
issn: 1642-1108issn: 1642-1108

Brawo Hybris!
Centrum informatyczne SAP Hybris 

dołączyło do prestiżowego grona SAP 
Labs Network, globalnej sieci skupiającej 
najlepsze centra rozwoju oprogramowania 
firmy SAP. Dzięki temu gliwicka firma bę-
dzie mogła inwestować na większą skalę. 
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Będzie moc w ataku?
Sandro Gotal został nowym zawod-

nikiem Piasta Gliwice. 25-letni Austriak 
chorwackiego pochodzenia będzie wy-
stępował w gliwickim klubie na pozycji 
napastnika. W przeszłości grał m.in.  
w Hajduku Split, FC Sant Gallen czy  
Wolfsberger AC.

Biblioteka wychodzi  
w miasto!

Na skwerze Doncaster pojawił się nie-
typowy, drewniany obiekt. To... plenerowa 
biblioteczka – pierwsza taka w Gliwicach. 
Można przeczytać kilka stron książki przed 
przyjazdem autobusu albo zabrać ją do 
domu i zwrócić po przeczytaniu.

Jak mieszka student?
Nowy rok akademicki za pasem. 

Już „za chwilę” Gliwice znów będą mia-
stem studentów. Jak mieszka się żakom  
w naszym mieście? Ja wygląda życie  
w akademiku? Co proponuje zmodernizo-
wany niedawno kampus?
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druga strona w oBiektywie

15 września w klubie muzycznym 4art odbył się drugi koncert XV cyklu kon-
certowego „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”. Wystąpili Oleś Brothers & Antoni 
„Ziut” Gralak, gwiazdy muzyki improwizowanej. To był bardzo emocjonalny i 
żywiołowy wieczór. Kolejny „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” odbędzie się już 22 
września. Na scenie 4artu zagra rodzinny duet Skolias & Skolias. Organizatorem 
cyklu jest Śląski Jazz Club. (fot. P. Kołodziej)

Po raz kolejny na placu Krakowskim odbyła się wyprzedaż garażowa. Tego 
typu inicjatywy cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców 
naszego miasta. Nic dziwnego – to przecież dobra okazja, by pozbyć się z domu 
niechcianych już rzeczy. To również szansa na wyłowienie prawdziwych perełek 
spośród sterty różnych przedmiotów. Comiesięczne wyprzedaże na „Krakow-
skim” organizuje Rada Osiedla „Śródmieście”. (fot. A. Pieczyrak)

Finał cyklu „Bike Atelier MTB Maraton” w Gliwicach już za nami. W zmaganiach 
wzięło udział blisko 600 sympatyków kolarstwa górskiego. Doskonale spisali 
się zawodnicy z Gliwic. Jednym z nich był Wojciech Halejak, który wygrał na 
dystansie PRO. Udział w zawodach brali też najmłodsi adepci MTB (co wi-
dać na zdjęciu). Rywalizacja w najmłodszej grupie była bardzo wyrównana.  
(fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

Anegdoty, metafory, wieloznaczności wyrazów – o tym opowiadał uczniom 
szkoły FILOMATA prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca i popularyzator poprawnej 
polszczyzny. 19 września, podczas spotkania z uczniami, profesor proponował 
zamianę „lajków” na swojsko brzmiące „lubiki” albo „podobki”. Mówił także o 
swoich ulubionych książkach i kolekcji różnych wydań „Pana Tadeusza”, których 
zgromadził już blisko 300. Społeczność FILOMATY przygotowała dla prof. Bralczyka 
niespodziankę: odręcznie przepisane dzieło Mickiewicza, które trafi do pokaźnej 
biblioteki naukowca. (fot. FILOMATA)

Gdzieś… w Gliwicach. Tak pięknych widoków nie brakuje. Jeśli robicie ciekawe zdję-
cia związane z naszym miastem i chcecie podzielić się nimi na łamach „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego – GLIWICE”, wyślijcie próbkę swoich możliwości na adres: 
redaktor@um.gliwice.pl. (fot. Paul Kopala @pankaspersky via @gliwice_official)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Brawo Hybris!
akTualNOścI

Bezzałogowy System Powietrzny ŁOś, zdobył prestiżową nagrodę DEFENDER w trakcie tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu  
Przemysłu Obronnego w kielcach. urządzenie jest najnowszym dziełem gliwickiej firmy Flytronic, której większościowym udziałowcem jest 
WB Electronics Sa.

Najnowsze dzieło gliwickich konstruk-
torów wygląda z daleka jak mały samolot 
sportowy. To jednak tylko wrażenie. ŁOŚ 
to bezzałogowa dwusilnikowa konstruk-
cja, która do startu nie potrzebuje nawet 
lotniska. Dzięki specjalnie skonstruowa-
nej rampie z katapultą może startować 
nawet w najtrudniejszym terenie. Rozwi-
ja prędkość do 180 km/h, a waży 55 kg.

Rozpiętość skrzydeł bezzałogowca  
(6,4 m) i jego długość (wynosząca 3,1 m) 
sprawia, że maszyna jest w stanie przeno-
sić bomby szybujące. Maksymalny ciężar 
ładunku nie może być jednak większy niż 
55 kg. Ponadto ŁOŚ może być wyposażony 
w głowice optoelektroniczne (obserwa-
cyjne), lekkie systemy rozpoznania radio-
elektronicznego i sensory rozpoznawania 
skażeń. Nie musi być używany jedynie 
przez wojsko. Operatorami urządzenia 
mogą być też służby cywilne, w tym ra-
townicze, które potrzebują dokładnych 
zdjęć z miejsca klęsk żywiołowych (np. 
powodzi, pożarów czy trzęsień ziemi).

Bezzałogowiec jest napędzany dwo-
ma silnikami spalinowymi. Zasięg dzia-
łania maszyny to 180 km; może ona na 
takim dystansie przesyłać dane w czasie 
rzeczywistym. Jego twórcy podkreślają, 
że produkt jest pełen innowacyjnych 
technologii opracowanych w ostatnich 

latach przez gliwicką firmę. Dowodem 
na wysoką innowacyjność urządzenia 
jest przyznanie mu podczas kieleckich 
targów prestiżowej nagrody DEFENDER. 
W imieniu WB Electronics SA statuetkę 
odebrał dyrektor gliwickiej spółki Fly-
tronic, Jarosław Zając. – Traktujemy tę 

nagrodę jako ogromne wyróżnienie dla 
zespołu badawczo-rozwojowego naszej 
spółki, pracującego pod kierownictwem 
głównego konstruktora Wojciecha Szu-
mińskiego. Jest to dla nas zaszczyt, ale 
równocześnie nagroda o charakterze 
praktycznym, marketingowym. Flytronic 

wiąże z bezzałogowym systemem obser-
wacyjnym ŁOŚ nadzieje na zaintereso-
wanie szczególnie polskich sił zbrojnych. 
Liczymy także na sukcesy ŁOS-ia na 
rynku międzynarodowym – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjne-
mu – GLIWICE” dyrektor Zając.  (pm)

Gliwicki ŁOś doceniony w kielcach

Działające w Gliwicach centrum informatyczne SaP Hybris dołą-
czyło do prestiżowego grona SaP labs Network, globalnej sieci 
skupiającej najlepsze centra rozwoju oprogramowania firmy SaP. 
Dzięki temu gliwicka firma będzie mogła się rozwijać i inwesto-
wać na większą skalę.

Firma SAP Hybris jest jednym z naj-
większych na świecie dostawców opro-
gramowania dla handlu przez Internet. 
To nowoczesna firma informatyczna pra-
cująca w oparciu o oprogramowanie do 
budowy systemu handlu elektronicznego 
OmniCommerce. Hybris współpracuje 
m.in. z firmami: Nikon, Samsung, Ge-
neral Electric, Levi`s i Lufthansa. Firma, 
działająca od kilkunastu lat w Gliwicach, 

od września 2013 r., ma swoją siedzibę 
w dawnym „Ikarze”. Teraz dołączyła do 
globalnej sieci SAP, która od ponad 20 lat 
buduje cyfrowy pomost pomiędzy świa-
tem biznesu i nowoczesnych technologii, 
zwiększa inwestycje i wspomaga wzrost 
sektora IT w Polsce. Gliwice są szcze-
gólnie ważnym miejscem w globalnej 
strategii rozwoju oprogramowania SAP. 
To właśnie w naszym mieście powstają 

rozwiązania, które są dostarczane klien-
tom firmy na całym świecie.

– SAP ma na całym świecie 19 biur 
dedykowanych swoim rozwiązaniom. 
Przyłączenie naszej firmy do tak znaczą-
cej sieci jak SAP to wielkie wyróżnienie 
i możliwość intensywniejszego rozwoju 
oprogramowania. Kilkanaście lat temu 
zatrudnialiśmy 15 osób. Obecnie mamy 
już 260 pracowników, a to jeszcze nie 
koniec – w planach mamy zatrudnienie 
kolejnych – mówi Rafał Bałaga, dyrektor 
zarządzający SAP Hybris.

Obecny podczas wydarzenia prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz pod-
kreślał, że to ważne wydarzenie nie tylko 
dla Hybris, ale też dla Gliwic.

– Staramy się, aby w naszym mieście 
było jak najwięcej takich firm jak Hybris. 

To może wpłynąć na decyzje innych firm 
z branży nowych technologii o wyborze 
naszego miasta na swoje siedziby, a to 
zbliża nas do realizacji wizji rozwoju 
Gliwic jako ośrodka badawczo-rozwo-
jowego. Chcemy, aby w Gliwicach było 
jak najwięcej przedsiębiorstw, w których 
panuje dobra atmosfera, synergia i do-
brze się zarabia – mówił Zygmunt Fran-
kiewicz, prezydent Gliwic, na konferencji 
prasowej firmy Hybris. .

Gliwice to miasto nowych technolo-
gii. Innowacyjne firmy działają m.in. na 
terenie Strefy Ekonomicznej i Nowych 
Gliwic. To tam doskonale prosperują 
firmy, które podbijają krajowe i zagra-
niczne rynki w dziedzinie zaawansowa-
nych technologii informatycznych, m.in. 
Future Processing, i3D, Kamsoft. (mf)
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Podczas spotkania w siedzibie Hybris, przy ul. Zwycięstwa 23, prezydent Gliwic Zygmunt  
Frankiewicz podkreślał, jak ważna dla miasta jest obecność firm z branży nowych technologii

Od lewej: Rafał Bałaga, dyrektor zarządzający SAP Hybris, Bogdan Traczyk, prezes 
zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic, odpowiadali na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej 
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Dzięki mobilnej rampie ŁOŚ, 
aby wystartować, nie potrze-
buje klasycznego lotniska
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Na zaproszenie gliwickich placówek edukacyjnych nasze miasto od-
wiedziła delegacja ze szkół partnerskich z austrii. Goście przez kilka 
dni zwiedzali najciekawsze zakątki Gliwic i okolic. 

6 przedstawicieli oświaty z austriac-
kiego Wolfsbergu odwiedziło Gliwice. 
Nauczyciele, inspektorzy oświaty, przed-
stawiciele Europejskiej Sieci Edukacyjnej 
ecoMEDIAeurope, członkowie programu 
współpracy regionalnej „Lavantall” przebyli 
dzielące nas niespełna 700 km na zaprosze-
nie czterech gliwickich szkół: Zespołu Szkół 
Samochodowych, Zespołu Szkół Budowla-
no-Ceramicznych, Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1. 

– Głównym punktem spotkania w Gli-
wicach była międzynarodowa konferen-
cja „Korzystajmy z doświadczeń – między-
narodowe partnerstwo w edukacji drogą 
do poprawy efektywności europejskiego 
szkolnictwa zawodowego”, podczas której 
poruszono kwestie zastosowania nowych 
technologii w edukacji na przykładzie au-
striackiego systemu edukacyjnego, zapre-
zentowano główne obszary tematyczne 
działalności sieci ecoMEDIAeurope. 
Ponadto goście z Austrii zaprezentowali 
cele współpracy regionalnej „Lavantall” 
zachęcając do współudziału gliwickie 

placówki oświatowe. Konferencję po-
przedziło spotkanie w Urzędzie Miej-
skim, podczas którego zaprezentowano 
zarówno polski, jak i austriacki system 
szkolnictwa oraz możliwości ich dalsze-
go rozwoju, wymieniono doświadczenia 
dotyczące metodyki nauczania w połą-
czeniu z technologiami ICT oraz sposoby 
wsparcia innowacji w edukacji szkolnej 
– mówi Jacek Płowiec, dyrektor Zespołu 
Szkół Samochodowych w Gliwicach.

– Gliwickie placówki oświatowe już od 
wielu lat podejmują współpracę partnerską 
z zagranicznymi szkołami. Cieszymy się, 
że nasze zaangażowanie skutkuje zabie-
ganiem innych miast, regionów i państw 
wspólnoty europejskiej o współpracę ze 
szkołami z naszego miasta. Austriacy są 
jednym z tych przykładów. Nasze systemy 
edukacji są podobne, mamy zbieżne wizje 
rozwoju, ale różne doświadczenia, dlate-
go każda wizyta to doskonała okazja do 
wymiany doświadczeń i wzajemnej nauki 
– powiedział „Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – GLIWICE” Mariusz Kucharz, 
naczelnik Wydziału Edukacji. (mf)

EDukacJa

Witamy w Gliwicach!

Trudno w to uwierzyć, ale Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Sta-
romiejskiej (Łabędy) w Gliwicach ma już 250 lat. Z okazji tego wy-
jątkowego jubileuszu odsłonięto tablicę pamiątkową i wspominano 
dawne czasy. Było bardzo uroczyście!

Piątkowe uroczystości (16 września) 
związane z jubileuszem rozpoczęła msza 
św. odprawiona w kościele parafialnym. 
Potem uroczystość przeniosła się przed 
budynek SP nr 29. 

 Dyrektor SP nr 29, Dorota Meryk, przy-
pomniała najważniejsze wydarzenia z bo-
gatej 250-letniej historii szkoły. Najstarszy 
dokument pochodzi z 1802 roku i podaje, 
że budynek szkolny w Łabędach powstał 
w 1766 roku. Była to prawdopodobnie 
drewniana konstrukcja składająca się z tzw. 
izby lekcyjnej i jednego dodatkowego poko-
ju, który był także mieszkaniem nauczyciela. 
Do szkoły uczęszczały dzieci z okolic Łabęd. 
Z czasem jednak drewniany budynek okazał 
się zbyt ciasny, toteż najpierw sukcesywnie 
go rozbudo¬wywano, a w 1884 roku roze-
brano i zastąpiono budynkiem murowanym. 
W 1900 roku – jak podaje kronika Grundla 
– łabędzka szkoła kształciła 691 uczniów.

 W uroczystości wzięło udział wielu go-
ści. Świętowali też nauczyciele oraz ucznio-
wie z rodzicami. Z okazji jubileuszu dzieci 
przygotowały występ artystyczny.  (as)

ależ jubileusz!

Politechnika czeka
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Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali 
zastępca prezydenta Gliwic – Krystian Tomala 
oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Gliwice – Krystyna  
Sowa, która jest absolwentką szkoły.
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Przed nami kolejny rok akademicki. Na Politechnice śląskiej przy-
gotowano 4575 miejsc na 17 wydziałach. Podczas dwóch naborów 
zostało przyjętych niemal 4 tys. studentów na studia stacjonarne  
I stopnia. Rekrutacja nadal jednak trwa – na młodzież pragnącą stu-
diować na jednej z największych uczelni technicznych w Polsce cze-
ka jeszcze kilkaset miejsc na kilkunastu kierunkach studiów.

Na 17 wydziałach prowadzone są 
obecnie 54 kierunki studiów i około 200 
specjalności, obejmujących cały zakres 
działalności inżynierskiej. Oprócz kie-
runków technicznych na uczelni można 
również studiować administrację, mate-
matykę, socjologię i zarządzanie, a także 
filologię i pedagogikę. Na Politechnice 
studiuje blisko 23 tys. osób. Każdego roku 
uczelnia rekrutuje ponad 4,5 tys. nowych 
studentów. Nie inaczej jest w tym roku. 
Po dwóch naborach rekrutowano już 
niemal 4 tys. osób. Największą popular-
nością wśród przyszłych żaków dotychczas 
cieszy się informatyka, budownictwo, ar-
chitektura, automatyka i robotyka, a także 
transport. Na rok akademicki 2016/2017 

na 17 wydziałach zostało przygotowanych 
4575 miejsc. Podczas I i II naboru na Poli-
technikę Śląską zostało przyjętych blisko 
4 tys. osób. 

– W ramach III naboru młodzież 
może rejestrować się w elektro-
nicznym systemie obsługi rekrutacji 
Politechniki Śląskiej SOREK do 25 
września. Tego dnia mija również 
ostateczny termin wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych. Ogłoszenie listy kan-
dydatów zakwalifikowanych do przy-
jęcia będzie miało miejsce 27 września 
o godz. 12.00. Zakwalifikowani kandy-
daci muszą do 28 września, do godz. 
15, złożyć komplet dokumentów. Dzień 
później – 29 września o godz. 15.00 – 

zostaną ogłoszone listy przyjętych na 
studia – wyjaśnia Paweł Doś, rzecznik 
prasowy Politechniki Śląskiej. 

Lista kierunków studiów dysponujących 
wolnymi miejscami znajduje się na stronie 
www.rekrutacja.polsl.pl. 

Nic dziwnego, że studenci tak chętnie 
wybierają Politechnikę Śląską – w Polsce 
rośnie zapotrzebowanie na absolwentów 

uczelni technicznych, a oferta eduka-
cyjna Politechniki została tak skonstru-
owana, by jak najlepiej przygotować 
przyszłych inżynierów do odnalezienia 
się na rynku pracy. Z pomocą studen-
tom i absolwentom przychodzi też Biuro 
Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, 
które promuje uczelnię na rynku pracy 
i pomaga w karierze.  (mf)
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Politechnika śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju – powstała w 1945 r. Na 54 kierunkach uczelnia kształ-
ci około 23 tys. studentów rocznie, w tym 17 tys. na studiach stacjonarnych. Niemal 3 tys. z nich mieszka w akademikach. W jakich warunkach? 

Miasteczko akademickie Politechniki 
Śląskiej jest jednym z większych w Polsce. 
W jego skład wchodzi 12 domów studenc-
kich. 10 z nich znajduje się w Gliwicach 
i po jednym w Katowicach i Zabrzu. W Gli-
wicach jest to: Rzepicha, Piast, Ziemowit, 
Barbara, Ondraszek, Strzecha, Elektron, 
Karlik, Karolinka i Solaris. Po remoncie 
dołączy do nich dom studencki Sezam. 

Łóżko dla studenta
Do dyspozycji studentów jest 3459 

miejsc w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych 
o różnym standardzie: zwykłym, pod-
wyższonym i wysokim. W domach stu-
denckich Solaris i Barbara znajdują się 
również tzw. pokoje zdrowotne. Pokój 
zdrowotny w DS. Barbara mieści się na 
parterze i dostosowany jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo. Za 
pokój, w zależności od standardu, trzeba 
zapłacić od 305 zł do 550 zł miesięcznie. 
Każdy akademik udostępnia studentom 
salę telewizyjną, siłownię, bilard i salę 
do tenisa stołowego, pralnię, dostęp do 
Internetu oraz łącze światłowodowe. 
W domu studenckim Piast znajduje się 
Ośrodek Radia Studenckiego, a w Solarisie 
Akademicki Klub Krótkofalowców. Osob-
ną kwaterę uczelnia przygotowała dla 
pracowników naukowych i doktorantów  
– Dom Asystenta przy ul. Kochanowskie-
go. Najwyższy standard jest w Karliku przy  
ul. Kujawskiej 10. 

– Karlik to najlepszy akademik Poli-
techniki Śląskiej. Pokoje mają najwyższy 
standard. Są to dwupokojowe mieszkan-

ka z łazienkami i aneksem kuchennym. 
W innych akademikach, o niższym stan-
dardzie, łazienki i kuchnie są wspólne, 
dostępne na korytarzach. Oczywiście 
w związku z tym w innych akademikach 
ceny za miejsce są odpowiednio niższe. 
W każdym akademiku w cenie pokoju 
studentom użyczane jest podstawowe 
wyposażenie, jak kołdry, poduszki, koce 
i lampki. W Karliku jest 340 miejsc. 
Mamy 4 pokoje jednoosobowe – tłuma-
czy Barbara Piotrowska, kierownik domu 
studenckiego Karlik. 

W gliwickich akademikach każde-
go roku przeprowadzany jest remont, 
odświeżanie czy modernizacja. W On-
draszku, akademiku o podwyższonym 
standardzie, studenci mają do dyspozycji 
pokoje z łóżkami piętrowymi i aneksami 
kuchennymi – nie ma gazu, ale są lodówki.

– Dla mnie standard akademika zależy 
głównie od zachowania studentów. Sły-
szałam, że pięć lat temu było gorzej, teraz 
studenci potrafią się zachować. Jeśli chodzi 
o komfort – mieszkałam w Karolince i Kar-
liku i uważam, że ceny są adekwatne do 
standardu – mówi Nikola, studentka III roku. 

W akademikach lata studiów spędzają 
też Dominika i Mikołaj. Również nie narze-
kają na klimat i standard.

– W skali od 1 do 5 standard i obsługę 
w Karliku oceniamy na 5. W kuchni bra-
kowało nam co prawda piekarnika, ale 
i tak oceniamy wysoko. Mieszkaliśmy też 
w Solarisie. Tam standard jest niższy, ale 
też niższa cena. Solarisa oceniamy na 4,5  
– mówi Mikołaj, student V roku.

Karlika wybudowano 
w latach 80. XX wieku. 
Pozostałe domy stu-
denckie pamiętają lata 
60. Wybudowano go 
na użytek studentów 
Wydziału Górnictwa i Geo-
logii, którzy wymyślili nazwę 
dla akademika, a nawet logo – 
górnika w czako. W tamtych cza-
sach górnictwo było najbardziej 
obleganym kierunkiem. 
Z profilem wydziałów 
łączyły się nazwy aka-
demików. Górniczym 
był Karlik (w gwarze 
śląskiej Karol) i Barba-
ra (patronka górników). 
Obecnie trudno się kiero-
wać tym kluczem, ponieważ 
Barbara i Ondraszek są oblegane przez 
studentów Wydziału Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki – jest ich tak dużo, 
że potrzebują dwóch akademików. Elek-
tron pozostał jednak siedzibą studentów 
Wydziału Elektrycznego, potwierdzając 
dawną zasadę przynależności. 

czas wolny w kampusie
Wiadomo, że studenci bywają zajęci. 

Przychodzi jednak taka chwila, że trzeba 
się zrelaksować. Na takie okazje przygo-
towano odpowiednie zaplecze. Na terenie 

kampusu znajdują się boiska, ośrodek 
sportu, dwie hale sportowe, korty teni-
sowe i lodowisko. Miasteczko sąsiaduje 
z parkiem Chrobrego, w którym można 

wypocząć. Żacy mają też do dyspozycji 
Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko z klubem Spirala, w którym 
toczy się aktywne życie kulturalne, 
na uczelni działa ponad 150 kół 

naukowych, liczne organizacje 
i agendy studenckie, które 
przygotowują w trakcie 
roku akademickiego sze-
reg ciekawych spotkań, 
festiwali, imprez, konkur-

sów i warsztatów. Działają 
też zespoły muzyczne, grupy 

taneczne, chóry i amatorski teatr. 
Działa ponad 30 sekcji sportowych – 
wśród studentów uczelni jest wielu 
utalentowanych judoków, piłkarzy, 

kolarzy górskich, snowboardzistów, 
narciarzy, siatkarek, sprinterek, szachi-

stów i tenisistów stołowych. Po wysiłku 
fizycznym można uzupełnić stracone 
kalorie na jednej z dwóch stołówek 
(przy ul. Łużyckiej i Konarskiego). Za  
7 zł można tam zjeść całkiem przyzwoity 
posiłek – cenna wskazówka zwłaszcza dla 
tych, którzy mieszkają w akademikach ze 
wspólną kuchnią. (mf)

EDukacJa

Informacje o wolnych miejscach w aka-
demikach można uzyskać pod nume-
rem tel. 32 237-26-97 lub pod adresem  
marta.olejnik@polsl.pl

Jak mieszka student?

Rok 2014. Uroczyste otwarcie boiska Politechniki Śląskiej. Pierwszego gola do bramki wbija prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Od tamtej pory na tym boisku studenci rozegrali wiele meczy.

Dwuosobowy pokój w akademiku Karlik. Obok jest jeszcze jeden, jednoosobowy pokoik. 
Mają one dostęp do własnej łazienki i aneksu kuchennego
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Powiedz, z jakiego jesteś 
wydziału, a powiem ci, 
gdzie mieszkasz
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Zbiórka elektrośmieci 
na os. kopernika

W najbliższą sobotę, 24 września, odbędzie się kolejna zbiórka elek-
trośmieci. Tym razem to na os. kopernika będzie można oddać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny w terenowym punkcie odbioru.

Specjalnie oznakowany samochód 
będzie czekał na mieszkańców między 
godz. 10.00 a 13.00, przy sanktuarium 
Matki Boskiej Kochawińskiej (ul. Ko-
pernika 63a).

Warto pamiętać, że poza tereno-
wymi punktami, elektrośmieci można 

oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który znajduje 
się przy ul. Rybnickiej (przy składowisku 
odpadów komunalnych) i jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku między  
godz. 7.00 a 17.00 oraz w soboty między 
godz. 7.00 a 13.00. (mm)
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Docenieni za 
pomysłowość i talent!

koncepcja agnieszki Szklanny i Michała Broniszewskiego, studentów Wy-
działu architektury Politechniki śląskiej w Gliwicach, zwyciężyła w konkur-
sie na zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry w andrychowie. 

Konkurs został ogłoszony przez bur-
mistrza Andrychowa, a nadesłane pra-
ce oceniła komisja, nie znając nazwisk 
twórców poszczególnych koncepcji.

Pomysł gliwiczan na zagospodaro-
wanie terenów Pańskiej Góry zdobył 
jednak najwięcej punktów, bo, jak 
uzasadniono, „koncepcja, która zwy-
ciężyła była najbliżej założeń regula-
minu konkursu i naszych oczekiwań. 
A chodziło o pomysł na zrównoważo-
ne zagospodarowanie Pańskiej Góry 
z wyeksponowaniem jej walorów 
przyrodniczych i umiejętne wkompo-
nowanie w ten teren infrastruktury 
wypoczynkowej”.

Na terenie Pańskiej Góry studenci 
z Gliwic zaproponowali m.in. wieżę wi-
dokową oraz amfiteatr. Przez niemal cały 
obszar leśny wokół góry przebiegają ścieżki 
spacerowe i rowerowe. Koncepcja zakłada 
także przestrzeń do ćwiczeń i wypoczynku.

Główną nagrodą w konkursie było 
5000 zł brutto. Koszt zagospodarowania 
terenów Pańskiej Góry samorząd Andry-
chowa szacuje na około 7 mln złotych. 

Pańska Góra (432 m n.p.m.) jest 
usytuowana w Andrychowie w woj. 
małopolskim. Szczyt jest najbardziej 
na zachód wysuniętym wzniesieniem 
Beskidu Andrychowskiego (wsch. część 
Beskidu Małego).  (pm) 
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To temat najbliższej prelekcji z cyklu Zdrowe Gliwice, która od-
będzie się 28 września (środa) o godz. 18.00 w cH FORuM przy 
ul. lipowej 1 (scena Forum – I piętro). Wykład wygłosi dr n. med. 
adam Golda z Oddziału kardiologii Gliwickiego centrum Medycz-
nego. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie! 

– Choroby układu krążenia są naj-
częstszą przyczyną śmiertelności w kra-
jach rozwiniętych. Wśród nich: miaż-
dżycowe choroby serca i naczyń. To jest 
główny powód przedwczesnych zgonów. 
Ale nie jedyny. Są również inne dolegli-
wości takie, jak: nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność serca, wady zastawkowe 
i migotanie przedsionków – mówi dr n. 
med. Adam Gola z Oddziału Kardiologii 
Gliwickiego Centrum Medycznego, któ-
ry poprowadzi spotkanie w CH Forum. 

W trakcie wykładu poruszonych zostanie 
wiele tematów związanych z chorobami 
układu krążenia. Ekspert doradzi jak sku-
tecznie im zapobiegać i podpowie – kto 
jest najbardziej zagrożony tego rodzaju 
schorzeniami. – W prewencji miażdżycy 
wyróżnia się dwie grupy docelowe – 
pierwszą stanowią osoby, które nigdy 
nie miały objawów choroby układu krą-
żenia, drugą – osoby z już rozpoznaną 
miażdżycą – podkreśla dr Adam Golda, 
zapraszając na spotkanie.   (as)

Jak zapobiegać chorobom 
układu krążenia?
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„Dwa Mózgi w domu i w szkole, czyli dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?” – to 
temat poprzedniej prelekcji cyklu Zdrowe Gliwice. Wykład wygłosił dr Marek Kaczmarzyk 
z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Gliwicka firma Zalewski architecture Group zajęła drugie miejsce 
w konkursie architektonicznym Eurobuild awards w architekturze, 
organizowanym przez „Eurobuild central & Eastern Europe” we 
współpracy ze Stowarzyszeniem architektów Polskich. Wyróżnienie 
zostało przyznane za I etap rewitalizacji Willi Neumanna. 

W konkursie Eurobuild awards w ar-
chitekturze oceniano inwestycje oddane 
do użytku w 2014 i 2015 r. W skład jury 
wchodzili architekci oraz deweloperzy 
i inwestorzy. 

– Cieszy nas wyróżnienie wśród 
znakomitych realizacji z całego kraju. 
Chcielibyśmy, aby nasze projekty budziły 
dobre emocje, pobudzały do refleksji i były 
inspirujące dla ludzi. Oczywiście szczegól-
nie cieszy nas, gdy dobra architektura 
powstaje w naszym mieście. Gliwice zo-
stały właśnie docenione w rankingu miast 
tygodnika „Wprost” w zakresie kryteriów 
społeczno-ekonomicznych. Wierzę, że 
stwarza to także dobre pole dla kultury, 

w tym architektury i przestrzeni publicz-
nej – powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” Krzysztof 
Zalewski z Zalewski Architecture Group.

Firma Zalewski Architecture Group 
od 15 lat realizuje nieszablonowe pro-
jekty architektoniczne, urbanistyczne, 
zajmuje się też designem i teorią archi-
tektoniczną. W swoim dorobku ma 350 
koncepcji, 125 projektów i 28 nagród. 

Przypomnijmy, że modernizacja 
Willi Neumanna realizowana jest  
w dwóch etapach. W II powstanie nowa 
część, która będzie miała eliptyczny, „ła-
godny” kształt. Będzie on dopełnieniem 
historycznej formy willi. (mf)

Gliwicka firma wyróżniona
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Prof. zw. dr hab. Jan Ballarin został odznaczony Srebr-
nym Medalem Zasłużony kulturze Gloria artis przyzna-
wanym przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Gratulacje w imieniu Prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza złożył zastępca krystian Tomala.

Medal profesorowi Balla-
rinowi, tuż przed drugim kon-
certem IX Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Dawnej Im-
prowizowanej All’Improvviso, 
w Ruinach Teatru Victoria przy 
al. Przyjaźni, w imieniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego wręczył Piotr Baron. 
Odznaczenie zostało przyznane 
na wniosek Stowarzyszenia 
Kulturalnego Fuga, z inicjatywy 
dyrekcji Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Ludomira 
Różyckiego w Gliwicach. 

Medal przyznawany jest 
osobom lub instytucjom 
zasłużonym dla kultury 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, działalności 
kulturalnej lub ochrony 
kultury i dziedzictwa 
narodowego.

„To wielka radość, że tak 
prestiżowe odznaczenie przy-
znawane osobom szczególnie 
wyróżniającym się w dziedzinie 
twórczości artystycznej, dzia-
łalności kulturalnej, ochronie 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego trafiło właśnie do Pana 
Profesora – znakomitego śpie-
waka, wybitnego pedagoga, 
animatora życia kulturalnego, 
społecznika. Godna szacunku 
jest działalność, jaką Pan Pro-
fesor prowadził na płaszczyź-
nie artystycznej, występując 
zarówno w niezliczonych 
przedstawieniach operowych 

i musicalowych, jak i wykonu-
jąc największe dzieła muzyki 
oratoryjnej u boku orkiestr 
symfonicznych Filharmonii 
Śląskiej, Zielonogórskiej, Bia-
łostockiej i Rzeszowskiej. Na 
szczególne uznanie i najwyższe 
uhonorowanie zasługuje pro-
wadzona przez Pana Profesora 
działalność edukacyjna. Warte 
podkreślenia jest również to, 
że zamiłowanie do muzyki było 
inspiracją dla Pana Profesora 
do podejmowania w naszym 
mieście wielu inicjatyw kultu-
ralnych, w tym m.in. do powo-
łania Gliwickiego Towarzystwa 
Muzycznego, w ramach które-
go powstała Gliwicka Orkie-
stra Kameralna – ciesząca się 
dużym uznaniem i sympatią. 
Cieszę się, że dziś bogaty doro-
bek zawodowy Pana Profesora 
został uhonorowany medalem 
nadawanym przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. To wielki zaszczyt dla 
miasta, że ma tak zasłużonego 
i wybitnego artystę” – napisał 
w liście gratulacyjnym do prof. 
Ballarina prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz.

– To szczególny dzień dla 
wszystkich osób związanych ze 
środowiskiem muzycznym Gliwic. 
Przyznany przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
medal jest wielkim zaszczytem 
dla Pana, ale także nobilitacją 
dla wszystkich uczestników życia 
kulturalnego naszego miasta. 
Dziękuję za trud, determinację, 
zaangażowanie i nieoceniony 
wkład w dziedzictwo kulturalne 

Gliwic, za działanie na rzecz roz-
woju kultury i jej popularyzację 
wśród wielu pokoleń młodych 
artystów – gratulował prof. Balla-
rinowi Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

Profesor Jan Ballarin od 
45 lat jest związany ze 
sceną operową i operet-
kową. Jest solistą opero-
wym, tenorem, twórcą 
niezapomnianych kreacji 
scenicznych, uznanym 
pedagogiem, organizato-
rem życia muzycznego. 

Był związany z Operą 
Śląską w Bytomiu, Operetką 
Śląską w Gliwicach oraz Pań-
stwową Szkołą Muzyczną I i II 
stopnia w Zabrzu. Przez 10 
lat był dyrektorem gliwickiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia, jurorem w wielu 
krajowych i zagranicznych 
konkursach wokalnych, współ-
pracował z orkiestrami symfo-
nicznymi Filharmonii Śląskiej, 
Zielonogórskiej, Białostockiej 
i Rzeszowskiej w kraju i za gra-
nicą. Nadal jest wykładowcą 
katowickiej Akademii Muzycz-
nej. Jest doskonałym pedago-
giem, wychował wielu znamie-
nitych śpiewaków, jest twórcą 

Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Ludomira 
Różyckiego w Gliwicach pod 
patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

– Arystoteles powiedział, 
że wdzięczność szybko się 
starzeje. Ale chyba nie w Gli-
wicach – powiedział prof. Jan 
Ballarin odbierając medal 
Gloria Artis – Bardzo dziękuję 
za to zaszczytne wyróżnienie, 
które jest zwieńczeniem mojej 
pracy artystycznej. Podczas tej 
wieloletniej działalności praco-
wałem ze wspaniałymi ludźmi, 
przyjaciółmi. Dziękuję wszyst-
kim za te lata współpracy. 

 (mf)
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Gloria artis dla prof. Ballarina

Podczas wręczenia medalu profesorowi obecni byli przedstawiciele gliwickiego samo-
rządu. Tego wieczoru w Ruinach Teatru wystąpiła Arianna Savall z zespołem.

Publiczność zgromadzona w Ruinach Teatru Victoria oklaskiwała prof. Ballarina na 
stojąco

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis  
prof. Ballarinowi wręczył Piotr Baron, zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego  
i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Po wakacyjnej przerwie w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich rozpoczęły się cykle wykła-
dów i spotkań. Nowością będą prelekcje na temat Żydów górnośląskich. Wkrótce w muzeum 
otwarta zostanie także wystawa dokumentów dotyczących nocy kryształowej.

Od września w Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14) organizowane są po 
wakacyjnej przerwie dwa popularne cykle spotkań: 
„Historia Żydów – trzy tysiące lat samotności” i „Dro-
gi i korzenie. Ludzie wobec tradycji...”.

Cykl „Historia Żydów – trzy tysiące lat samotności” 
jest autorskim projektem dr. hab. Jacka Surzyna, filozofa 
i politologa z Uniwersytetu Śląskiego. Wykłady koncen-
trują się wokół tematów dotyczących tożsamości narodu 
żydowskiego, jego historii, religii i kultury. Cykl „Drogi i ko-
rzenie. Ludzie wobec tradycji...” to spotkania z osobami 
zajmującymi się szeroko rozumianą tematyką żydowską: 
historykami, muzealnikami, naukowcami i społecznikami. 
22 września, o godz. 18.00, gośćmi muzeum będą Mał-
gorzata Płoszaj, Sławomir Pastuszka i dr Jacek Proszyk. 
Wszyscy prelegenci na różnych poziomach – społecznym, 
edukacyjnym i naukowym – zajmują się odzyskiwaniem 
zatartej żydowskiej pamięci w swoich miejscowościach.

27 października rozpocznie się także nowy cykl 
spotkań – „Śladami Żydów górnośląskich”. Małgo-
rzata Płoszaj, wolontariuszka Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich, opowie o niezwykłych losach rybnic-

kiej rodziny Haase. Wyjaśni także, dlaczego historyk 
bywa czasem detektywem amatorem.

29 września o godz. 17.00 zostania otwarta wystawa 
„Z wewnątrz na zewnątrz”, poświęcona pamięci listo-
padowych pogromów w 1938 roku. Do 13 listopada 
w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich prezentowane 
będą raporty zagranicznych dyplomatów, którzy podczas 
nocy kryształowej pracowali w placówkach w Niemczech.

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest oddziałem 
Muzeum w Gliwicach. (mm)

kultura

kolory 
MIaSTa

Przywracają pamięć

księżycowy koncert w Jazovii

kulturalny kaczyniec

cO?
GDZIE? 
kIEDy?

cZWaRTEk 22 WRZEśNIa
 ■ godz. 16.00–18.00: „Drukateria” – warsztaty arty-

styczne dla dzieci i rodziców, Stacja Artystyczna RYNEK 
(Rynek 4–5)

 ■ godz. 16.30: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Stella Nostra” – seans w ramach Festiwalu Filmowego 
Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Z szacunku dla żydowskiej przeszłości” 
– spotkanie z cyklu „Drogi i Korzenie. Ludzie wobec 
tradycji...”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: spotkanie z cyklu „Talerz malucha”,  
Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: „Rodzynki, stroskane winogrona”  
– koncert piosenek Juliana Tuwima, scena Bajka (kino 
Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Skolias & Skolias – koncert z cyklu „Czwar-
tek Jazzowy z Gwiazdą”, klub muzyczny 4art (ul. Wie-
czorka 22)

PIąTEk 23 WRZEśNIa
 ■ godz. 16.30: „Syn Winnetou” – seans w ramach Festi-

walu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Otokoty” – spotkanie z Joanną „Star” Czu-
pryniak z cyklu „Literatura na Stacji”, Stacja Artystyczna 
RYNEK (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Jiřĭgo 
Kubelki, salon Art-Arena (CH Arena, al. Jeziorańskiego 1)

 ■ godz. 19.00: „In Paradiso” – koncert Raquel Anduezy 
i Jesúsa Fernándeza Baeny w ramach IX Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej  
All’Improvviso, kościół ewangelicko-augsburski Marcina 
Lutra (ul. Strzelców Bytomskich 9)

SOBOTa 24 WRZEśNIa
 ■ godz. 14.00: happening powitalny inaugurujący nowy 

sezon teatralny, Rynek
 ■ godz. 16.00: koncert eliminacyjny do VII Festiwa-

lu RYTM Gliwice, Centrum Organizacji Kulturalnych  
„Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 16.15: „Wielka wyprawa Molly” – seans w ra-
mach Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Wodewil warszawski” – spektakl Teatru 
Pijana Sypialnia w ramach VII Metropolitalnej Nocy 
Teatrów, Ruiny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 19.00: Jacek Stęszewski i Zuzanna – koncert 
charytatywny, Centrum Kultury Jazovia (wejście od  
ul. Średniej 12)

 ■ godz. 19.45: Potańcówka Przedmiejska z Teatrem 
Pijana Sypialnia w ramach VII Metropolitalnej Nocy  
Teatrów, Ruiny Teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

NIEDZIEla 25 WRZEśNIa
 ■ odz. 12.00: Bajtel klub – zajęcia dla dzieci, Dom  

Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
 ■ godz. 16.15: „Jak ukraść psa” – seans w ramach Festi-

walu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

WTOREk 27 WRZEśNIa
 ■ godz. 17.00: „Skandynawia” – spotkanie z cyklu „Podró-

że z pasją Ewy Bohosiewicz”, Stacja Artystyczna RYNEK 
(Rynek 4–5)

śRODa 28 WRZEśNIa
 ■ godz. 12.30: „Jak Bóg da” – projekcja w ramach Sean-

su Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 15.30–18.30: spotkanie miłośników rękodzieła 

artystycznego, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

24 września w centrum kultury Jazovia wystąpi Jacek Stęszewski i Zuzanna. To będzie 
wieczór spod znaku poezji śpiewanej i miejskiego folku. cały dochód z imprezy trafi do 
jednego z niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia cała Naprzód.

Jacek Stęszewski, znany z występów z punkroc-
kową kapelą Koniec Świata, zaprezentuje gliwickiej 
publiczności materiał ze swojej solowej płyty. „Księ-
życówka” to poetyckie, liryczne utwory, w których 
muzyk pokazuje swoje dojrzalsze oblicze. Na scenie 
Centrum Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12) 
będzie towarzyszyć mu Zuzanna, laureatka wielu 
festiwali piosenki artystycznej.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Szczegóły są 
dostępne na stronie organizatora: www.calanaprzod.org. 
Cały dochód z imprezy trafi do jednego z niepełno-
sprawnych podopiecznych Stowarzyszenia Cała Na-
przód, które zostało wyróżnione za swoją działalność 
w konkursie Liderzy Społeczni Gliwic. (mm)

30 września i 1 października ulica kaczyniec zamieni się w wielką galerię: odbędzie się 
szósta edycja projektu kaczyniec kulturalnie. Hasłem tegorocznego festiwalu jest „Żół-
ta strona miasta”. Swoją sztukę będzie prezentować Jagoda krajewska.

– Organizujemy już szóstą edycję projektu Kaczyniec 
Kulturalnie, opartego na tematycznie uzupełniających 
się wystawach, multimedialnych projekcjach, koncertach 
w przestrzeni miejskiej starówki, skupionych wokół ulicy 
Kaczyniec. W tym roku projekt przekształca się w dwu-
dniowy festiwal sztuki papieru i fotografii artystycznej 
– mówi Marta Zajączyńska-Kowalska z galerii SMS.

Zaproszona do projektu artystka – Jagoda Kra-
jewska – zajmuje się tkaniną artystyczną, fotografią, 
sztuką papieru i grafiką projektową. Festiwal zostanie 
zainaugurowany 30 września o godz. 17.00 w CH Fo-
rum (ul. Lipowa 1), gdzie zostanie wyeksponowana 
instalacja Krajewskiej. 1 października odbędą się wer-
nisaże wystaw fotografii Krajewskiej: o godz. 17.00 
w galerii Art-Studio (ul. Kaczyniec 26), o godz. 18.00 
w galerii SMS (wejście od ul. Kaczyniec 17), o godz. 
19.00 w Kawiarni z Pasją (ul. Grodowa 22) i Coffeinie  

(ul. Grodowa 18). Wieczór zakończy spotkanie z artyst-
ką o godz. 20.00 w Quchni B Bistro Atelier (ul. Górnych 
Wałów 42). Wystąpi zespół Baltic Trio.

Organizatorami projektu są galeria SMS i galeria 
Art-Studio. Wydarzenie jest objęte patronatem Pre-
zydenta Miasta Gliwice. (mm)
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W tym roku Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych PalmJazz rozpocznie się 18 października koncertem carlos 
Martins Quartet. Dźwięk portugalskiego saksofonu zainauguruje coroczne święto muzyki. co nas czeka?

Szósta edycja festiwalu to siedem-
naście koncertów – zarówno na dużej, 
teatralnej scenie, jak i w kameralnej 
przestrzeni Centrum Kultury Jazovia, 
znakomici artyści z całego świata i fanta-
styczna publiczność. Impreza rozpocznie 
się 18 października koncertem Carlos 
Martins Quartet w Jazovii (wejście 
od ul. Średniej 12). 20 października 
w Jazovii zagra następny kwartet 
– Erik Truffaz Quartet, francuska 
formacja, która nagrywała m.in. 
w legendarnej wytwórni Blue Note.

24 października wystąpi zna-
ny z grupy Trigon, folkowy muzyk 
Anatol Stefanet, a 25 października 
sceną Jazovii zawładnie 
sekstet Piotra Wyle-
żoła, świetnego pia-
nisty i kompozytora. 
27 października 
odbędzie się koncert 
Maćka Pysza, liryczne-
go gitarzysty, któremu na 
scenie będzie towarzyszył 
Daniele di Bonaventura.

Na 28 października 
zaplanowany jest pierwszy 
festiwalowy koncert na scenie 
gliwickiego teatru przy ul. Nowy 
Świat. Wystąpi Hiromi, japońska 
kompozytorka określana mianem „Hen-

drixa fortepianu”. Nagrywała m.in z Chic-
kiem Coreą, zdobyła wiele prestiżowych 
wyróżnień muzycznych i koncertowała na 
całym świecie. – Hiromi zachwyca wirtu-
ozerią, imponującą techniką i ekspresyjną 

grą, oryginalnie łączy jazz, rock 
progresywny i muzykę kla-

syczną – zachęcają orga-
nizatorzy festiwalu.

30 października 
wystąpi Stanley Clarke. 
Amerykański kontra-

basista i basista jest 
bardzo wpływową 
postacią amery-
kańskiej sceny 

jazzowej. Występo-
wał w zespole Return 

to Forever, mistrzowsko 
prowadzonym przez 

Chicka Coreę. W Gliwicach 
wesprą go Beka Gochia-
shvili (fortepian), Cameron 

Graces (klawisze) i Michael 
Mitchell (perkusja).

Listopadowe koncerty 
rozpocznie 2 listopada 
Jerry Gonzales Band. 
Dzień później, 3 listo-

pada, na scenie Jazovii 
zagra Mika Urbaniak Duo.  

4 listopada wystąpi jedna 

z najbardziej znanych polskich artystek – 
Anna Maria Jopek. Towarzyszący jej mu-
zycy – Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn 
i Piotr Nazaruk – grają na niezliczonej ilości 
instrumentów. Będzie to z pewnością je-
den z najbardziej niezwykłych koncertów 
festiwalu.

7 listopada zagrają młodzi i utalentowani 
muzycy, Myrczek & Tomaszewski. 8 listopada 
powinni już dzisiaj zaznaczyć w kalendarzu miło-
śnicy muzyki etnicznej: w Jazovii wystąpią Sons 
of Kemet, muzycy łączący jazz z karaibskim fol-
kiem i muzyką afrykańską. 9 listopada publicz-
ność zachwyci Yaron Herman, izraelski pianista, 
autor teorii improwizacji muzycznej znanej jako 
komponowanie w czasie rzeczywistym.

10 listopada wystąpi Jacques Kuba 
Séguin Quintet, a 13 listopada Ari Hoenig 
Trio. Będą to ostatnie festiwalowe koncer-
ty w Jazovii. 14 listopada na scenie gliwic-
kiego teatru wystąpi znakomity gitarzysta 
Oz Noy oraz Keith Carlock (perkusja) i Jim-
my Haslip (gitara basowa).

Na zakończenie PalmJazzu zaplanowa-
ny jest koncert Yasmin Levy, fantastycznej 
artystki z Izraela. 15 listopada publiczność 
będzie miała niepowtarzalną okazję po-
słuchać utworów inspirowanych kulturą 
sefardyjską i flamenco. Yasmin Levy 
śpiewa o miłości w języku hiszpańskich 
Żydów – ladino. Tego występu nie może 
przegapić żaden wielbiciel world music.

Szczegółowe informacje na temat po-
szczególnych koncertów, zaproszeń  oraz 
biletów dostępne są na stronie internetowej 
www.palmjazz.pl. Organizatorem festiwalu 
PalmJazz jest Fundacja Integracji Kultury. 
Projekt jest dofinansowany z budżetu Mia-
sta Gliwice. (mm)

Na skwerze Doncaster pojawił się nietypowy, drewniany obiekt. To... plenerowa biblioteczka – pierwsza taka w Gliwicach. Można przeczy-
tać kilka stron książki przed przyjazdem autobusu albo zabrać ją do domu i zwrócić po przeczytaniu.

 – Plenerowa biblioteczka służy 
popularnej ostatnio wymianie książek. 
Wychodzimy do naszych czytelników 
i umieszczamy książki w mieście. Można 
je wypożyczyć na chwilę i poczytać na 
ławce albo zabrać na dłużej i zwrócić po 
przeczytaniu. Do plenerowej biblioteczki 
można też przynieść własne przeczytane 
książki i puścić je dalej w czytelniczy obieg 
– wyjaśnia Izabela Kochańczyk, zastępca 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Pierwsza plenerowa biblioteczka stanęła 
na skwerze Doncaster przy Urzędzie Miej-
skim. Jeżeli inicjatywa przypadnie miesz-
kańcom do gustu, wkrótce następne biblio-
teczki pojawią się w innych miejscach, m.in. 
w parku Chopina. – Planujemy umieszczać 
plenerowe biblioteczki najpierw w centrum 
miasta, a później także na osiedlach. Nasze 
biblioteczki to nie są zwykłe drewniane 
skrzynki, robi je artysta i wszystkie będą 
wyglądać trochę inaczej – mówi Bogna 
Dobrakowska, dyrektor MBP.

Plenerowa biblioteczki powstają w Pra-
cowni pana szczE, czyli Macieja Szczeciń-
skiego, który zajmuje się ręcznym wyko-
naniem lamp i mebli drewnianych. Artysta 
lubi nowe wyzwania i chętnie przystał na 
współpracę z biblioteką. – Pomysł umiesz-
czania plenerowych biblioteczek w mieście 
bardzo mi się spodobał. Cała konstrukcja 

jest uszczelniona, żeby książki w środku 
były bezpieczne, drewno także zostało 
zabezpieczone na wypadek niepogody – 
mówi Maciej Szczeciński. 

Gliwicka MBP została nominowa-
na w rankingu „Biblioteki z duszą”.  
W konkursie biorą udział biblioteki  
z najciekawszą, najbardziej wszech-

stronną ofertą czytelniczą. Głosowanie 
na portalu www.kulturaonline.pl trwa  
do 2 października. 

 (mm)

kultura

Biblioteka wychodzi w miasto!

Jesień w rytmie jazzu

Pani Paulina
Uważam, że to bardzo fajny pomysł, tylko zastana-
wiam się, jak plenerowa biblioteczka będzie działać w 
praktyce – czy te książki będą tutaj wymieniane? Mam 
nadzieję, że gliwiczanie wykażą się uczciwością i nie 
tylko będą zabierać książki, ale też przynosić swoje.

Pani Danuta
Lubię kryminały, które czyta się zazwyczaj raz i póź-
niej się do nich nie wraca. Mogę je tutaj przynieść 
i wziąć coś innego w zamian. Następne plenerowe 
biblioteczki powinny stanąć w miejscach, w których 
jest dużo ludzi.

Pan Dawid
Ciekawy pomysł – nie trzeba jeździć do biblioteki, 
można wypożyczyć książkę w takim miejscu, jak park, 
poczytać i oddać.

Pan Gerard
Szukam tutaj literatury faktu, nie lubię fikcji. Intere-
suje mnie na przykład historia II wojny światowej. 
Sam mam dużą bibliotekę w domu, może coś tutaj 
przyniosę? fo
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SPORT

Na międzynarodowym turnieju siatkówki kobiet zawodniczki klubu środowisko-
wego aZS Politechniki śląskiej zajęły drugie miejsce. Gra drużyny, przebudowanej 
niemal w całości, zapowiada się w tym sezonie co najmniej obiecująco. 

W hali przy ul. Kaszubskiej 
rozegrano w sumie przez trzy dni 
15 spotkań. Gliwiczanki nie były 
faworytkami w turnieju. W zawo-
dach wzięły udział m.in.: zespoły 
z Ekstraklasy duńskiej i białoruskiej, 
dwie drużyny z ORLEN Ligi i repre-
zentacja Gruzji. Ostatecznie nasze 
zawodniczki zajęły drugie miejsce, 
przegrywając tylko jeden mecz 
z Budowlanymi Toruń 1:2. Trzecie 
miejsce zajęły Białorusinki (z Zhem-
chuzhina Polesya Mozyr), czwarte 
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 

Turniej zakończył się w so-
botę (17 września). Wydarzenie 
objął patronatem Prezydent 

Miasta Gliwice oraz Rektor 
Politechniki Śląskiej. Projekt 
został dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. AZS w nowym 
składzie miał szansę sprawdzić 
się również w meczu towarzy-
skim z czołowym zespołem 
I Ligi Słowackiej (Slavią Braty-
sławą). Gliwiczanki wygrały to 
spotkanie 3:2.

Turniej był dla gliwiczanek 
potyczką, z której wyszły zwy-
cięsko. Czy ich forma i umiejęt-
ności się utrzymają, przekonamy 
się już 1 października. Wtedy 
siatkarki AZS-u zagrają pierw-
szy mecz inaugurujący sezon 

2016/17. Ich przeciwnikiem 
będzie Sokołów SA Nike Wę-
grów. – Naszym celem w nowym 
sezonie jest gra w play-off, a jak 
dobrze nam pójdzie chcemy 
zająć IV miejsce – mówi doc. dr 
Krzysztof Czapla, prezes Klubu 
AZS. – Chcemy, również grać na 
tyle dobrze, aby na nasze mecze 
przychodziło coraz więcej kibi-
ców, którzy jak dotychczas nie 
zawodzili – dodaje.
Wyniki i zestawienia punktowe 
turnieju, a także terminarz KŚ 
AZS  Politechniki Śląskiej na 
przyszłe mecze są dostępne na 
www.azs.gliwice.pl. (pm)

Siatkarki aZS na II miejscu!

Futsal: Piast Gliwice zaczął sezon

Gliwiczanie  
z medalami!

Pierwszy mecz gliwiczan w sezonie 2016/2017 Futsal Ekstraklasy już za nami.  
Niestety, Piast Gliwice przegrał na wyjeździe z aZS uG Gdańsk. 

Decyzję o połączeniu dwóch 
gliwickich klubów (Nbit Gliwice 
oraz Gliwickiej Akademii Futsalu) 
podjęto w czerwcu. – Zawodnicy 
wiedzą jaki mają cel i jakie są 
oczekiwania. Pierwsza szóstka 
to za mało. Musimy w tym roku 
wywalczyć medal – przekonuje 
Jarosław Jenczmionka, prezes 
futsalowej drużyny Piasta. 

Nowa drużyna składa się 
głównie z byłych graczy GAF 
i Nbit Gliwice. Kadra zespołu 
liczy 18 zawodników (w tym 

trzech bramkarzy). Jest też 
dwóch graczy z Ukrainy. No-
wym zawodnikiem, już po 
fuzji, został Maciej Mazgajski, 
z kolei na oficjalnej prezentacji 
drużyny (13 września), Piast 
przedstawił swój najnowszy 
nabytek, którym jest Marcin 
Grzywa, były gracz m.in. Ruchu 
Chorzów. Na kapitana zespołu 
wyznaczono Zbigniewa Mirgę. 
Pierwszym trenerem jest Se-
bastian Wiewióra, były trener 
Nbit Gliwice.

Drużyna rozegrała już 
mecz inaugurujący w sobotę 
(17 września) na wyjeździe 
w Gdańsku. Niestety prze-
grała z AZS UG Gdańsk 1:3. 
Pierwsze spotkanie przed 
własną publicznością gliwicza-
nie rozegrają 3 października. 
Piast Gliwice zmierzy się z mi-
strzem Polski – klubem Gatta 
Zduńska Wola.

Mecze będą rozgrywane 
w hali przy ul. Jasnej 31 w Gli-
wicach.  (pm)

Stanisław Gibadło i Damian Józwiszyn przyjechali ze 
srebrnymi medalami z Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w Boksie, które odbyły się w miejscowości 
człopa koło Wałcza. 

Mistrzostwa trwały od 5 do 
10 września. Wzięło w nich udział 
160 zawodników z całego kraju.

Gliwiczanie wywalczyli 
dwa srebrne medale. Damian 
Józwiszyn wywalczył srebro w 
kategorii wagowej do 49 kg, 
natomiast jego kolega Stanisław 
Gibadło również zakończył tur-
niej ze srebrnym medalem, w 
kategorii wagowej do 75 kg.

W wadze superciężkiej 
najlepszy okazał się faworyt 

turnieju, czyli Paweł Wierzbicki 
(UKS Boxing Sokółka). Pokonał 
w niezwykle efektownej wal-
ce Kamila Mroczkowskiego 
(Champion Chojnów Powiat 
Legnicki). W wadze półciężkiej 
z kolei, Łukasz Stanioch z BKS 
Skorpion Szczecin okazał się 
lepszy od swojego kolegi z klu-
bu – Arkadiusza Szwedowicza. 
Zestawienie wyników z wszyst-
kich walk znajduje się na stro-
nie www.bokser.org.  (pm)

Sandro Gotal został zawodnikiem Piasta Gliwice. 25-let-
ni austriak chorwackiego pochodzenia występuje na 
pozycji napastnika. Piłkarz podpisał roczny kontrakt 
z Niebiesko-czerwonymi – poinformował gliwicki klub.

– Jestem bardzo szczęśliwy. 
Podpisałem kontrakt z bardzo 
dobrym klubem i mam nadzie-
ję, że pokażę swoje możliwości 
i szybko odwdzięczę się za za-
ufanie, strzelając gole dla Piasta. 
Jestem napastnikiem i zdaję 
sobie sprawę, że wymaga się 
ode mnie bramek, mam nadzie-
ję, że zacznę wykonywać swoją 
robotę już wkrótce – powiedział 
Gotal. – Szatnia przyjęła mnie 
bardzo dobrze, właściwie od 
pierwszego treningu z zespołem 
czułem się z tymi chłopakami 

dobrze. Atmosfera jest dobra, 
choć zdajemy sobie sprawę, że 
musimy w najbliższym czasie 
poprawić osiągane rezultaty. 
Cieszę się jednak na współpracę 
z trenerem Látalem, o którym 
dużo słyszałem. Mój ojciec i wu-
jek opowiadali mi o nim, że był 
świetnym zawodnikiem, a teraz 
słyszałem o nim jako o dobrym 
i wymagającym szkoleniowcu – 
stwierdził nowy nabytek Piasta, 
który w przeszłości występował 
m.in. w Hajduku Split, FC Sant 
Gallen czy Wolfsberger AC. (as)

Będzie moc w ataku?
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OGŁOSZENIa

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice

1. lokalizacja: przy ul. Ligockiej 49 w Gliwicach

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewiden-
cji gruntów i kW:

Działka nr 700, obręb Szobiszowice, KW nr 
GL1G/00032658/7, użytek B – tereny mieszkanio-
we, powierzchnia gruntu 0,0275 ha.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Ligoc-
kiej 49, w południowo-wschodniej części miasta,  
ok. 4 km od centrum. Sąsiedztwo nieruchomości 
stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i jednorodzinna oraz drobne punkty handlowo-usłu-
gowe. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 78. Nie-
ruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. 
Kształt nieregularny. Uzbrojenie techniczne dostępne 
w pobliżu działki. Teren płaski pokryty zielenią wyso-
ką i niską. Wzdłuż południowej granicy biegnie mur.

Działka obciążona jest umową dzierżawy nr 1546/
GN-MH/6845/2016 zawartą na okres od 1 listopada 
2015 r. do 31 października 2017 r. z przeznaczeniem 
na ogród przydomowy. Z dniem nabycia nieruchomo-
ści przyszły nabywca wejdzie w prawa i obowiązku 
wydzierżawiającego.

Działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej 
zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące 
przepisy prawa budowlanego.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu w gra-
nicach, którego położona jest przedmiotowa działka.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego teren poło-
żony w Gliwicach dla obszaru obejmującego dzielnicę 
Żerniki Zachód II (uchwała nr XXXVII/1091/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910), obejmujący 
działkę nr 700, obręb Szobiszowice, oznaczony jest 
symbolem: 14 MW – co oznacza:

tereny mieszkaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MW do 
18 MW ustalone zostało:

1) Przeznaczenie podstawowe:

  a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

  a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,

  b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-
kreacyjne służące obsłudze mieszkańców,

  c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,

  d) sieci infrastruktury technicznej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie:

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
34 700,00 zł

Minimalne postąpienie: 350,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy 
o podatku od towarów i usług (tj. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 z późn. zm.)

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w 8 listopada 2016 r. o godzi-
nie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A w sali nr 34.

7. Wadium:

Wadium w wysokości 3500,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 700, obręb Szo-
biszowice oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium 

winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
2 listopada 2016 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 8 grudnia 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:

• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na 
poczet ceny nabycia nieruchomości;

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wska-
zane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w prze-
targu.

8. Tryb przetargu:

Ze względu, iż działka pozbawiona jest możliwości 
samodzielnej zabudowy uwzględniającej obecnie 
obowiązujące przepisy prawa budowlanego – zgod-
nie z opinią z Wydziału Architektury i Budownictwa 
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego, na poprawę zagospodarowania dzia-
łek sąsiednich.

Przetarg ogranicza się do właścicieli działek nr 696, 
699/2, 702/3, 702/2 oraz wieczystego użytkownika 
działki nr 2096/7, obręb Szobiszowice.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień 
przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczest-
nictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

• wniesienie wadium w wymaganym terminie;

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej dzia-
łalność gosp.);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetar-
gową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi 
wieczystej wg stanu na 2 listopada 2016 r. W przypad-
ku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego uczestnik zobowiązany będzie 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego upraw-
nienie do udziału w przetargu ograniczonym w ter-
minie do 2 listopada 2016 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Biuro Obsługi Interesantów, sta-
nowisko ds. zamówień publicznych i przetargów,  
tel. 32/239-12-56.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 1774 z późn. zm.).

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

              PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

       OGŁASZA 
że 25 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34 odbędzie 
się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabu-
dowanej obejmującej działkę nr 544, obręb Stare Miasto, kW Gl1G/00042531/4, przy 
ul. świętokrzyskiej 5.
cena wywoławcza nieruchomości: 1 025 000,00 zł

Wadium: 102 500,00 zł

Minimalne postąpienie: 10 250,00 zł

cena wywoławcza jest ceną brutto i jest zwolniona 
z opodatkowania podatkiem VaT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.)

Nieruchomość zabudowana obejmująca działkę 
nr 544, obręb Stare Miasto, została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-
2979/16 z 24 czerwca 2016 r.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Świętokrzyskiej 5 
w centralnej strefie miasta w pobliżu rynku. W po-
bliskim sąsiedztwie znajduje się park im. A. Mic-
kiewicza, kościół pw. Wszystkich Świętych, Liceum 
Ogólnokształcące nr V oraz zabudowa mieszkaniowo-
-usługowa o wysokiej intensywności i inne budynki 
użyteczności publicznej.

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 544, 
obręb Stare Miasto o powierzchni 0,2302 ha, zabu-
dowana (w ok. 20%) budynkiem o charakterze biuro-
wo-usługowym o powierzchni użytkowej 471,53 m2.  
Obecnie budynek nieużytkowany. Wcześniej wyko-
rzystywany na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 
oraz przedszkole. Budynek usytuowany wzdłuż pół-
nocno-zachodniej granicy działki, wykonany w tech-
nologii tradycyjnej, murowany, częściowo podpiw-
niczony (powierzchnia piwnic wynosi 61,61 m2).  
Stropodach kryty papą. Stropy w budynku drew-
niane. Budynek składa się z dwóch części. Pierwsza 
część składa się z trzech kondygnacji nadziemnych 
i jednej podziemnej. Druga część budynku posiada 
jedna kondygnację nadziemną.

Na pozostałej części nieruchomości znajdują się urzą-
dzone tereny zielone oraz wewnętrzna droga dojaz-
dowa utwardzona kostką betonową. Teren nierucho-
mości ogrodzony, z bramą wjazdową. Kształt działki 
regularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość 
posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej.

Na działce nr 544, obręb Stare Miasto usytuowana 
jest część budynku niemieszkalnego należąca do 
nieruchomości sąsiedniej – przy ul. Świętokrzyskiej 7.  
Fakt przekroczenia granicy nie jest prawnie ure-
gulowana.

Ponadto, od strony działki nr 544 w budynku przy 
ul. Świętokrzyskiej 3 znajduje się otwór okienny, 
a w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 7 znajdują 
się trzy otwory okienne, drzwi balkonowe i balkon.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r. Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego nieruchomość zabudowana 
obejmująca działkę nr 544, położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem 45MW, co oznacza tereny 
mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności 
zabudowy.

Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-
kreacyjne służące obsłudze mieszkańców,

b) dojazdy i parkingi,

c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto działka nr 544 znajduje się na terenie, który 
objęty jest zasięgiem strefy „B1” – pośredniej ochro-
ny konserwatorskiej, obszaru rewitalizacji.

Obciążenia nieruchomości:
Na działce nr 544, obręb Stare Miasto została usta-
nowiona służebność przesyłu na rzecz PWiK Gliwice 
w zakresie przewodu kanalizacji sanitarnej o średnicy 
150 mm o długości 1,7 m wraz ze strefą ochronną 
– całkowita powierzchnia gruntu objęta prawem 
służebności wynosi 3,61 m2.

Została wydana zgoda na trwałe zajęcie części działki 
w celu docieplenia budynku przy ul. Świętokrzyskiej 
7 (grubość docieplenia 15 cm).

Została wydana zgoda na wejście w teren oraz cza-
sowe zajęcie działki w celu budowy przyłączy do 
zasilania PIAP oraz urządzeń PIAP dla Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. (zgoda na 2 lata od 5 maja 
2015 r.).

Oględziny nieruchomości możliwe po wcześniejszym 
umówieniu terminu. Chęć obejrzenia nieruchomości 
należy zgłosić co najmniej na 3 dni przed plano-
wanym terminem oględzin. W tym celu prosimy 
o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10 do 12, 32/338-
64-05 (sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres  
gn@um.gliwice.pl podając imię, nazwisko oraz  
nr telefonu.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości  
102 500,00 zł w formie pieniężnej, dokonując prze-
lewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, działka 544, obręb Stare Miasto, imię 
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na 
czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice 
najpóźniej 21 listopada 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofero-
wanej przez oferenta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 
nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:

• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-
sokości oraz okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy  
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypad-
ku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonywania czynności przetargowych ko-
nieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia. Akt notarialny powinien być 
podpisany w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. 27 grudnia 2016 r.

Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy pod nr tel: 32/338-64-12 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogło-
szenie zamieszczone jest na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA
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OGŁOSZENIa

kolory 
MIaSTa

NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru obejmującego część Osiedla Żerniki  
położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 778 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice 
uchwały nr XIX/483/2016 z 8 września 
2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część 
Osiedla Żerniki położoną po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej.

Szczegółowe granice obszaru objętego 
planem określa załącznik graficzny do-
stępny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego pod adresem: www.gliwi-
ce.eu (Samorząd/Rada Miasta Gliwice 
(BIP)/Uchwały Rady Miasta od 1969 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miej-
scowego.

Wnioski należy składać na piśmie, w ter-
minie 21 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia – tj. do 13 października 
br. – pocztą lub osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, 44 – 100 Gliwi-
ce, ul. Zwycięstwa 21 – w godzinach 
pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb). Do wnio-
sku można dołączyć kserokopię mapy 
ewidencyjnej lub zasadniczej.

Wnioski zostaną rozpatrzone 
zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, codziennie za wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych pod nr tel. 32/239-12-14.

o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla ligota Zabrska i Osiedla Baildona

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Mia-
sta Gliwice uchwały nr XIX/482/2016 z 8 
września 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część 
Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona.

Szczegółowe granice obszaru objętego pla-
nem określa załącznik graficzny dostępny 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
pod adresem: www.gliwice.eu (Samorząd/
Rada Miasta Gliwice (BIP)/Uchwały Rady 
Miasta od 1969 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogło-
szenia – tj. do 13 października br. – pocztą lub 
osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 – w godzi-
nach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy (numer ewidencyjny 
działki i obręb). Do wniosku można dołą-
czyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub 
zasadniczej.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, codziennie za wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych pod numerem telefonu 
32/239-12-27.

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność miasta 

Gliwice 
1. lokalizacja: przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
Działka nr 23/2, obręb Wójtowa Wieś, KW nr 
GL1G/00041874/3, użytek B – tereny mieszka-
niowe, powierzchnia gruntu 0,0375 ha.

3. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w Gliwicach przy  
ul. Daszyńskiego, w zachodniej części miasta, 
w otoczeniu głównie zabudowy mieszkaniowej. 
Teren średnio skomunikowany. W znacznym odda-
leniu budynki użyteczności publicznej, handlowo-
-usługowe, służby zdrowia oraz tereny rekreacyjne. 
Kształt nieregularny. Nieruchomość posiada do-
stęp do drogi publicznej. Nieruchomość częściowo 
uzbrojona. Na działce jest betonowy podjazd do 
nieruchomości przyległej tj. dz. nr 21. Przez działkę 
przebiega linia kablowa niskiego napięcia dla której 
jest ustanowiona służebność przesyłu na rzecz 
TAURON Dystrybucja SA. 
Przez działkę przebiega kanał kanalizacji deszczo-
wej KD 300. Przed zbyciem zostanie ustanowiona 
nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu, pasem o szerokości 2 m po każdej stronie 
kanału sieci, na rzecz miasta Gliwice, polegająca 
na prawie korzystania z przebiegających przez tę 
nieruchomość urządzeń przesyłowych wraz z pra-
wem dostępu do tych urządzeń w celu prawidłowej 
ich eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, 
pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, 
jak również wymiany urządzeń na nowe. 
Działka obciążona jest umową dzierżawy  
nr 239/GN-AN/6845/2013 zawartą na okres od 
1 października 2013 r. do 31 października 2027 r.  
z przeznaczeniem na ogród przydomowy oraz dro-
gę dojazdową. Z dniem nabycia nieruchomości 
przyszły nabywca wejdzie w prawa i obowiązku 
wydzierżawiającego.
Działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej 
zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące 
przepisy prawa budowlanego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przed-
miotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
teren położony w Gliwicach wzdłuż południowo
-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady 
A-4 (uchwała nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 
r., która opublikowana została w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego nr 159 z 27 lipca 
2011 r., poz. 3010 i 3019), obejmujący działkę 
nr 23/2, obręb Wójtowa Wieś, oznaczony jest 
symbolem:
5 MNu – opisanym jako:
tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej inten-
sywności zabudowy-istniejące
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU 
do 15 MNU, ustalone zostało:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-

gowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-

mocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych 

dla celów usługowych, 
e) zieleń i ogrody przydomowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych oraz warsztatów powo-
dujących zwiększenie ruchu samochodowego, 

b) urządzenia i budowle rekreacyjno – sportowe 
takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place 
zabaw,

c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłą-

czami.
Dla całego terenu 5 MNu, wyznaczona została na 
rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
Ponadto przedmiotowy teren położony jest w gra-
nicach:
• strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, 
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mo-
gących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 
5 km od lotniska,
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości 
obiektów budowlanych oraz naturalnych, związa-
nym ze strefą od lotniska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały

5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie:

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
75 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 760,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku 
od towarów i usług (tj. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 25 października 2016 r. o go-
dzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A w sali nr 34.

7. Wadium:
Wadium w wysokości 7600,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 23/2, 
obręb Wójtowa Wieś oraz wpisać kto będzie na-
bywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 18 października 2016 r. Podpisa-
nie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
25 listopada 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie 

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

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.

8. Tryb przetargu:
Ze względu, iż działka pozbawiona jest możliwości 
samodzielnej zabudowy uwzględniającej obecnie 
obowiązujące przepisy prawa budowlanego – zgod-
nie z opinią z Wydziału Architektury i Budownictwa 
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego, na poprawę zagospodarowania 
działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właścicieli działek nr 19, 
21 oraz wieczystego użytkownika działki nr 22, 
obręb Wójtowa Wieś. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wy-
dane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gosp.);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję prze-
targową na podstawie elektronicznego wypisu z księ-
gi wieczystej wg. stanu na 18 października 2016 r. 
W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwier-
ciedlają stanu faktycznego uczestnik zobowiązany 
będzie dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym 
w terminie do 18 października 2016 r. do siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udziela Biuro Obsługi Interesantów, stano-
wisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 
32/239-12-56.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 1774).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

              PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 

z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

    OGŁASZA     

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
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OGŁOSZENIa
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  

– przetarg nieograniczony, p.n.:
Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

część 1. 
Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
część 2. 
Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich  

II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 6.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
część 3. 
Remonty mieszkań w budynkach gminnych i TBS 
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 10.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Termin składania ofert: 23 września 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 września 2016 r. o godz. 10.00

 śląskie centrum logistyki Sa 
 wynajmie:

 MaGaZyNy I BIuRa
 Siedziba firmy: Gliwice, nr ref.: ŚCL29/DM/2016

 OFERuJEMy:
• Halę produkcyjno-magazynową o powierzchni  

ok. 2000 m2 z zapleczem socjalno-biurowym,
• Nowoczesne pomieszczenia biurowe o powierzchni  

ok. 400 m2 i 340 m2.
Obiekty zlokalizowane są bezpośrednio przy Drogowej Trasie Śred-
nicowej, DK88, A4, niedaleko A1. Znajdują się na terenie większego 
kompleksu magazynowego, który jest ogrodzony, oświetlony, moni-
torowany przez agencję ochrony całą dobę.

Na terenie znajduje się bocznica kolejowa oraz terminal kontenerowy,  
wolny obszar celny oraz oddział celny.

kontakt: tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl. www.scl.com.pl

                         Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
                       Sp. z o.o. w Gliwicach,  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, 

tel. 32/ 339 31 10, fax. 32/ 339 31 17

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nierucho-
mość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona 
z działek o numerze 35/1 (niezabudowanej) i powierzchni 
0,0279 hektara oraz działki o numerze 35/2 (zabudowa-
nej) i powierzchni 0,0429 ha, sprzedawanych łącznie. 
Przedmiotowe działki zostały ujawnione w Księdze Wieczy-
stej o numerze GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach na 
podstawie aktu notarialnego z 31 maja 2016 r. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów 
położonego w centralnej części miasta – Uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r. Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4934. 
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Gór-
nośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
- w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego 
netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Ilość postąpień – minimum jedno 
cena wywoławcza: 1m2 nieruchomości netto 575,00 zł  
(słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 
groszy), 1m2 nieruchomości brutto 707,25 zł (słownie: 
siedemset siedem złote 25/100 groszy).
cena netto całej nieruchomości o numerze 35/1  
i 35/2 wynosi 407 100,00 zł (słownie: czterysta siedem zło-
tych i zero groszy) - cena wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości o numerze 35/1 
i 35/2 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 500 733,00 zł  
(słownie: pięćset tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 
i zero groszy) - cena wywoławcza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wyso-
kości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zło-
tych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984)  
w terminie do 11 października 2015 r. do godz. 9.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się 11 paź-
dziernika 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Spe-
cyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wa-
dium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi 
dokumentami do 11 października 2016 r. do godziny 
9.30 w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegó-
łowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej in-
frastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora 
przetargu w godz. 8.00–15.00, w dniach roboczych, 
od poniedziałku do piątku; od 23 września 2016 r. do  
10 października 2016 r. od godz. 8.00 do 15.00. 
Cena specyfikacji wynosi 100 zł plus 23% podatku VAT 
(słownie: sto złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku 
VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 
1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warun-
ków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe  
/ Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 172/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 173/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 174/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 175/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 176/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 177/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 178/2016 do 29 września 2016 r.

•	 nr 179/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 180/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 181/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 182/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 183/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 184/2016 do 29 września 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 185/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 186/2016 do 29 września 2016 r.

•	 nr 187/2016 do 28 września 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 25/SP/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 26/SP/2016 do 29 września 2016 r.

•	 nr 27/SP/2016 do 29 września 2016 r.
•	 nr 28/SP/2016 do 29 września 2016 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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ ul. kSaWEREGO DuNIkOWSkIEGO 14, lokal nr 10, III piętro, 
pow. 50,78 m2, 2 pomieszczenia, korytarz

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 90 200,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2016 r. od godz. 9.00 do 9.10 
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 45, lokal nr 7, poddasze, pow. 64,78 m2,  
3 pomieszczenia, 2 komórki, korytarz, pomieszczenie sanitarne

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 143 800,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15 
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. MIkOŁOWSka 3, lokal nr III, parter, I piętro, pow. 299,80 m2,  
4 pomieszczenia i Wc (na parterze), 5 pomieszczeń, Wc  
i 2 korytarze (na I piętrze) oraz wewnętrzna klatka schodowa

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 366 600,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2016 r. od godz. 9.15 do 9.30 
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
9.45 do 9.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. 
Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. WIEcZORka 11, lokal nr III, parter, pow. 63,90 m2,  
4 pomieszczenia 

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 125 400,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2016 r. od godz. 12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. ZaBRSka 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, Wc

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 94 920,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2016 r. od godz. 15.00 do 15.10
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
14.20 do 14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz.  
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. BŁOGOSŁaWIONEGO cZESŁaWa 66, lokal nr I, parter, 
pow. 47,21 m2 + piwnica – 5,54 m2, 4 pomieszczenia, Wc

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 53 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2016 r. od godz. 14.40 do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
14.20 do 14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz.  
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. WIEcZORka 14–16, lokal nr III, parter, pow. 44,11 m2, 
2 pomieszczenia

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 65 280,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
11.45 do 11.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. DWORcOWa 43, lokal nr III, I piętro, pow. 247,25 m2,  
9 pomieszczeń , 2 korytarze, 2 Wc

Termin przetargu: 3 listopada 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 444 600,00 zł
Wadium: 22 300,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15, 
18 października 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 października 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 października 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 12, lokal nr 10, I piętro (oficyna), pow. 80,00 m2 
+ piwnica - 9,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 164 400,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2016 r. od godz. 14.30 do 
14.45
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. cHOPINa 7a/II, lokal nr 6, II piętro, pow. 37,89 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój 

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 103 400,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
11.20 do 11.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. MaRZaNkI 15, lokal nr 9, II piętro, pow. 31,26  m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, Wc 

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 65 800,00 zł
Wadium: 3300,00 zł

Termin oględzin: 30 września 2016 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. ZaWISZy cZaRNEGO 18, lokal nr 12, parter, pow. 87,52 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 159 100,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 9.30 do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

 □ ul. ŁOkIETka 1, lokal nr 7a, III piętro, pow. 36,64 m2 + piwnica 
– 1,65 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem do Wc 
(w częściach wspólnych) usytuowanego na klatce schodowej

Termin przetargu: 13 października 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 października 2016 r. od godz. 
9.25 do 9.35 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1  przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 października 2016 r.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
1/ II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu wol-
nego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy :
• Strzelców Bytomskich 19, pow. 12,65 m2 
Termin przetargu: 26 września 2016 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 1000,00 zł.

2/ II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu wol-
nego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:
• Jana Pawła II 14 D/ II, pow. 52,32 m2 
Termin przetargu: 26 września 2016 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1900,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zama-
wiającego pok. 108.

II ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych, o numerach działek 461, 462, 464, 465, obręb 
Przyszówka, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej obejmującej  
• działkę nr 463, obręb Przyszówka,  

kW Gl1G/00120060/2 przy ul. Pułaskiego.
Termin przetargu: 19 października 2016 r., godz. 10.00 

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 12 900,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIa

OBWIESZcZENIE PREZyDENTa MIaSTa GlIWIcE
aB.6740.7.1.2016

z 14 września 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 2031 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 8 września 2016 r. wydał decyzję  

nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego–Jasnogórskiej–kozielskiej–Wieczorka–Jana III 
Sobieskiego w Gliwicach” (ul. Daszyńskiego – droga powiatowa nr 7234 S, ul. Jasnogórska – 

droga powiatowa nr 7231 S, ul. kozielska – droga powiatowa nr 7200 S, ul. Wieczorka – droga 
powiatowa nr 7232 S, ul. Jan III Sobieskiego – droga powiatowa nr 7231 S).

Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
teren oraz projekt budowlany. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb kłodnica: 314/1 (314), 315/1 (315);
Obręb Nowe Miasto: 594/1 (594), 1688, 1702, 1703, 1750, 1751;
Obręb Stare Miasto: 223/3 (223/2), 224/1 (224), 1717, 1721, 1724, 1732, 1733, 1734, 1735, 1742.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu 
– w celu realizacji obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e):
Obręb Nowe Miasto: 1688, 1702.

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

Działki podlegające podziałowi

lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

Obrębnr 
pierwotny 

dziaki

Stan po podziale

Nr działki 
wchodzącej w 
pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki poza 
pasem drogo-

wym
Powierzchnia 

działki [ha]

1. 314 314/1 0,0023 314/2 0,0530 Kłodnica
2. 315 315/1 0,0045 315/2 0,1396 Kłodnica
3. 594 594/1 0,0044 594/2 0,3732 Nowe Miasto
4. 223/2 223/3 0,0020 223/4 0,0839 Stare Miasto
5. 224 224/1 0,0132 224/2 0,0689 Stare Miasto

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy 
Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:

lp. Numer działki Numer działki pierwotniej Obręb

1. 315/1 315 Kłodnica
2. 594/1 594 Nowe Miasto

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna wygasa współ-
użytkowanie wieczyste ustanowione na częściach nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 223/3 
(obręb Stare Miasto) i nr 224/1 (obręb Stare Miasto), a powstałych w wyniku podziału działek nr 223/2 (obręb 
Stare Miasto) i nr 224 (obręb Stare Miasto). 

Ponadto w liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się nieruchomości o numerze (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki), stanowiące własność Gminy Gliwice: 
Obręb kłodnica: 314/1 (314);
Obręb Nowe Miasto: 1688, 1702, 1703, 1750, 1751;
Obręb Stare Miasto: 1717, 1721, 1724, 1732, 1733, 1734, 1735, 1742. 

POucZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 532 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośred-
nictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

*publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu 
decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, stronie internetowej tego urzędu oraz w prasie lokalnej)

OGŁOSZENIA

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach 
programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest 
do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afa-

zją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy-

padku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, którzy 
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 
2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
	klasy VI szkoły podstawowej,
	klasy III gimnazjum,
	szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 

szkoły zawodowej, liceum ogólnokształ-
cącego, technikum lub szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi.

wnioski o przyznanie dofinansowania do za-
kupu podręczników należy składać w szkole, do 
której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym 
roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

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

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

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

WyPRaWka SZkOlNa 2016

nabór wniosków o przyznanie stypendium  
Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2016 r. 

Stypendia mogą uzyskać wybitnie 
uzdolnieni uczniowie szkół gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych i ar-
tystycznych, zamieszkali na terenie 
miasta Gliwice.
Wniosek o przyznane stypendium 
może zostać złożony dla ucznia, który 
uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji 
rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i 
ocenę z zachowania co najmniej dobrą 
oraz legitymuje się osiągnięciami na-
ukowymi lub artystycznymi na szcze-
blu międzynarodowym, krajowym  
lub wojewódzkim. 
Z wnioskiem o przyznanie stypendium 
Prezydenta Miasta może wystąpić: 
• dyrektor lub nauczyciel szkoły, 
• rodzic lub opiekun prawny, 
• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków o przy-
znanie stypendium Prezydenta Mia-
sta Gliwice dla uczniów – od 1 wrze-
śnia do 30 września 2016 r.
Wnioski wraz z załączoną dokumenta-
cją należy składać w zamkniętych ko-
pertach w sekretariacie Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).
Do wniosku o przyznanie stypen-
dium należy dołączyć, potwierdzo-
ne za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora szkoły lub osobę przez 
niego upoważnioną, kserokopie do-
kumentów potwierdzających wyniki 
w nauce, ocenę z zachowania oraz 
uzyskanie osiągnięć naukowych 
lub artystycznych, które zostały 
szczegółowo określone w uchwale  

nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w 
Gliwicach z 11 lipca 2013 r. 
h t t p : / / b i p . g l i w i c e . e u / p u b /
uchwaly/11506.pdf.

Wzór wniosku o przyznanie stypen-
dium do pobrania: 
• w sekretariacie Wydziału Edukacji 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A (I piętro, pok. 119), 

• w każdej szkole gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej, 

• na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji  
tel. 32/338-64-64,  
 32/338-64-62.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

ZaSaDy uDZIElaNIa  
STyPENDIuM PREZyDENTa MIaSTa Dla ucZNIÓW

OBWIESZCZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego wg procedur określonych regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Wykonanie przyłączy sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice – 4 zadania inwestycyjne
Termin składania ofert: 28 września 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 28 września 2016 r. o godz. 9.30

„POMOc W uZySkaNIu  
WykSZTaŁcENIa Na POZIOMIE WyŻSZyM” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gli-
wicach przypomina, że 10 paździer-
nika 2016 r. upływa termin składania 
wniosków o pomoc ze środków PFRON 
w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym w ramach pilotażowego 
Programu „Aktywny samorząd”.
Program skierowany jest do osób posiada-
jących znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, uczących się w szko-
le wyższej, szkole policealnej, kolegium lub 
przeprowadzających przewód doktorski 

otwarty poza studiami doktoranckimi.
Oferowana pomoc obejmuje:
• opłatę za naukę (czesne),
• dodatek na pokrycie kosztów kształ-

cenia,
• dodatek na uiszczenie opłaty za 

prowadzenie przewodu doktoranc-
kiego w przypadku osób, które mają 
wszczęty przewód doktorski, a nie są 
uczestnikami studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze obsługi środków PFRON przy  

ul. Zwycięstwa 34 w Gliwickim Ośrodku In-
tegracji Niepełnosprawnych w godzinach:

Poniedziałek od 12.30 do 16.30
Wtorek od 12.30 do 15.00

środa od 8.00 do 11.00
czwartek od 8.00 do 11.00

Piątek od 8.00 do 11.00

Wnioski dostępne są w biurze oraz  
na stronie GOIN pod adresem  

www.goin.gliwice.pl  
w zakładce aktywny samorząd.

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice  
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2016 r.  
do 15 października 2016 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nierucho-
mościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją po-
winny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 września 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 września 2016 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani 
są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki ,
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki. 

15 września 2016 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się 
gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgod-
nie z instrukcją podaną na opakowaniu.
W dniach od 15 września do 15 października 2016 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 października 2016 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać 
do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie 
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wy-
łożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uWaGa TRuTka”. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowa-
nego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających  
z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE
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OGŁOSZENIa

że 17 października 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34 odbędzie się I ustny 
przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, tj. działek nr 1053 i 1054, 
obręb Stare Gliwice, na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obej-
mującej działkę nr 1354/1, obręb Stare Gliwice, kW Gl1G/00034426/2 przy ul. Srebrnej.

cena wywoławcza  nieruchomości: 
55 500,00 zł
Wadium: 5550,00 zł
Minimalne postąpienie: 560,00 zł
cena wywoławcza jest ceną brutto i za-
wiera 23% podatek VaT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710).
Nieruchomość niezabudowana obej-
mująca działkę nr 1354/1, obręb Stare 
Gliwice, została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu ograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 
PM-2905/16 z 2 czerwca 2016 r.  Przetarg 
ograniczono do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich z uwagi na wielkość działki 
i brak możliwości samodzielnego zago-
spodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego.

Opis nieruchomości:
Działka nr 1354/1, obręb Stare Gliwice 
o powierzchni 0,0164 ha, stanowi teren 
niezabudowany, częściowo ogrodzony. 
Działka o regularnym kształcie, zagospo-
darowana jako ogród przydomowy.
Część działki o powierzchni 159 m2 jest obec-
nie użytkowana przez właściciela nierucho-
mości sąsiedniej, na podstawie umowy dzier-
żawy, która obowiązuje do 1 marca 2022 r. 
Nowy nabywca wejdzie w prawa i obowiązki 
wydzierżawiającego.
Uzbrojenie
W pobliżu znajdują się sieć kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, sieć energetyczna, sieć 
gazowa i sieć wodociągowa. Możliwość 
i warunki podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu należy uzgodnić bezpośrednio z ich 
dysponentami.
Skomunikowanie
Dojazd do nieruchomości od ul. Srebrnej 
istniejącym zjazdem.
Przeznaczenie nieruchomości  
oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 29 kwietnia 2010 r. Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
nieruchomość niezabudowana obejmująca 
działkę nr 1354/1, położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem 22MN, co oznacza 

tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym 
w terenie.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wa-
dium w wysokości 5550,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działka 
1354/1, obr. Stare Gliwice, imię i na-
zwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz 
NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej  
13 października 2016 r. Wpłacenie wa-
dium w wyżej określonym terminie jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnic-
twa w przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomo-

ści zaoferowanej przez oferenta, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie i wysokości oraz okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium,

• posiadanie prawa własności nierucho-
mości sąsiedniej, tj. działki nr 1053 lub 
1054, obręb Stare Gliwice,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w 
formie aktu notarialnego lub sporządzo-
nego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w 
okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-
konana na podstawie elektronicznego 
wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 
dzień 13 października 2016 r. 
W przypadku, gdy zapisy księgi wieczy-
stej nie odzwierciedlają stanu faktycz-
nego uczestnik zobowiązany jest dostar-
czyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 13 października 2016 
r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a.
W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłat-
ne nabycie nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarial-
nych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujaw-
nieniem w księdze wieczystej. Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie po-
datku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat prze-
targu udzielają pracownicy w godzinach 
przyjęć: pn-śr 8:00–16:00, czw. 8:00–17:00, 
pt. 8:00–15:00, tel. 32/338-64-12 lub 
32/338-64-11; pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 
lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• operator koparko-ładowarki – wy-
kształcenie zawodowe, doświadcze-
nie: 2 lata, uprawnienia do obsługi 
koparko-ładowarek kołowych, prace 
na koparko-ładowarce przy budowie 
dróg i chodników z kostki brukowej, 
jedna zmiana, praca na terenie woj. 
śląskiego;

• mechanik samochodowy – wykształ-
cenie średnie, podstawowe doświad-
czenie zawodowe, umiejętność obsługi 
komputera, naprawa i konserwacja 
użytkowych pojazdów mechanicznych, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice 
oraz teren woj. śląskiego;

• operator maszyn – wykształcenie: min. 
gimnazjalne, mile widziane doświad-
czenie, zdolności manualne, dokład-
ność, gotowość do pracy zmianowej, 
zakres obowiązków: praca na linii 
montażu amortyzatorów, pracodawca 
zapewnia bezpłatny dojazd do pracy, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
pracodawca zapewnia bezpłatny trans-
port z Gliwic, Knurowa i Pyskowic;

• kierowca kat. c+E – wykształcenie, 
doświadczenie: brak wymagań, prawo 
jazdy kat. C+E, karta kierowcy, kurs 
na przewóz rzeczy, godziny pracy do 
uzgodnienia z pracodawcą, miejsce 
pracy: teren kraju, baza: Gliwice;

• stolarz meblowy – wykształcenie za-
wodowe – mile widziane, doświadcze-
nie zawodowe, prawo jazdy kat. B, za-
kres obowiązków: produkcja i montaż 
mebli u klienta, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i okolice;

• barista – wykształcenie: średnie, pod-
stawowa znajomość języka obcego, 
książeczka sanepidu, doświadczenie na 
stanowisku baristy, komunikatywność 
oraz umiejętność pracy w zespole, go-
towość do szybkiego uczenia się, wy-
soka kultura osobista, odpowiedzial-
ność, rzetelność; gotowość do pracy 
w weekendy i święta, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 15 września 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty  
lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

NIERUCHOMOŚCI

OFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

zatrudni:                                             
• mechanika samochodowego  

z doświadczeniem,
• mechanika sprzętu lekkiego z doświadcze-

niem (zagęszczarki, piły spalinowe, itp.),
• mechanika sprzętu ciężkiego  

z doświadczeniem (drogowego: walce, 
ciągniki rolnicze, itp.),

• operatora z uprawnieniami do obsługi 
koparki jednonaczyniowej  
oraz koparko-ładowarki,

• operatora z uprawnieniami do obsługi 
walca drogowego,

• kierowcę z uprawnieniami:  
c+E oraz T.

Kontakt: ltomal@pruim.gliwice.pl, tel.: 32/270-40-03; jskiba@pruim.gliwice.pl.

Numer naboru: GCOP.KD.210.5.2016
Dyrektor 

Gliwickiego centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko podinspektora

w niepełnym wymiarze czasy pracy, tj. ¾ etatu

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP 

i prowadzenie związanej z tym niezbęd-
nej dokumentacji,

• pomoc organizacjom w realizacji ich 
przedsięwzięć, w tym w obsłudze sprzętu 
multimedialnego, nagłośnieniowego, 
itp.,

• promocja wydarzeń, wystaw, spotkań, 
akcji; współpraca z mediami lokalnymi 
i regionalnymi,

• współorganizowanie wydarzeń takich jak 
Gala Liderzy Społeczni Gliwic, kampania 
1% podatku dla gliwickich OPP, Pecha 
Kucha Night.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (potwierdzenie 

ukończenia uczelni minimum z tytułem 
licencjata lub inżyniera), 

• doświadczenie w pracy lub działalności 
społecznej w dziedzinie kultury i sztuki 
(dokumenty potwierdzające, np. umowa 
o pracę, wyciąg z ewidencji działalności 
gospodarczej, porozumienie z wolontariu-
szem, referencje, zaświadczenie),

• doświadczenie w pracy lub działalno-
ści społecznej w obszarze promocji lub 
dziennikarstwa (dokumenty potwier-
dzające, np. umowa o pracę, wyciąg 
z ewidencji działalności gospodarczej, 
porozumienie z wolontariuszem, refe-
rencje, zaświadczenie),

• znajomość j. angielskiego na poziomie 
średniozaawansowanym (dokumenty 
potwierdzające min. poziom B2 lub 4 
lata nauki).

Dodatkowe wymagania:
• podstawowa umiejętność obsługi 

urządzeń nagłośnieniowych, multime-
dialnych, 

• umiejętność obsługi programów gra-
ficznych,

• umiejętność aktualizacji stron www 
opartych na systemach zarządzania 
treścią, 

• umiejętność redagowania tekstów,
• znajomość środowiska kulturalnego 

i artystycznego w Gliwicach,
• doświadczenie w organizowaniu wyda-

rzeń kulturalnych,
• komunikatywna znajomość innych ję-

zyków obcych, 

• bardzo dobra umiejętność obsługi kom-
putera i urządzeń biurowych, 

• zdolności organizacyjne, kreatywność, 
• dyspozycyjność. 
cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pracy 

w grupie, dobra organizacja pracy.
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
• 1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Studzienna 

6 – praca na I piętrze w budynku kilkukon-
dygnacyjnym, przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych.

• 2. Warunki pracy: praca biurowa we-
wnątrz pomieszczenia, praca siedząca, 
praca samodzielna, stanowisko nie jest 
przystosowane do pracy na wózku inwa-
lidzkim, praca związana jest z bezpośred-
nim kontaktem z klientem, praca wymaga 
współpracy z systemem informatycznym 
powyżej 4 godzin.

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

stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczają-

cych posiadane doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl).

list motywacyjny, cV oraz oświadczenia 
kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języ-
ku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłu-
maczeniem.
Informacja dodatkowe:
• Dokumenty aplikacyjne należy składać 

w terminie do 23 września 2016 r. do 
godz. 10.00 w sekretariacie GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach (44-100 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 – II piętro) 
w zaklejonej kopercie opatrzonej napi-
sem „Nabór na stanowisko urzędnicze 
– podinspektor”, numerem ogłoszenia 
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przeka-
zywane jedynie w formie papierowej. Zło-

żone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku przesyłania 
oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu. W przypadku napływu 
więcej niż 15 aplikacji, które spełniają 
wymagania formalne, 27 września 2016 
o godz. 17.00 odbędzie się test kwalifi-
kacyjny. Rozmowy z wyłonionymi kan-
dydatami odbędą się 28 września 2016 r.

• Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77.

• Dyrektor zastrzega sobie prawo do od-
wołania konkursu bez podania przyczyn.

• Zgodnie z regulaminem naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP,  zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

• Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU 
z 2014 r., poz. 1202):

a) w oparciu o art. 15 – dane osobowe 
osoby zatrudnionej podlegają publika-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej.

b) na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji ogło-
szenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na sta-
nowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

• W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, przekroczył 6%.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016, poz. 902)

Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. chorzowska 5
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 kasJer
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. chorzowska 5

1. Zatrudnienie: od 1 listopada 2016 r., z moż-
liwością przesunięcia terminu zatrudnienia 
wg potrzeb pracodawcy

2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

3. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (tj. 20 
godzin wg harmonogramu)

4. Nawiązanie stosunku pracy:
1) stosunek pracy pracownika samorzą-

dowego zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę nawiązuje się na czas 
nieokreślony lub na czas określony,

2) w przypadku osób podejmujących po raz 
pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 
umowę o pracę zawiera się na czas określo-
ny, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością 
wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy 
za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

5. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii 

Europejskiej oraz innych państw, którym 
na podstawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego 
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych nie-
zbędnych do wykonywania pracy na ww. 
stanowisku – wykształcenie średnie,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

4) kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

5) doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku – minimum 1 rok pracy,

6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na 
zatrudnienie na stanowisku Kasjera.

6. Wymagania dodatkowe:
1. ogólna znajomość przepisów ustaw, 

a w szczególności: ustawy o rachunkowo-
ści oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, ustawy o finansach publicznych oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej usta-
wy, ustawy o ochronie danych osobowych, 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

2. znajomość zagadnień z zakresu prowadze-
nia kasy,

3. obsługa kasy fiskalnej,
4. znajomość programów firmy VULCAN,
5. znajomość komputera (pakiet Microsoft 

Office, przeglądarek internetowych i poczty 
elektronicznej),

6. wysoka kultura osobista,
7. umiejętność obsługi elektronicznych urzą-

dzeń biurowych (faks, kopiarka itp.),
8. zdecydowanie i samodzielność w działaniu, 

dyspozycyjność,
9. umiejętność pracy w zespole.

7. Do zadań pracownika zatrudnionego na 
stanowisku kasjera należeć będzie:
1. przyjmowanie wszystkich wpłat do kasy 

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
Szkół w Gliwicach,

2. wypłacanie należności na podstawie faktur, 
list płac i innych dokumentów księgowych,

3. wypłacanie środków pieniężnych z rachun-
ków bankowych na podstawie czeków go-
tówkowych,

4. odprowadzanie środków pieniężnych z kasy 
do banku zgodnie z dokonanymi wpłatami, 
na podstawie dowodów wpłaty,

5. sporządzanie raportów kasowych zgodnie 
z instrukcją obiegu dokumentów i instrukcją 
kasową oraz księgowanie ich w systemie 
finansowo-księgowym,

6. sprawdzanie kompletności podpisów 
w przyjmowanych do wypłaty dokumen-
tach,

7. archiwizacja dokumentów kasowych,
8. wykonywanie innych poleceń przełożonego 

w ramach powierzonego zakresu czynności. 

8. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Gliwicach – 
Internat, ul. Krakusa 16.

2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca 
kontaktu z interesantami oraz uczniami.

3. Praca przy komputerze, wymagająca wy-
muszonej pozycji ciała.

4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, 
telefon, drukarka, kasa fiskalna.

5. Stres związany z koniecznością koordyno-
wania wielu spraw jednocześnie.

6. Budynek jest w trakcie modernizacji pod 
kątem przystosowania dla osób niepełno-
sprawnych.

7. Praca w dniach poniedziałek–piątek, zgod-
nie z harmonogramem.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w jednost-
ce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6%.

10. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiega-

jącego się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone 

przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
potwierdzających wykształcenie i kwalifika-
cje zawodowe,

6) kserokopie dokumentów (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
poświadczające znajomość języka polskie-
go – dotyczy obywateli Unii Europejskiej 
oraz obywateli innych państw, którym na 
podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysłu-
guje prawo do podjęcia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) inne kserokopie dokumentów o posiadanych 
kwalifikacjach, umiejętnościach, upraw-
nieniach, jednoznacznie potwierdzające 
spełnianie wymagań niezbędnych i dodat-
kowych (poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem),

8) kserokopię dowodu osobistego (poświad-
czone przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem),

9) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż korzysta z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata stwierdzające, 
iż posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych,

11) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż nie był skazany prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

12) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający 
na zatrudnienie na stanowisku kasjera,

13) oświadczenie kandydata stwierdzające,  
iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury konkurso-
wej, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016, 
poz. 922).

11. Termin i miejsce składania dokumentów 
aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach z adnotacją „Nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER”, 
w terminie do 7 października 2016 r. do godz. 
15.00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-
-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzow-
ska 5, 44-100 Gliwice.
Dokumenty uważa się za dostarczone w ter-
minie, jeżeli wpłynęły do Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych w Gliwicach w termi-
nie do 7 października 2016 r. o godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach 
po terminie, nie będą rozpatrywane.
12. Dodatkowe informacje:
Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolej-
nego etapu naboru zostaną powiadomieni 
telefonicznie. Kandydaci zakwalifikowani do 
kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi 
formalne) zostaną jednocześnie powiado-
mieni o terminie, miejscu i godzinie jego 
przeprowadzenia.
Kandydaci nie spełniający wymagań formal-
nych, nie będą informowani.
Informacja o wyniku naboru zostanie opu-
blikowana w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Gliwicach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list 
motywacyjny, szczegółowe cV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawo-
dowej), powinny być podpisane i opatrzone 
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. z 2016, poz.922).
 
Bliższe informacje można uzyskać pod  
nr telefonu: 32/230-68-31 w. 316.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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