOTA 
8 września

godz. 14.30 

WIELKA PARADA

Rynek • ul. Zwycięstwa • park Chopina

 
9 września festi-wal wystartuje o godz. 12.00. Najmłodsi w strefie dmu-chańców wskoczą na Statek piracki albo Piracką Zjeżdżalnię. Zaplanowa-no także pokazy mody gliwickich pro-

jektantów, występy teatralne i taneczne 
oraz zawody dla prawdziwych siłaczy. na 
scenie wystąpi kameralny gliwicki zespół 
akustyczny The Jazz Miglance oraz duet Azzurro. Na zakończenie pełnego wra-żeń weekendu zaplanowano pro-jekcję multimedialną „Żywio-ły”. Początek około godz. 19.45.

P o d -
czas festiwa-

lowego weekendu  

8–9 września zaplanowa-

no także dodatkowe atrakcje 

poza parkiem Chopina, między 

innymi wystawy, wernisaże, 

spotkania autorskie. W cen-

trum tych wydarzeń będą 
Gliwice albo gliwiccy 

twórcy.

wystawa fotografii Juna Fujity  
8–28 września (Filia nr 1 MBP)

spotkanie autorskie 
z Wojciechem Chmielarzem

8 września, godz. 18.00 (Scena Forum)

The Jazz Miglance

duet Azzurro

zespół Salake

zespół Sąsiedzi

mażoretki Pantery

NIEDZIELA 
9 września

park Chopina

 
Syreny i tryto-

ny, piraci i rozbitko-

wie – wszystkie morskie 

stworzenia będą mile wi-

dziane. Zbiórkę osób chcą-

cych uczestniczyć w paradzie 

zaplanowano przy fontan-

nie z rzeźbą Neptuna 

na godz. 14.15.

 
W parku Chopina o godz. 15.00 stery przejmą dwie niesamowite gliwickie for-

macje taneczne – mażoretki Pantery 
i zespół Salake. Później mali gliwicza-

nie zaprezentują na wybiegu najświeższe 
trendy podwodnego świata. Będzie też po-
kaz tańca brzucha, spotkanie z pasjonatami 
ze Śląskiego Yacht Clubu, którzy nauczą nas 
wiązać węzły oraz rodzinna gra miejska.  
A wieczorem rozbuja nas szantowy ze-

spół Sąsiedzi – atmosfera nadmor-skiej tawerny gwarantowana! Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.
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piątek 31 sierpnia
 ■ godz. 17.00: „O Radiostacji i prowokacji” – wykład dr. 

hab. Grzegorza Bębnika i Kamila Kartasińskiego z cyklu 
„Młodzi badacze kontra historia”, Radiostacja (ul. Tar-
nogórska 129)

 ■ godz. 19.00: „Głębiny” – wernisaż wystawy grupy 
Think Pink, galeria Na6 (ul. Matejki 6)

 ■ godz. 20.00: Hans Zimmer – retransmisja koncertu  
z Pragi, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 1 września
 ■ godz. 9.00–12.00: warsztaty transferu nitro z cyklu 

„Książki w drodze”, Targ na Zielonym (ul. Dubois 22)
 ■ godz. 10.00: Poranek dla maluchów – zajęcia dla dzie-

ci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

niedziela 2 września
 ■ godz. 17.15: „Jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą 

unieść nas” – koncert Aleksandry Kluz, Szkoła Podsta-
wowa nr 8 w Gliwicach (ul. Spacerowa 6)

 ■ godz. 18.00: „Gismondo Re di Polonia” – światowa 
współczesna premiera opery Leonarda Vinciego w ra-
mach XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej 
Improwizowanej All'improvviso, ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.00: Marcin Wyrostek & Corazon, Gliwicka 
Orkiestra Kameralna – koncert „Na pożegnanie lata”, 
park Chopina

środa 5 września
 ■ godz. 18.00: „Neuro” – wernisaż wystawy grafiki Mał-

gorzaty Jabłońskiej, Centrum Organizacji Kulturalnych 
„Perełka” (ul. Studzienna 6)

CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

w operze wszystko – akcja, ruch, gest – jest podporządkowane muzyce. do świata naj-
wspanialszych spektakli będzie można zajrzeć w kinie amok podczas transmisji z cyklu 
„Met opera”. wszystko w jakości Hd & dd surround!
Na otwarcie sezonu, 6 października, 
zaplanowano transmisję „Aidy” 
Giuseppe Verdiego w nowej obsa-
dzie. Po prapremierowym wysta-
wieniu opery Verdi został wywoła-
ny przez publiczność do ukłonów, 
bagatela, 32 razy! Jakie będzie 
nowojorskie przedstawienie? Sonja 
Frisell przygotowała inscenizację 
dosłownie ociekającą bogactwem 
i złotem. W głównej roli usłyszymy 
Annę Netrebko, jedną z najlepszych 
sopranistek na świecie. 

Dziesięć spektakli zaplanowanych 
w sezonie 2018/2019 oferuje pe-
łen przekrój przez historię opery. 
Oprócz „Aidy” usłyszymy też 
„La Traviatę” autorstwa Verdie-
go, „Carmen” Georgesa Bizeta 
i „Dziewczynę z Dzikiego Zacho-
du”, jedno z mniej znanych dzieł 
Giacoma Pucciniego. Wśród czte-
rech premierowych spektakli jest 
między innymi „Samson i Dalila” 

Camille’a Saint-Saënsa i „Marnie” 
– opera inspirowana filmem Alfre-
da Hitchcocka.

Szczegółowy harmonogram trans-
misji jest dostępny na stronie 
amok.gliwice.pl. Sprzedaż biletów 
już ruszyła – można je nabyć za po-
średnictwem strony internetowej 
i w kasie kina Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3). (mm)

pod dyktando muzyki

„Carmen”

„aida”
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Hasło Xi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki dawnej improwizowanej all’improvviso to „europa wielu kultur 
i narodów”. w podróż po tradycjach muzycznych starego kontynentu wyruszymy już 2 września w towarzystwie 
między innymi {oh} orkiestry Historycznej i Maxa emanuela Cenčića.
Tegoroczny festiwal rozpocznie 
się od światowej współczesnej 
prapremiery opery „Gismondo 
Re di Polonia” Leonarda Vin-
ciego. Włoski kompozytor był 
jednym z mistrzów szkoły nea- 
politańskiej. Tytułowy władca 
z opery „Gismondo Re di Po-
lonia” („Zygmunt, król Polski”) 
to Zygmunt II August, ostatni 

z dynastii Jagiellonów. Prawy-
konanie tej opery nieprzypad-
kowo zbiega się z obchodami 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. – To 
monumentalne dzieło ukazuje, 
jak istotna była pozycja Polski 
w ówczesnej Europie – mówi 
Jakub Lubina z Towarzystwa 
Kulturalnego Fuga.

W spektaklu operowym weźmie 
udział kilkoro solistów, w tym 
słynny chorwacki śpiewak Max 
Emanuel Cenčić. Jako kontrate-
nor mezzosopranowy specjali-
zuje się w muzyce barokowej, 
a jego udział w „Gismondo 
Re di Polonia” gwarantuje, że 
otwarcie festiwalu będzie na 
najwyższym artystycznym po-
ziomie. Solistom na scenie będą 
towarzyszyć muzycy {oh!} Or-
kiestry Historycznej, znakomici 
instrumentaliści wykonujący 
muzykę dawną. Koncert roz-
pocznie się 2 września o godz. 
18.00 w ruinach teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18).

Na festiwalowej mapie inspiracji, 
poza Polską, znajdą się też Niem-
cy. Z projektem „Bach Stories” 
wystąpią 23 września Aleksan-
der Dębicz i Marcin Zdunik. 
W wykonaniu duetu pianistycz-
no-wiolonczelowego będzie to 
Bach mocno uwspółcześniony. 

Kompozycje mistrza baroku 
zabrzmią także w koncercie re-
formacyjnym na zakończenie fe-
stiwalu. Andrzej Jagodziński Trio 
zagra 31 października w kościele 
Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19a).

Barok będzie grany na festi-
walu także na cygańską nutę. 

Wszystko za sprawą koncertu 
Vittoria Ghielmi i orkiestry  
Il Suonar Parlante. Muzycy 
wykonają utwory opracowane 
na podstawie bardzo rzadkich 
manuskryptów z Polski, Węgier 
i Transylwanii. Koncert „Gypsy 
Baroque” zaplanowano na 20 
października.

W muzyczną podróż do Anda-
luzji 7 października zabierze nas 
Enrike Solinís. Baskijski gitarzysta 
wystąpi z założoną przez siebie 
orkiestrą Euskal Barrokensem-
ble. Co nas czeka? – Hiszpańskie 
rytmy, krwisty odcień czerwieni 
i żywe emocje – zapowiada  
Jakub Lubina.

Bilety na koncerty są już w sprze-
daży. Informacje są dostępne na 
stronie www.allimprovviso.pl. 
Organizatorem festiwalu All’im-
provviso jest TK Fuga. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

w muzycznym tyglu

enrike solinís & euskal barrokensemble

{oh} orkiestra Historyczna
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Max emanuel Cenčić

http://amok.gliwice.pl/
http://www.allimprovviso.pl/
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Kaliber 44, Krzysztof zalewski i The dumplings wystąpią w Gliwicach podczas październikowej imprezy organizo-
wanej przez Radzimira dębskiego, popularnego kompozytora i producenta muzycznego. Na festiwalu zagra także 
gość specjalny prosto z Nowego Jorku – Pharoahe monch, legenda amerykańskiego rapu.

Utalentowany muzyk młodego pokolenia, Radzimir 
Dębski, znany pod pseudonimem Jimek, to gwarancja, 
że dwudniowa impreza w hali widowiskowo-sporto-
wej Arena Gliwice (ul. Akademicka 50) będzie jednym 
z najważniejszych wydarzeń muzycznych tej jesieni. 
Aranżer zasłynął symfonicznymi opracowaniami muzyki 
hip-hopowej, ale jego muzyczne horyzonty są bardzo 
szerokie. Taki też będzie Festiwal Jimek+!

5 i 6 października wyruszymy w muzyczną podróż dooko-
ła świata. Polskich wykonawców będzie reprezentować 
Kaliber 44, legenda śląskiego rapu; Krzysztof zalewski, 
jeden z najciekawszych wokalistów młodego pokolenia 
oraz electropopowa formacja The dumplings. Usłyszy-
my też kapitalny koncert Jimek symphonixx, w którym 
muzyk wystąpi z kilkudziesięcioosobową orkiestrą. 

Gwiazdą festiwalu będzie Pharoahe monch, król hip- 
-hopu zza Oceanu. Zagra też bokanté – międzynarodo-
wy zespół muzyczny z piosenkami w języku kreolskim 
i francuskim. The Kultimangoes wykonają najlepszy 
afro-beat z Północy. 6-osobowy zespół z Danii przekracza 
granice, zachwycając publiczność od Kopenhagi po Koreę 
Południową i Afrykę. Niesamowity koncert w klimatach 
latino, swingu i ska da Rumba de bodas, a aluna Wade  
połączy afrykańskie rytmy ze współczesnym jazzem.

Szczegóły wydarzenia oraz informacje na temat biletów 
są dostępne na stronie arenagliwice.com.  (mm)

Przebojowy spektakl wchodzi na afisz

Jimek & spółka w Arenie Gliwice

Jimek 

Pharoahe monch
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The dumplings

Krzysztof zalewski

wrześniowa premiera Teatru miejskiego w Gliwicach to muzyczny komentarz do współczesnej Rosji. „miłość w Lenin-
gradzie” w reżyserii Łukasza Czuja opowiada historię najnowszą przebojowymi piosenkami siergieja sznurowa i grupy 
Leningrad. do zobaczenia od 6 września!
Miejsce akcji to petersburski 
klub nocny, którego pracownika-
mi są postacie z prowokacyjnych 
piosenek Leningradu. W głównej 
roli „Sznura” wystąpi Mariusz 
Kiljan. – Codzienne imprezy 
i jazda na krawędzi są sposo-
bem na ucieczkę przed piekłem, 
które czai się na dnie wyobraźni 
– mówi Agnieszka Skowronek 
z TM-u w Gliwicach. Publiczność 
zostanie wciągnięta w wir tych 
wydarzeń, nawiązując podczas 
spektaklu żywiołowy kontakt 
z aktorami.

„Miłość w Leningradzie” 
opowiada o współczesnych 
Rosjanach, ich buncie wobec 
rzeczywistości i marzeniach 
o mitycznym Zachodzie, na 
którym wszystko ma być lepsze. 

Podczas wielkiej rockowo-po-
powej imprezy tytułowym mia-
stem będzie na zmianę dawny 
radziecki Leningrad, „stolica 
kultury”, i współczesny Peters-
burg, skorumpowany, pełen 
narkotyków i skandali. – Ten 
świat jest groteskowy, przeryso-
wany, często wulgarny, tak jak 
cała poezja muzyczna Sznurowa 
– wyjaśnia Skowronek.

W spektaklu zagra 15-osobowy 
zespół muzyczny pod kierow-
nictwem Remigiusza Hadki. 
Będzie to kolejny spektakl w re-
pertuarze gliwickiego teatru, 
w którym rytm odmierzać będą 
piosenki, łącząc się ze sobą i ko-
mentując. Bo „Rosja to nie jest 
po prostu państwo. Rosja to stan 
umysłu”.  (mm)

„miłość w Leningradzie” fo
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https://arenagliwice.com/
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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

nieruchomości

nabór nr Kd.210.33.2018.bRm-1

Urząd miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21,  

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  
w biurze Rozwoju miasta  

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 pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na danym stano-

wisku,

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 10 
września 2018 r. do godz. 16.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

nabór nr Kd.210.32.2018.Ks-2

Urząd miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
w wydziale Księgowości  

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 piętro, 
obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są  
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 14 
września 2018 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

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

zarząd budynków miejskich  
I Towarzystwo budownictwa społecznego  

spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy dolnych wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicy:

I PRzeTARG

1. pl. Jaśminu 2/U-11 front, piwnica, lokal użytkowy o powierzchni 
112,31 m2 składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektrycz-
ną – instalacja elektryczna przygotowana pod zasilanie, brak umowy z Tauron 
dystrybucja sA, najemca winien wystąpić o warunki techniczne przyłączenia 
i dokonać opłaty przyłączeniowej, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, wC brak, 
ogrzewanie – c.o. kotłownia lokalna PeC.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 7,00 zł
Wadium: 2358,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Pszczyńska 7/U-1 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 22,56 m2 
składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elektryczną – insta-
lacja elektryczna do wymiany, wodno-kanalizacyjnej – odpływ od umywalki, wC 
brak, ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu: do remontu. 
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 610,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. błogosławionego Czesława, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
51,07 m2 składający się z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
– instalacja elektryczna do wymiany, wodno-kanalizacyjnej, wC, ogrzewanie 
– brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu: do remontu. 
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1225,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega licytacji i wynosi:
Powierzchnia piwnicy 15,44 m2 x 3,50 zł/m2 = 54,04 zł miesięcznie + podatek VAT 
wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.
UwAGA: wystrój lokalu jest chroniony ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. sposób użytkowania lokalu powinien być zaopiniowany 
pod względem konserwatorskim.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. zygmunta starego 18/U-1 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
88,23 m2 składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, 
gazową, wodno-kanalizacyjną, wC, ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować 
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 2117,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
*Nieruchomość w której usytuowany jest lokal znajduje się w samoistnym posiadaniu 
Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak 
właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu od-
będzie się 17 września 2018 r. (poniedziałek) od godz. 9.30 do godz. 9.45 w po-
koju 121 – sala narad, I piętro, w siedzibie zbm I Tbs sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. dolnych wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 wg kolejności 
adresów podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala narad, I piętro, w siedzibie 
zbm I Tbs sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. dolnych wałów 11.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną 

informacją o numerze konta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone 
po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu 
i zaleca się, aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na 
koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się 

będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego 
przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

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

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

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, 
jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświad-
czenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto zbm I Tbs sp. z o.o. przy  
ul. dolnych wałów 11 – ING bank Śląski s.A. I O/ Gliwice nr konta 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, 
deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych, pok. 107, 
ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamo-
ści oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal 
użytkowy.

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy 

najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy 

najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco 
opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 7 września 2018 r. (piątek):
1. pl. Jaśminu 2, piwnica, godz. 10.00–10.15,
2. Pszczyńska 7, godz. 10.30–10.45,
3. błogosławionego Czesława 4, godz. 11.00–11.15,
4. zygmunta starego 18, godz. 11.30–11.45.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej Rozpo-
rządzeniem, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich 

I  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  
44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-
29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej 
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania 
niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wy-
nikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń 
związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich spro-
stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
swoich danych.

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

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
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OGŁOszeNIA

oferty pracy

komunikat

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

komunikaty

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.

Ośrodek Pomocy  
społecznej w Gliwi-

cach, ul. Górnych 
wałów 9, Gliwice,

informuje, iż dostępne są już 
wnioski o przyznanie stypen-

dium 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 Po-
mocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 
118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie, z miesiąca poprze-
dzającego 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 mate-
rialna o charakterze socjalnym”.

1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gli-
wice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach pomocy 
społecznej, areszcie śledczym oraz 
ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych dla przeprowadze-
nia na obszarze Miasta Gliwice 
głosowania w zarządzonych na  
21 października 2018 r. wyborach 
do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborach 

wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVII/810/2018 Rady 
Miasta Gliwice z 19 kwietnia 2018 r. 
o podziale Miasta Gliwice na stałe 
obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

5. Projekt uchwały Rady Miasta 
w sprawie uchylenia uchwały  
nr XXXVIII/821/2018 z 14 czerwca 
2018 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie ograni-
czenia godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży 
na terenie Osiedla Śródmieście 
w mieście Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę nr XXXIII/753/2017  
z 14 grudnia 2017 r. w sprawie 

wzniesienia Pomnika Powstań 
Polskich.

8. Projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na objęcie granicami 
specjalnej strefy ekonomicznej nie-
ruchomości położonej na terenie 
miasta Gliwice.

9. Projekty uchwał w sprawie  wy-
rażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości 
stanowiących własność miasta 
Gliwice.

10. Projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie z wnio-
skodawcami kolejnych umów 
dzierżaw na okres do 3 lat nieru-
chomości położonej w Gliwicach 
przy ul. Górników.

11. Projekty uchwał w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż lokali 
użytkowych.

12. Projekt uchwały w sprawie nada-
nia nazwy rondu usytuowanemu 
na terenie miasta Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwa-
lenia programu polityki zdrowotnej 
dotyczącego profilaktyki próchnicy 
zębów u dzieci pod nazwą „Zdrowy 
uśmiech”.

14. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich realiza-
cję w 2018 r. 

15. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bez-
domnych.

16. Projekt uchwały w sprawie znie-
sienia statusu pomnika przyrody 
powołanego rozporządzeniem nr 
42/2005 Wojewody Śląskiego z 26 
sierpnia 2005 r. 

17. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Gliwice 
w 2018 roku

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego Rady 
Miasta porządek sesji zostanie za-
mieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej 30 sierpnia br. oraz 
w Miejskim Serwisie Informacyjnym 
– GLIWICE, w kolejnym numerze, 
który ukaże się 6 września br.

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

PLANOwANy PORządeK sesJI RAdy mIAsTA
do porządku sesji Rady miasta Gliwice, zaplanowanej na 6 września 2018 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOszeNIA
nieruchomości

że 5 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 106 w budynku przy ul. Jasnej 31A, w którym znajduje się siedziba wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu miejskiego w Gliwicach, rozpocznie się 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej własność skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w sądzie 
Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, obejmującej działki geodezyjne nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 60 o pow. 0,1693 ha, obręb Nowe Gliwice, oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków jako tereny przemysłowe (ba) – na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

I przetarg, przeprowadzony 8 sierpnia 2018 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym, w związku z brakiem 
wpłat wadium.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone 
żadne roszczenia.
W dziale I księgi wieczystej GL1G/00033327/5 ujawnio-
ne jest uprawnienie z tytułu nieodpłatnej i nieograni-
czonej w czasie służebności drogi – przechodu i prze-
jazdu po działce nr 58/7 objętej KW GL1G/00041545/8 
w pasie o szerokości ok. 5 m, biegnącym od ulicy Do-
jazdowej do granicy działki nr 58/7 z działką nr 59, 
w miejscu leżącym jak najbliżej granicy działki nr 58/7 
z działkami nr 58/6 i 57, zgodnie z załącznikiem mapo-
wym do aktu notarialnego z 29 kwietnia 2013 r. Rep. 
A nr 1741/2013, na rzecz każdoczesnych właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej 
składającej się z działek oznaczonych numerami 51, 59 
i 60 o łącznej powierzchni 6,8162 ha, objętych niniejszą 
księgą wieczystą.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr 
GL1G/00033327/5 nieruchomość nie jest przedmiotem 
żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 1 617 679 zł
Wadium: 161 767 zł
minimalne postąpienie: 16 200 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 
1221 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który 
został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do 
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczone-
go na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 
135/2017 z 9 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniem 
Wojewody Śląskiego nr 77/18 z 14 marca 2018 r. oraz 
zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonujące-
go zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-
-4517/17 z 11 maja 2017 r. i wykazu nr 10/SP/2017 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Płażyńskiego, obej-
mująca działki nr 51, 59 i 60 o łącznej pow. 6,8162 ha, 
to teren dawnych Gliwickich Zakładów Chemicznych 
„Carbochem”. Z uwagi na charakter prowadzonej wcze-
śniej na nieruchomości działalności wykonana została 
analiza geologiczno-przyrodniczo-środowiskowa terenu. 
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż 
wierzchnie warstwy gruntu są skażone substancjami 
niebezpiecznymi. Niemniej jednak z przeprowadzo-
nych badań, zarówno przez Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych z Katowic, jaki i Politechnikę Śląską 
w Gliwicach wynika, iż dopuszczona została realizacja 
nowych inwestycji pod warunkiem zabezpieczenia 
skażonych warstw gruntu.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy 
prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU 
z 2018 r., poz 799), jeżeli zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi ma charakter historyczny, co do zasady podmio-
tem odpowiedzialnym za oczyszczenie jest podmiot 
władający danym gruntem. Przez historyczne zanie-
czyszczenie ziemi rozumie się m.in. zanieczyszczenie, 

które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika 
z działalności, która została zakończona przed 30 kwiet-
nia 2007 r. W chwili sprzedaży takiego gruntu obowiązek 
ten przechodzi na nowego nabywcę. Dyrektor ochro-
ny środowiska może w takich sytuacjach w drodze 
decyzji nałożyć na właściciela/władającego gruntem 
obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby 
i ziemi oraz wyznaczyć termin przedłożenia wyników 
tych badań. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, 
wymagane jest podjęcie działań oczyszczających czyli 
tzw. remediacji (art. 3 ust. 31b ustawy Prawo ochrony 
środowiska). Przez remediację rozumie się poddanie 
gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na 
celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powo-
dujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie 
rozprzestrzeniania się.
Przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest dziko 
rosnącą roślinnością, ze znacznym zadrzewieniem i za-
krzewieniem. Usytuowane są na niej ruiny budynków 
przemysłowych. Ponadto przez działkę nr 59 przebiegają 
sieci gazowe oraz nieczynne instalacje wykorzystywane 
przez przedsiębiorstwo.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego działka nr 51 oraz część działki 
nr 59 i 60 znajduje się na terenie oznaczonym symbo-
lem 2PU, co oznacza tereny przemysłowo-usługowe, 
natomiast pozostałe części działek nr 59 i 60 znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem 03KDG 2/2, co 
oznacza tereny ulicy głównej, projektowanej. Niemniej 
jednak planowana jest zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice polegająca na zawężeniu ul. Płażyńskiego do 
jednej jezdni, co spowoduje, że rezerwa w/w terenów 
pod poszerzenie tej drogi będzie zbędna.
W obecnym układzie drogowym istnieją dwie możli-
wości skomunikowania ww. działek z drogą publiczną. 
Pierwsza polegająca na bezpośrednim połączeniu z ulicą 
Płażyńskiego z włączeniem nowo projektowanym zjaz-
dem oddalonym od strefy oddziaływania skrzyżowania 
typu rondo ulicy Bojkowskiej z Płażyńskiego. Warunkiem 
niezbędnym jest w tym przypadku zniwelowanie wy-
sokości skarpy, celem spełnienia wymaganych warun-
ków technicznych dla zjazdu publicznego – pochylenia 
podłużnego. Druga to możliwość skomunikowania od 
strony ul. Dojazdowej poprzez działkę sąsiednią nr 58/7 
stanowiącą własność Miasta Gliwice, również z włącze-
niem nowo projektowanym zjazdem. W tym celu została 
ustanowiona stosowna służebność, która ujawniona jest 
w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej 
nieruchomości oraz dla działki obciążonej.
sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: 
sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizycz-
ne lub prawne, które wniosą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie pie-
niężnej do 31 października 2018 r. na konto Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  

nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„II przetarg, dz.51, 59, 60, obręb Nowe Gliwice, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data 
uznania ww. rachunku Urzędu miejskiego w Gliwicach.
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 

nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy 

przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg,

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

Osoby legitymujące się potwierdzonymi upraw-
nieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzecz-
pospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opusz-
czenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., 
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wy-
znaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nie-
przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do 
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r.  
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozo-
stawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetar-
gu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieru-
chomości pozostawionych poza obecnymi granicami 
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie 
do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego 
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 31 
października 2018 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać stosowną ad-
notację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej 
formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 
3 i 4 ww. ustawy).
w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziem-
ca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomo-
ści, wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy.
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i ter-

minie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie bę-
dzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych ze sprzedażą nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej nr PM-4517/17 z 11 
maja 2017 r. na podstawie podanego do publicznej wia-
domości wykazu nr 10/SP/2017 stanowiącego załącznik 
do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością 
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej jako organ właściwy do gospoda-
rowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu  
w zakładce Dla Mieszkańców/Nieruchomości – przetargi 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) 
w dziale: Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Ponadto informacja o przetargu podana zostanie do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogło-
szenia w prasie codziennej (Miejski Serwis Internetowy 
Gliwice) oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej – 
Dziennik Gazeta Prawna.

preZyDent miaSta GLiWice
Wykonujący ZaDania Z ZakreSu aDminiStracji rZąDoWej  

jako orGan WłaściWy Do GoSpoDaroWania nieruchomościami Skarbu pańStWa 

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).

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

że w budynku zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwa-
lidów wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy zawie-
rające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 477 – 485 do 10 września 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 462 – 465 do 6 września 2018 r.
•	 nr 466 – 476 do 7 września 2018 r.
•	 nr 486 – 488 do 11 września 2018 r.

oGłaSZa,

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 m2  

do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

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

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewi-
zją przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki SA,
• 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.

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

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% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm).
Wadium: 16 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 września 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności lokalu mieszkalnego nr 13, stanowiącego 
własność skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 
55,39 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 
2,70 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chod-
kiewicza 12, wraz z udziałem wynoszącym 300/10 
000 w częściach wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmującego 

• działki geodezyjne nr 662, 666, 667, 
668, obręb zatorze, objęte księgą 
wieczystą nr GL1G/00031307/5, 
o łącznej powierzchni 2206 m2.

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 nie-
ruchomości: 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 
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu 
wieczystym Miasta Gliwice, obejmujących zabudowaną 

• działkę nr 296, obręb Centrum, Kw 
GL1G/00053840/3 wraz z przenie-
sieniem prawa własności zabudowy 

budynku administracyjno-biurowego 
o pow. użytkowej 3 954 m2 oraz nie-
zabudowaną działkę nr 297, obręb 
Centrum, Kw GL1G/00118278/6.

Termin przetargu: 15 października 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
6 918 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 90 354,57 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem 
VAT: 6 827 645,43 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017r., poz. 1221 
z późn. zm.), stanowi 1,31% ceny wywoławczej nie-
ruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej usta-
wy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT. Cena nie podlega-
jąca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 
98,69% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Wadium: 691 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 października 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 

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

Termin przetargu: 15 października 2018 r., godz. 
11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 950 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm).
Wadium: 395 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 października 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest wydział Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu miejskiego w Gliwicach

nieruchomości na SprZeDaŻ

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

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

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

 

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: 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: 4 września 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellon-
ki 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, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 89 000,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 4 września 2018 r. od godz. 9.30  
do 9.45, 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. zAbRsKA 12, lokal nr 15, I piętro,  
pow. 38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, wC, lokal 
do generalnego 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 przedpoko-
je, kuchnia, wC, komórka, pomieszcze-
nie 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, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 13 września 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 31 sierpnia 2018 r. od godz. 12.35 do 
12.50
(dodatkowy termin oględzin: 10 września 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Jagiellonki w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 7 września 2018 r.

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

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

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

• UL. sTyCzyńsKIeGO 51, lokal nr 2, parter, 
pow. 32,92 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.45 
do 11.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

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

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

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

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.

http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
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Akredytacje reporterskie są udzielane do 6 września 2018 roku:
• osobiście w Wydziale Kultury i Promocji Miasta w Gliwicach (ul. Zwycię-

stwa 21, p. 243);
• pocztą elektroniczną (kp@um.gliwice.pl);
• pocztą tradycyjną (Wydział Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miejski  

w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
Regulamin jest dostępny na stronie gliwice.eu.

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

