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drUGA STrONA w ObIeKTywIe

...do przemysłowej dzielnicy Gliwic – tak na przestrzeni wieków zmieniały się Łabędy. 
Tajemnice dzielnicy można było poznać podczas XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kultu-
rowego, kulturalno-edukacyjnej imprezy organizowanej przez Muzeum w Gliwicach. 
Było zwiedzanie huty Łabędy, spacer z przewodnikiem po starej części dzielnicy i rejsy 
po Kanale Gliwickim. (fot. Z. Daniec)

Przez wakacje wszystko uległo tam zmianie. W miejscu studenckiej stołówki 
przy ul. Łużyckiej powstał nowy lokal: ZAJADALNIA. Jest słonecznie i optymi-
stycznie, a białe ażurowe regały zapewniają gościom poczucie kameralności. 
W menu przewidziano dania z grilla oraz wiele innych potraw w cenach na 
kieszeń studenta. Klasyk stwierdziłby: ZA…JADALNIA! (fot. Politechnika Śląska)

Od wsi rycerskiej...

Jest słonecznie. Smak kuchni ocenicie sami ;)

O nieograniczonych możliwościach i wyobraźni studentów gliwickiej archite- 
ktury przekonywaliśmy się już wielokrotnie. Tym razem stworzyli oni projekt 
szklanej świątyni, która miałaby być usytuowana na klifie Preikestolen, jednej 
z największych atrakcji turystycznych Norwegii. Projekt autorstwa Martyny 
Słowińskiej, Katarzyny Golec i Pawła Pacaka z Wydziału Architektury został 
wyróżniony w międzynarodowym konkursie portalu architektonicznego AWR. 
Gratulujemy! (wizualizacja: M. Słowińska, K. Golec, P. Pacak)

Podczas imprezy w Starej Fabryce Drutu odbył się wielki finał projektu MajsterSz-
tuk. Od kilku miesięcy konstruktorzy, artyści i złote rączki pracowali w kilku gru-
pach roboczych na pograniczu sztuki i techniki. Ich autorskie pomysły i projekty 
zostały zaprezentowane w trakcie festiwalu, zorganizowano także warsztaty dla 
miłośników majsterkowania. (fot. Z. Daniec)

Ich szklany projekt docenił świat

Coś dla oka, ucha, nosa i wiele więcej

Jakub Fochtman z Politechniki Śląskiej znalazł się w gronie czterech finalistów konkursu 
RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION. Zaprojektował wnętrze SUV-a klasy 
wyższej, następnej generacji modelu Koleos. Praca studenta architektury z Gliwic 
została wysoko oceniona przez specjalistów ze świata designu, architektury, sztuki 
i motoryzacji. 6 października dowiemy się, czy otworzy młodemu projektantowi 
drzwi do wielkiej kariery (fot. J. Fochtman, fragment projektu)

Tak się projektuje w Gliwicach!

Miasto Gliwice oraz PWiK Sp. z o.o. zapraszają na dodatkowy Dzień Otwarty Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej Gliwice. Obiekt będzie można zwiedzić 2 października w godz. 
od 10.00 do 17.00  w 35-osobowych grupach, które będą wpuszczane co 20 minut.  
W sumie tego dnia halę zobaczy 700 osób. Aby wziąć udział w Dniu Otwartym należy 
zarejestrować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.hala.
gliwice.eu lub wypełnić formularz papierowy dostępny w Biurze Obsługi Interesantów 
na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Zapisy rozpoczną 
się 26 września o godz. 8.00 i zakończą 28 września o godz. 17.00 lub po wyczerpaniu 
wolnych miejsc. (fot. Mosquidron)

DODATKOWY DZIEŃ OTWARTY HALI GLIWICE
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AKTUALNOŚCI

Od poniedziałku w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej, 
Uszczyka i Floriańskiej obowiązuje jednostronne zwę-
żenie ul. Toszeckiej od strony ul. Uszczyka. Zamknięto 
też odcinki ulic Uszczyka, Floriańskiej i Patrolowej wraz 
z wlotami na ul. Toszecką.

Objazd od ul. Uszczyka do  
ul. Toszeckiej został poprowa-
dzony ulicami: Nad Torami, 
Kasztanową i Jana Śliwki. Objazd 
do ul. Floriańskiej i Patrolowej 
wiedzie ulicami: Toszecką, Or-
ląt Śląskich i Sztabu Powstań-
czego. – Prosimy o ostrożną 
jazdę i zwracanie uwagi na 

wprowadzone oznakowanie 
tymczasowe! – apeluje Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Wieloetapowa przebudowa 
skrzyżowania ulic Toszeckiej, Usz-
czyka i Floriańskiej ma potrwać do 
końca roku.  (kik)
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Co dalej  
z radami Osiedli?

Pomysły 
na Zwycięstwa wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do 

skargi wojewody Śląskiego i wydał decyzję o uchy-
leniu uchwały w sprawie statutu dla osiedla bojków.  
To pierwsza taka decyzja w sprawie statutu osiedli. 

W sądzie jest jeszcze dwa-
dzieścia tego typu spraw doty-
czących statutów pozostałych gli-
wickich osiedli, które mają takie 
samo brzmienie. Statuty osiedli 
uchwalono trzy lata temu, gdy 
były one poddawane procesowi 
zmian i poprawek. Były uchwala-
ne przez Radę Miasta.

Wojewoda miał zastrzeże-
nia m.in. do nieprecyzyjnego 

zakresu zadań przekazywanych 
radzie osiedla, nadzoru nad 
działalnością rad osiedli oraz 
nieprecyzyjnego zapisu doty-
czącego przekazywania mienia 
radom osiedlowym. 

Wyrok Sądu Administracyj-
nego nie jest prawomocny. Po 
otrzymaniu uzasadnienia wła-
dze Miasta zdecydują o podjęciu 
kolejnych kroków.   (mf)

Jak mogłaby wyglądać ul. Zwycięstwa po liftingu? dowiemy się już wkrótce. 
Koncepcję przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa wykona gliwickie 
biuro architektoniczne PrOjArCH, które wygrało przetarg. 

Czas realizacji opracowania 
to siedem miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Firma PROjARCH złożyła 
najkorzystniejszą ofertę i to 
właśnie ona, za 109 470 zł, 
wykona koncepcję przebu-

dowy i zagospodarowania ul. 
Zwycięstwa, na odcinku od 
Rynku do ul. Dubois.

Idea zakłada utworzenie 
przestrzeni integrującej wszyst-
kich uczestników ruchu, wraz ze 
stworzeniem elementów małej 

architektury, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu stanu istniejącego 
(infrastruktury podziemnej oraz 
istniejącego zagospodarowania 
terenu). Projektant ma wykonać 
minimum 3, a maksimum 6 wa-
riantów koncepcji.   (mf)
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rower za złotówkęZmiany  
na Toszeckiej w piątek, 22 września, Gliwickimi rowerami Miejskimi będzie można jeździć 

za darmo aż przez godzinę!

Z okazji Dnia bez Samocho-
du Prezydent Gliwic wyraził 
zgodę na wydłużenie czasu 
darmowego wypożyczenia 
GRM, który standardowo wy-
nosi tylko 15 min.

Dzień bez Samochodu jest 
zwieńczeniem Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. W jego obchody 
tradycyjnie już włączył się gli-
wicki samorząd. – 22 września 
szykujemy barwny, ekspresyjny 
happening, do udziału w któ-
rym zaprosiliśmy wszystkie 
placówki oświatowe – mówi 
Dariusz Stanek z Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. Korowód 
wystartuje w samo południe 
z gliwickiego Rynku. Przejdzie 
ul. Zwycięstwa do placu Pia-
stów, a następnie ul. Dworco-
wą z powrotem na starówkę. 
Zachęcamy wszystkich zainte-
resowanych do przyłączania 
się po drodze! Dzieci i młodzież 
będą rozdawać broszury pod 

hasłem „Wygrać ze smogiem – 
jak to się robi w Gliwicach”. – 
Podobnych akcji spodziewajmy 
się również na poszczególnych 
osiedlach – zdradza Dariusz 
Stanek.

ETZT to ogólnoeuropejska 
kampania, odbywająca się co 
roku w dniach 16–22 września. 
Zasadniczym celem ETZT jest 
zachęcenie władz lokalnych 

oraz organizacji pozarządo-
wych do wprowadzania i pro-
mowania zrównoważonych 
środków transportu: trans-
portu zbiorowego, rowerów, 
ruchu pieszego. W tym czasie 
odbywa się wiele imprez zwią-
zanych z ideą zrównoważone-
go rozwoju transportu: rajdy 
piesze, rowerowe, wystawy 
i konferencje.  (pu/sr)

fo
t. 

M
. F

ol
ty

n



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 38/2017 (866), 21 września 20174

Znamy już listę finalistów 17. edycji Nagród Naukowych POLITyKI. 
wyłoniona przez kapitułę profesorską piętnastka to elita młodej 
polskiej nauki. w tym gronie znalazł się badacz i wykładowca Poli-
techniki Śląskiej, prof. nadzw. dr hab. inż.  Andrzej Katunin.

– Bardzo się cieszę z obecności 
w gronie finalistów. To dla mnie spore 
wyróżnienie, biorąc pod uwagę bardzo 
dużą liczbę uczestników tegorocznej 
edycji konkursu, i wyraz uznania mojego 
dotychczasowego dorobku naukowego. 
Mam oczywiście nadzieję, że uda mi 
się znaleźć w gronie pięciu laureatów 
konkursu – mówi naukowiec, który 
jest jednym z dwóch finalistów Nagród 
Naukowych POLITYKI w kategorii Nauki 
techniczne. Do jego zainteresowań 
naukowych należą: mechanika, mode-
lowanie, badania nieniszczące kompo-
zytów, zaawansowane metody analizy 
sygnałów i obrazów oraz geometria 
fraktalna. To, czy uzyska prestiżowe 
wyróżnienie poczytnego polskiego ty-
godnika i powtórzy tym samym sukces 
dr inż. arch. Agnieszki Labus sprzed 3 lat 
oraz dr. inż. Jerzego Respondka sprzed 
9 lat, okaże się 22 października. Przed 
finalistami tegorocznej edycji Nagród 
Naukowych POLITYKI jeszcze bowiem  
jeden ważny etap, podczas którego 

zostanie wyłonionych pięciu laure-
atów. Wybierze ich Kapituła Społeczna, 
której członkowie – osobistości życia 
publicznego – mają za zadanie wskazać 
te osoby, które ich zdaniem najlepiej 
łączą osiągnięcia naukowe ze zdolnością 
upowszechniania i promocji nauki.  (kik)

NAUKA

Gliwiczanin  
w elitarnym gronie

Unia daje gwarancje

Projekt dr. inż. dawida Janasa z wydziału Chemicznego Politechniki 
Śląskiej  został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu 
Narodowego Centrum badań i rozwoju. Na realizację swoich badań na-
ukowiec zdobył prawie 1,2 mln zł!

Nagrodzony projekt nosi nazwę 
„Nanohybr1Ds: Hybrydy nanorurek 
węglowych i nanodrutów metalicznych 
do odzysku energii”. Może wnieść istot-
ny wkład w problematykę zarządzania 
energią i walki z globalnym ociepleniem.

– Poczynając od elektrowni, poprzez 
samochody, a kończąc na przenośnych 
urządzeniach elektronicznych, możemy 
dostrzec, że w każdej skali generujemy 
ciepło, które bezużytecznie „ulatnia” się 

do atmosfery. Jest to szczególnie nie-
rozsądne, gdyż możemy je wykorzystać 
i zamienić w prąd elektryczny. Szczegól-
ny potencjał w tym względzie wykazał 
hybrydowy materiał, nazwany przeze 
mnie Nanohybr1D – tłumaczy  swoje 
badania dr inż. Dawid Janas pracujący 
na co dzień w Katedrze Chemii Orga-
nicznej, Bioorganicznej i Biotechnolo-
gii Wydziału Chemicznego Politechniki 
Śląskiej. (kik)

prof. Andrzej Katunin

dr inż. dawid Janas

Sukces 
naukowca  

z Gliwic

„Unia energetyczna – implikacje dla Polski” – pod takim hasłem w gliwickim Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej specjaliści ze 
świata nauki, polityki, przemysłu i samorządu dyskutowali w poniedziałek o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju.

– Jednym z ważniejszych elementów 
tego spotkania jest odpowiedź na pyta-
nie, w jakim kierunku powinna zmierzać 
nasza rodzima energetyka. Potrzeba nam 
długofalowej strategii – zwracał uwagę na 
starcie konferencji jej współorganizator 
Jacek Krywult, przewodniczący Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów oraz prezydent 
Bielska-Białej.

W spotkaniu organizowanym przez 
Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Po-
litechnikę Śląską w Gliwicach uczestniczyli 
przedstawiciele miast i gmin członkowskich 
ŚZGiP i Związku Miast Polskich, reprezen-
tanci Parlamentu Europejskiego, Sejmu 
i Senatu RP oraz administracji rządowej, 
naukowcy i eksperci, reprezentanci Regio-
nalnej Rady ds. Energii, a także przedsta-
wiciele przedsiębiorstw energetycznych 
i organizacji działających w tej dziedzinie. 

– Unia energetyczna opiera się 
na trzech podstawowych celach: 
bezpieczeństwie dostaw, zrów-
noważonym rozwoju oraz kon-
kurencyjności. Ich osiągnięciu 
sprzyja m.in. pobudzanie badań 
naukowych i innowacji oraz 
solidarność i zaufanie poszcze-
gólnych państw – podkreślali 
kilkakrotnie prelegenci. 

Wielu uczestników poddawało jed-
nak w wątpliwość kwestię solidarności 
i zaufania, odnosząc się m.in. do zakuli-
sowych rozgrywek w Brukseli o ostatecz-
ne decyzje Unii Europejskiej w sprawie 
budowy gazociągu Nord Stream 2, który 
ma transportować rosyjski gaz tranzytem 
przez Bałtyk i Niemcy głównie do państw 
Europy Środkowej. 

Wątpliwości starał się rozwiewać prof. 
Jerzy Buzek, były przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, a obecnie jego czło-
nek i sprawozdawca-negocjator w kwestii 
bezpieczeństwa dostaw gazu. 

Przypomniał on, że Parlament Eu-
ropejski przyjął ostateczną wersję waż-

nego dla 
Polski roz-
porządze-
nia, które 
wprowadza 
m.in. obowią-
zek oficjalnego 
za w i a d a m i a n i a 
przez firmy o kontrak-
tach gazowych istotnych dla unijnego 
bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki 
temu Komisja Europejska zyskała prawo 
do wglądu, w przypadku uzasadnio-
nych podejrzeń, do każdej umowy na 
dostawy gazu – włączając w to te na 
infrastrukturę. 

– Dodatkowo wprowadziliśmy praw-
nie wiążący mechanizm solidarności i listę 
tzw. odbiorców chronionych, na której 
znalazły się m.in. szpitale – stwierdził 
prof. Buzek.

Nowe rozporządzenie Ue spra-
wia, że dostawy gazu już nigdy 
nie powinny stanowić politycznej 
broni czy instrumentu szantażu. 
dzięki temu również państwa eu-

ropy Środkowo-wschodniej, 
w tym Polska, są energe-

tycznie najbezpieczniej-
sze w historii.

Poprzednie rozporzą-
dzenie UE w sprawie do-
staw gazu nie przewidywa-
ło współpracy regionalnej. 

A ta jest niezbędna, bo aż 
90% gazu, który płynie przez 

Unię Europejską, przekracza 
przynajmniej jedną granicę. 

– Pojedynczy kraj może przyczynić 
się do kryzysu dostaw, ale żaden kraj 
w pojedynkę nie jest w stanie skutecz-
nie mu przeciwdziałać czy zaradzić. To 
wyzwanie, które wymaga wspólnych, eu-
ropejskich rozwiązań – ocenił na koniec 
dyplomatycznie prof. Jerzy Buzek.  

 (kik)
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w gliwickiej podstrefie otwarto nową fabrykę producenta baterii bMZ Poland. w nowych halach przy ul. ein-
steina ruszy produkcja dedykowana przemysłowi motoryzacyjnemu z przeznaczeniem na rynki europy Środko-
wo-wschodniej. w uroczystym otwarciu wzięła udział Jadwiga emilewicz, wiceminister rozwoju oraz prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Nowa inwestycja BMZ Po-
land kosztowała 9 mln euro. 
Na ponad 12,3 tys. m2 przy ul. 
Einsteina stanęły nowoczesne 
hale produkcyjne, magazyny, 
laboratoria badawcze i biura.

– Ważnym aspektem naszej 
produkcji są m.in. nowoczesne 
systemy zasilania dla autobu-
sów elektrycznych, baterie do 
rowerów elektrycznych oraz 
elektronarzędzi i narzędzi 
ogrodniczych. Planujemy także 
zbudować serię kompletnych 
rozwiązań systemów e-bike`o-
wych, składających się z apli-

kacji, baterii oraz motoru. Bę-
dziemy rozwijać inteligentne 
magazyny energii, m.in. do 
autobusów elektrycznych – 
wylicza Tomasz Wołk-Jankow-
ski, prezes BMZ Poland.

Obecnie spółka zatrudnia 
około 650 pracowników. Dzięki 
nowej inwestycji w pierwszym 
etapie zatrudnienie wzrośnie do 
700 osób. Nowi pracownicy będą 
potrzebni do pracy w fabryce 
oraz Dziale Badań i Rozwoju i spe-
cjalnym zespole zajmującym się 
systemami zasilania autobusów 
elektrycznych.

– Działamy zgodnie z filozofią 
opartą na wysoko przetworzonej 
pracy umysłowej, co zapewnia 
dobre zarobki pracownikom 
i rozwój nowoczesnych firm. 
Mamy sprzyjającą atmosferę – 
strefę ekonomiczną, lokalizację, 
warunki oferowane przez samo-
rząd oraz wykwalifikowaną ka-
drę, którą zapewnia Politechnika 
Śląska. To wszystko sprawia, że 

firmy chętnie lokują się w Gliwi-
cach, które zaczynają się kojarzyć 
z miastem wysokich technologii 
– mówi Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic.

BMZ Poland powstała w 2010 r.  
jako spółka-córka BMZ GmBH. 
Obecnie wchodzi w skład konsor-
cjum „Polski E-BUS”, powstałego 
z inicjatywy partnera – firmy Ur-
sus Bus.  (mf)

Jadwiga emilewicz, 
wiceminister 

rozwoju 
Cały świat szuka od-

powiedzi na pytanie, czym 
będzie ropa XXI wieku. Być 
może będą to baterie litowo
-jonowe lub nowe napędy. 
W polskim rynku drzemie 
ogromny potencjał i widać 
to w Gliwicach. Tu są jedni 
z najlepszych inżynierów ICT 
w całej Europie.

Bardzo dobrze funkcjonu-
je strefa ekonomiczna, w są-
siedztwie są wybitne uczelnie 
techniczne, które dostarczają 
znakomitych pracowników, 
dobre kadry zarządzające, 
które czekają na takich inwe-
storów jak BMZ. Wydarzenie 
w Gliwicach zbiega się z nową 
ustawą o SSE, która określa, 
że już nie nowe miejsca pracy 
będą brane pod uwagę przy 
ubieganiu się o specjalne 
przywileje podatkowe, ale 
wartość i jakość inwestycji. 
BMZ jest przykładem takiej 
firmy. Jej inwestycje budują 
świetne relacje z rodzimym, 
lokalnym małym i średnim 
biznesem.

Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkania dotyczące Gliwickiego budżetu Obywatelskiego. To część ewaluacji tego przedsięwzięcia, 
które w naszym mieście realizowane jest już po raz piąty.

Będzie okazja do podsu-
mowania tegorocznej edycji 
i zdefiniowania celów na 
przyszłość – takich, które po-
zwoliłyby osiągać jak najbar-
dziej satysfakcjonujące efekty 
oraz usprawniały cały projekt. 
Wstępnie omówione zostaną 
propozycje ewentualnych 
zmian i poprawek w kolejnej 

procedurze GBO, możliwości 
wykorzystania dotychczaso-
wych doświadczeń i zgłasza-
nych dotąd uwag.

Zaplanowane są dwa spo-
tkania ewaluacyjne:
• 3 października o godz. 17.00 

w Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” przy ul. 
Studziennej 6;

• 10 października o godz. 17.00 
w Centrum Kulturalno-Spor-
towym „Łabędź” przy ul. 
Partyzantów 25.

Przypomnijmy, że podczas 
tegorocznej edycji GBO miesz-
kańcy wybrali 71 zadań, które 
realizowane będą w 2018 
roku we wszystkich osiedlach. 
Szczegółowe informacje moż-

na znaleźć na stronie interne-
towej www.gliwice.eu w dziale 

Gliwicki Budżet Obywatelski. 
 (bpr)

AKTUALNOŚCI

Miasto zaprasza na spotkania

Nowa fabryka w Gliwicach

Rowery z napędem elektrycznym to innowacyjne i przyszłościowe 
rozwiązanie. Nic dziwnego, że wzbudziły spore zainteresowanie 
gości uczestniczących w otwarciu nowej fabryki BMZ Poland

W uroczystym otwarciu fabryki BMZ Poland uczestniczyli: (od lewej) 
wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, prezes BMZ Sp. z o.o. 
Tomasz Wołk-Jankowski, prezes BMZ Group Sven Bauer, Prezydent 
Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, wiceprezes Lotos Lab. – Piotr 
Kociński

battery experts Forum w Polsce
Do 21 września na Politechnice Śląskiej trwa międzynarodowa konferencja Battery Experts Forum, 
w której biorą udział przedstawiciele najważniejszych marek w branży technologii baterii i elektromobil-
ności, m.in. LG, Samsung, Sony oraz przedstawiciele producentów pojazdów elektrycznych, m.in. Ursus 
oraz Solaris. Prezentowane są najnowsze trendy i analizy rynkowe z segmentu niezależnych systemów 
dostarczania oraz magazynowania energii, a także technologie litowo-jonowe działające w systemach 
bateryjnych oraz magazynach energii. Organizatorem jest firma BMZ Poland.

Oglądaj na
gliwice.eu

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 38/2017 (866), 21 września 20176

GLIwICCy SeNIOrZy
fo

t. 
A.

 W
itw

ic
ki

13 września w gliwickim ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie,  
nadanymi przez prezydenta rP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.

w gronie par świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Halina i Henryk bandyszewscy, elżbieta i edmund bomastikowie, Jadwiga 
i bogdan domanowscy, Marianna i Jan dworniczakowie, Zofia i Teofil Hreczkowie, Łucja i bernard Ignackowie, Izabela i Lucjan Kaflowie, Maria i Jan Ko-
prowscy, daniela i Henryk Kosińscy, Urszula i Jan Kosmalowie, Maria i eugeniusz Krąpcowie, Nina i Jerzy Kuliszowie, Jarosława i Tadeusz Potoccy, a także 
Urszula i Leon rojowie. Sześćdziesięciolecie małżeństwa obchodzili Maria i Kazimierz wojtkowie. Gratulujemy!

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości: Leokadię i Kazimierza Hureców, Maję i Jana Kałuskich oraz Annę i Henryka 
Zbożnych.  (kik)

Festiwal entuzjastów  
Sektora Trzeciego
w Gliwicach działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Czym się zajmują? Co robią dla miesz-
kańców? w jaki sposób można do nich dołączyć? Z przedstawicielami dwudziestu organizacji bę-
dzie można porozmawiać na ten temat w piątek 22 września. 

22 września, w godz. od 15.00 do 
19.00, w parku Chopina pojawią się 
przedstawiciele dwudziestu organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
Gliwic. Będzie to okazja do ciekawych 
rozmów i uczestnictwa w kreatywnych 

warsztatach. Wydarzenie jest bezpłat-
ne i otwarte dla wszystkich. 

– Zależy nam, aby mieszkańcy Gli-
wic przekonali się, jak wiele na co dzień 
dzieje się dzięki działaniom trzeciego 
sektora. Mamy nadzieję, że każdy, kto 

nas tego dnia odwiedzi, zobaczy, co 
organizacje robią dla Gliwic, ale rów-
nież dowie się, co sam może zrobić dla 
organizacji – zachęca Justyna Koch ze 
Stowarzyszenia Przed Siebie.  
 (mf)
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Na wagę życia

Piękny jubileusz

Jesteś osobą starszą lub chorujesz przewlekle? Nie 
zwlekaj! Załóż czerwony „Segregator Życia” zawiera-
jący najważniejsze informacje o stanie Twojego zdro-
wia – ostatnie wyniki badań, wypisy ze szpitala, listę 
przyjmowanych leków.

Pudełko życia, koperta życia 
czy segregator życia – to różne 
formy tej samej inicjatywy zwią-
zane z ułatwieniem dostępu służb 
medycznych do dokumentacji 
medycznej. 

– W Gliwicach mamy  „Segre-
gator Życia” i tę formę propagu-
jemy i realizujemy do dziś. Idea 
narodziła się dzięki ratownikom 
medycznym, którzy wielokrotnie 
informowali o problemach ze 
znalezieniem podstawowych da-
nych dotyczących stanu zdrowia 
pacjenta, niezbędnych przy udzie-
laniu pierwszej pomocy w trakcie 
interwencji domowych – mówi 

Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

Kolejna pula segregatorów 
życia została przekazana miesz-
kańcom 2 września podczas VI 
Rodzinnego Pikniku Seniora. 
do rozdania pozostało jeszcze 
kilkaset segregatorów. Osoby 
zainteresowane mogą bezpłatnie 
odebrać segregator na Stanowisku 
ds. Osób Niepełnosprawnych dzia-
łającym w holu głównym Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21.

Czerwony „Segregator Życia” 
może i powinien założyć każdy, 
do czego gorąco zachęcamy. To 

nic innego jak zbiór najważniej-
szych informacji dotyczących 
stanu zdrowia osoby starszej lub 
przewlekle chorującej. Powinien 
zawierać wyniki ostatnich badań, 
wypisy ze szpitala czy listę przyj-
mowanych leków. 

Taki zestaw informacji po-
zwoli na szybką weryfika-
cję stanu zdrowia osoby, 
do której przyjadą służby 
medyczne. 

Czerwony „Segregator Ży-
cia” z kompleksową dokumen-
tacją medyczną powinien być 
umieszczony w widocznym, ła-
two dostępnym dla ratowników 
medycznych miejscu.

 (kik)

dom Pomocy Społecznej „Nasz dom" na Sikorniku świę-
tował 50. rocznicę istnienia. w uroczystym jubileuszu z ra-
mienia miasta wziął udział zastępca prezydenta Gliwic Kry-
stian Tomala. 

Uroczystość 50-lecia istnienia 
rozpoczęła msza święta celebro-
wana przez biskupa Jana Kopca. 

– Chciałbym, aby ten jubileusz 
był źródłem nowej siły i nowych 
chęci, by dziękować za otrzyma-
ne dobro i dzielić się uśmiechem, 
dobrym słowem i radością budo-
wania wspólnoty – życzył perso-
nelowi i pensjonariuszom biskup 
Jan Kopiec. 

Następnie przedstawiciele 
podobnych placówek z różnych 
miast złożyli życzenia na ręce dy-
rektora placówki Rafała Marka. Po 
części oficjalnej wystąpił kwartet 
koleżeński oraz pensjonariusze 
DPS „Nasz Dom”, którzy przygo-
towali program artystyczny. 

– Chciałbym podkreślić wyjąt-
kową rolę, jaką pełnią pracownicy 
tego domu i bardzo serdecznie po-
dziękować za pracę dla wszystkich 

pensjonariuszy – mówił podczas 
uroczystości Krystian Tomala.

DPS „Nasz Dom” to cało-
dobowa placówka, w której pod 
opieką wykwalifikowanej kadry 
przebywają ludzie starsi. Obiekt 
powstał w 1967 roku jako Dom 
Zasłużonego Nauczyciela. Z czasem 
został przekwalifikowany na Dom 
Pomocy Społecznej, który zapew-
nia leciwym pensjonariuszom peł-
ną opiekę socjalną, pielęgniarską 
i rehabilitacyjną. W DPS przy ul. 
Derkacza są 122 pokoje, głównie 
1-osobowe z balkonem. Osoby 
bardziej schorowane przebywają 
w pokojach dwuosobowych zlo-
kalizowanych nieopodal dyżurek 
pielęgniarek. Pensjonariusze mają 
do dyspozycji jadalnię, pralnię, 
kaplicę, świetlice (terapeutyczną 
i telewizyjną), salę rehabilitacyjną 
i aneksy kuchenne.  (mf)

Trzy firmy zgłosiły się do ogłoszonego przez miasto przetargu na wykonanie 
projektu  nowego pawilonu Szpitala nr 4 przy ul. Kościuszki.

Ofert złożyły: katowickie 
konsorcjum firm Studio Quat-
tro i Termo-Klima (ok. 4,8 mln 
zł), gdańska spółka Industria 
Project (3,9 mln zł) oraz kra-
kowska firma Meritum Grupa 
Budowlana (2 mln zł). 

– Najbliższe dni i tygodnie 
poświęcimy wnikliwej analizie 
złożonych ofert. Zbadamy ich 
zgodność z treścią specyfikacji 
istotnych warunków zamó-
wienia i sprawdzimy, z czego 
wynika tak duża rozbieżność 
zaproponowanych kwot – 
mówi Krystyna Zajączkowska 
z Wydziału Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Wybrana zosta-

nie oferta najkorzystniejsza, 
spełniająca wymogi SIWZ oraz 
ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.

Nowy sześciokondygna-
cyjny budynek o po-
wierzchni około 15 tys. 
m2  ma stanąć na części 
dziedzińca Szpitala nr 4. 

Będzie połączony z istnie-
jącym budynkiem szpitalnym. 
W nowym obiekcie zostanie 
ulokowany Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii, 
Oddział Pediatrii, Oddział We-

wnętrzny, Oddział Geriatrycz-
ny, Pracownie Diagnostyczne, 
Centralna Sterylizatornia 
i Dezynfektornia, szatnie dla 
personelu oraz zaplecze tech-
niczne, poczekalnie, gabinety 
lekarskie i diagnostyczno-za-
biegowe, punkt informacyjny 
dla pacjentów, recepcja i strefa 
pacjenta, blok operacyjny z 6 
salami, sale posiłków oraz gier, 
pomieszczenia techniczne, sala 
rehabilitacyjna oraz miejsca 
przeznaczone do spotkań z bli-
skimi. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, nowy bu-
dynek zostanie udostępniony 
pacjentom w 2020 r. 

 (kik)
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Chcą zaprojektować 
szpital

Na wagę życia

Oglądaj na
gliwice.eu
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Mikołaj Grynberg, fotograf i pisarz, 27 września będzie gościem domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich. redaktor Michał Nogaś porozmawia 
z autorem o jego książce „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne”.

Książka Grynberga to zapis dwu-
dziestu kilku rozmów przeprowadzo-
nych z dziećmi Żydów ocalałych z Za-
głady. Odbywały się w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Izraelu. To były trudne 
i niezwykłe spotkania – przedstawicie-
le pokolenia urodzonego po Zagładzie 
różnie podchodzili do przeszłości swo-
jej rodziny i tragicznych wydarzeń XX 
wieku. Był wstyd, duma, chęć upa-
miętnienia pomordowanych.

Grynberg z ogromnym wyczuciem 
podjął temat życia w cieniu niewy-
obrażalnego cierpienia. Z kart książki 
przebija szczerość, z jaką opowie-
dziane zostały te historie. Tak zwane 
drugie pokolenie to dzieci, których 
życiorysy bardzo silnie splotły się z lo-
sami ich rodziców. Dzięki „Oskarżam 
Auschwitz” czytelnicy zyskali dostęp 
do sfery dotąd zamkniętej przed oso-
bami postronnymi.

Spotkanie z cyklu „Książki Pamięci” 
rozpocznie się o godz. 18.00 w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14). (mm)

KULTURA

rozmowy ocalałych

Niech żyje św. Jerzy!

28 września gościem wszechnicy PAU będzie prof. Jadwiga Puzynina, 
językoznawczyni i badaczka literatury. w willi Caro (ul. dolnych wa-
łów 8a) porozmawiamy o komunikacji międzyludzkiej.

Proces porozumiewania się jest 
jednym z podstawowych elementów 
kultury. Swój wykład poświęci mu 
prof. Puzynina, badaczka przez kilka-
dziesiąt lat związana z Uniwersytetem 
Warszawskim. Opublikowała 8 książek 
i 265 autorskich artykułów naukowych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 

pomagała represjonowanym studen-
tom, współpracowała także z KOR-em. 
W 2011 roku za swoje wybitne osią-
gnięcia została odznaczona Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Spotkanie na temat komunikacji 
międzyludzkiej rozpocznie się o godz. 
16.00. Wstęp wolny. (mm)

O dobrej 
komuni- 
kacji

Opowieść o wygnaniu
23 września gliwicki Teatr A za-
inauguruje 22. sezon działalno-
ści. Na dobry początek zespół 
artystyczny przygotował pre-
mierę spektaklu „Nie wiedząc 
– Aniołów gościli”.

Obszarami teatralnych poszukiwań 
grupy pod kierownictwem Leszka Stysia 
są w tym przedstawieniu pojęcia takie 
jak gościnność, wygnanie, bezdomność. 

Artyści odnoszą się do ciągle ak-
tualnego problemu uchodźstwa i na-
wiązują do wartości chrześcijańskich  
i humanistycznych.

Plenerowy spektakl odbędzie się 
w ogrodzie parafialnym kościoła pw. 
Wszystkich Świętych (ul. Kościelna). 
Początek o godz. 21.00, wstęp wolny. 
Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)
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Katarzyna dudziak i wojciech Kostowski, dwoje artystów z Gliwic, 
stanęło na podium III Turnieju Muzyków Prawdziwych. Oj, zagrali 
muzykanty!

Muzyk prawdziwy to taki, który 
czerpie z tradycyjnych metod wyko-
nawczych, twórczo je interpretując. 
‒ Konkurs odbył się po raz trzeci w Szczecinie 
i ściągnął ponad 300 artystów zajmujących 
się muzyką tradycyjną oraz inspirujących się 
muzyką ludową z całego kraju – relacjonuje 
Katarzyna Dudziak, laureatka turnieju orga-
nizowanego przez Filharmonię Szczecińską. 

Muzyka folkowa w wykonaniu gli-
wickich muzyków zdobyła uznanie jury 
III Turnieju Muzyków Prawdziwych. 
Katarzyna Dudziak (śpiew, wiolonczela) 
wywalczyła II miejsce w kategorii soli-
stów wokalistów, a Wojciech Kostowski 
(skrzypce) zajął III miejsce w kategorii 
solistów instrumentalistów.

Gratulujemy! (mm)

U źródeł muzyki
fo

t. 
??

drewniano-murowany kościółek w gliwickiej Ostropie, któremu pa-
tronuje św. Jerzy, został wybudowany 350 lat temu. Cenny zabytek 
23‒24 września będzie obchodził huczny jubileusz.

Skarb z Ostropy zachwyca nie tylko 
konstrukcją bryły, lecz także unikatowymi 
polichromiami. Podczas przeprowadzone-
go w ostatnich latach kapitalnego remontu 
odkryto nieznane wcześniej freski. Zabytek 
w pełnej krasie będzie można zobaczyć 
podczas jubileuszowych obchodów, 23‒24 
września. W programie jest między innymi 
konferencja badawcza. ‒ O wyjątkowości 
i znaczeniu ostropskiego kościoła możemy 
mówić w skali Śląska, Polski, a nawet Eu-
ropy. Istotnym walorem konferencji będzie 
fakt, że odbywać się ona będzie w opisywa-

nym przez prelegentów miejscu, to znaczy 
we wnętrzu tejże świątyni! Będzie to istotne 
zwłaszcza przy omawianiu programu ikono-
graficznego malowideł występujących na 
ścianach – mówi Bożena Kubit, kierownik 
Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach.

Poza konferencją zaplanowano także 
wystawę prezentującą historię i warszta-
ty plastyczne dla dzieci „Smoki w sztuce 
śląskiej” (wszak według legendy św. Jerzy, 
patron kościoła, starł się ze smokiem). 
Extempore Ensemble wykona koncert mu-
zyki dawnej z XVII i XVIII wieku. 24 września 

biskup gliwicki Jan Kopiec odprawi uroczystą 
mszę świętą, a Teatr A wieczorem zaprezen-
tuje spektakl „Pasja”.

Obchody są organizowane przez 
Muzeum w Gliwicach i Parafię Ducha 

Świętego w Gliwicach-Ostropie. Szcze-
gółowych informacji na temat imprezy 
udziela proboszcz ks. Michał Wilner  
(tel. 601-472-023, e-mail: wilner@ 
interia.pl). (mm)
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CO?
   GdZIe? 
     KIedy?

CZwArTeK 21 wrZeŚNIA
 ■ godz. 18.00: „Zwykłe rzeczy” – wernisaż wystawy Kata-

rzyny Mirczak, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych 
Wałów 8a)

PIąTeK 22 wrZeŚNIA
 ■ godz. 16.30: „Zwierzęca przygoda A’Mateusza” – spek-

takl Lufcika na Korbkę, filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Urim Orlevem, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: „Ich czworo. Reality show” – premiera spek-
taklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 19.30: „Solo z gitarą” – koncert Macieja Maleń-
czuka z cyklu „Alternative Night”, Centrum Kultury Stu-
denckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

SObOTA 23 wrZeŚNIA
 ■ godz. 10.00‒14.00: „Rozgrywki z lekturą” – plenerowe 

spotkanie z planszówkami, Biblioteka Centralna (ul. Ko-
ściuszki 17)

 ■ godz. 16.00: „Storm. Opowieść o odwadze” – projek-
cja w ramach 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „To, czego nie widać gołym okiem, czy-
li malarstwo barokowe w świetle UV” – wykład Anny 
Kwiecień, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30: warsztaty ceramiczne dla dorosłych, filia 
nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. 
Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Zwykłe rzeczy, dobre rzeczy?” – dyskusja 
na temat tekstu „Na ratunek skakance...” Ewy Chudyby, 
Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 21.00: „Nie wiedząc – Aniołów gościli” – premiera 
spektaklu Teatru A, ogród parafialny przy kościele pw. 
Wszystkich Świętych (ul. Kościelna)

NIedZIeLA 24 wrZeŚNIA
 ■ godz. 12.00: „Znaleziska archeologiczne na gliwickiej 

Starówce” – wykład i spacer po starówce dla seniorów, 
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 15.15: „Zimowe przygody Jill i Joy” – projekcja 
w ramach 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Są dzieci skórzane, są dzieci wełniane” – 
spektakl teatralny, Teatr Miejski w Glwiicach (ul. Nowy 
Świat 55‒57)

 ■ godz. 17.00: „Superagentka” – projekcja w ramach  
4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Warownym Grodem 1517‒2017” – kon-
cert Jagodziński Trio, kościół Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19a)

PONIedZIAŁeK 25 wrZeŚNIA
 ■ godz. 17.00: inauguracja warsztatów teatralnych dla 

młodzieży i studentów, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: „Czarować głosem” – wykład w ramach X 
Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’impro-
vviso, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

wTOreK 26 wrZeŚNIA
 ■ godz. 17.00: „Przygoda Nelly” – projekcja w ramach  

4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Z pieśnią przez Europę – wspaniała dzie-
siątka” – koncert z okazji Europejskiego Dnia Języków 
Obcych, Państwowa Szkoła Muzyczna im. L. Różyckiego 
(ul. Wieczorka 6)

ŚrOdA 27 wrZeŚNIA
 ■ godz. 12.30: „The Square” – projekcja w ramach Seansu 

Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: „Opowieści świnki” – projekcja w ramach 

4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Oskarżam Asuchwitz” – spotkanie z Mi-
kołajem Grynbergiem z cyklu „Książki Pamięci”, Dom  
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

To będzie wydarzenie!

Co łączy dramat Gabrieli Zapolskiej i atmosferę filmów davida Lyncha? Julia Mark, reżyser 
teatralna, która na deski Teatru Miejskiego w Gliwicach przenosi „Ich czworo”.

Gliwicki spektakl opiera się na 
motywach klasycznej tragifarsy 
Gabrieli Zapolskiej, jednak twórcy 
mocno go uwspółcześniają. Ramą 
inscenizacji jest konwencja reality 
show, w którym uczestniczą boha-
terowie. Anna, mężatka z kilkulet-
nim stażem, zgłasza swoją rodzinę 
do telewizyjnego programu „Głupi 
ludzie”. Chce ratować swoje mał-
żeństwo – czy producenci show jej 
w tym pomogą, czy raczej pogrze-
bią szanse na ratowanie związku? 
I kim jest tajemniczy Pan Królik, 
który nie opuszcza telewizyjnego 
studia? O tym przekonamy się pod-
czas premiery, którą zaplanowano 
na 22 września o godz. 19.00.

– Jest to historia czworga lu-
dzi i zawirowań miedzy nimi, ale 
też opowieść o tym, jak można 
manipulować ludzkimi emocjami – 
mówi Julia Mark. Atutem gliwickiej 
inscenizacji jest także przesycona 
złotem scenografia autorstwa Agaty 
Skwarczyńskiej, laureatki nagrody 
głównej na World Stage Design 
2017 w Tajpej, oraz niesamowity, 
surrealny klimat, przywodzący na 

myśl filmy Davida Lyncha. Gęsta, 
dziwaczna atmosfera przesłoni 
nieco komediowy charakter tekstu 
Zapolskiej. W spektaklu zobaczymy 
między innymi Alinę Czyżewską 
w roli Żony i Patryka Kulika w roli 
Męża, a także Aleksandrę Maj, 
Grzegorza Klisia i Karolinę Burek ze 
stałego zespołu aktorskiego Teatru 
Miejskiego. W Pana Królika wcieli 
się Robert Zawadzki, a małą Lilę za-
prezentują Zosia Kubacka i Agatka 
Kampka.

Przedstawienie będzie wysta-
wiane na głównej scenie Teatru 
Miejskiego (ul. Nowy Świat 55‒57) 
22‒24 i 29‒30 września. Publicz-
ność zasiądzie na specjalnie przygo-
towywanej platformie przedłużają-
cej scenę – aktorzy i widzowie będą 
znajdowali się na jednym poziomie. 
To niejedyna praca budowlana pro-
wadzona obecnie w budynku teatru 
– rozpoczął się właśnie remont 
foyer i zaplecza finansowany przez 
Miasto Gliwice.  (mm)

w lynchowskim klimacie
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24 września na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach będzie miał premierę spektakl... domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich! Niezwykłe przedstawienie jest oparte na bajce izraelskiego 
autora Uriego Orleva, który 22 września spotka się ze swoimi gliwickimi czytelnikami.

Uri Orlev urodził się jako Jerzy 
Henryk Orłowski w 1931 roku 
w Warszawie. W czasie II wojny 
światowej trafił do getta warszaw-
skiego, a później do obozu w Ber-
gen-Belsen. W 1946 roku wyemi-
grował do Palestyny i osiedlił się 
w jednym z kibuców. Obecnie 
jest zaliczany do grona najpopu-
larniejszych izraelskich autorów 
książek dla dzieci. W 1996 roku 
został laureatem prestiżowej 
Nagrody im. Jana Christiana An-
dersena, nazywanej Małym No-
blem. 22 września weźmie udział 
w spotkaniu autorskim w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. 
Poniatowskiego). Rozmowę z fa-
scynującym pisarzem poprowa-
dzi Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. Początek 
o godz. 18.00, wstęp wolny.

Wizyta Orleva w Polsce jest 
bezpośrednio związana z pre-

mierą pierwszej teatralnej ada-
ptacji jego bajki „Babcia robi na 
drutach”. Z tekstem zmierzyli się 
uczestnicy interdyscyplinarnego 
Programu Kreatywnej Adaptacji 
w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich. Podczas warsztatów 
i prób szlifowali swoje zdolno-
ści aktorskie. Efekty zobaczymy 
w spektaklu „Są dzieci skórzane, 

są dzieci wełniane”. To będzie 
piękna opowieść o tolerancji 
i poszanowaniu inności. Przed-
stawienie będzie pokazywane 
w Teatrze Miejskim w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55‒57) 23 (pra-
premiera) i 24 września (oficjalna 
premiera). Bezpłatne wejściówki 
są do odebrania w Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich. (mm)

Oglądaj na
gliwice.eu
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SPOrT

Szansa na sukces

Do jesieni na 
dwóch kółkach

Nowy trener

Kto zdobędzie puchar?

do końca września można zapisywać się na XVIII edycję turnieju „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” – największych zawodów piłkarskich dla dzieci 
w europie. Udział w rozgrywkach daje szansę spełnienia marzeń o spotkaniu 
z reprezentantami Polski i zagraniu na stadionie PGe Narodowym. 

Już ponad 1,6 mln polskich 
dzieci wzięło udział w dotych-
czasowych edycjach turnieju. 
Warto pamiętać, że na kolejnych 
etapach mali zawodnicy są pod 
baczną obserwacją trenerów 
młodzieżowych reprezentacji 
Polski, którzy wyławiają naj-
większe talenty i pomagają im 
spełnić marzenia o piłkarskiej 
karierze i założeniu reprezenta-
cyjnej koszulki. Aż 27 spośród 80 
zawodniczek i 46 z 80 piłkarzy 
uczestniczących w poprzedniej 
edycji rozgrywek zostało po-
wołanych na Letnią Akademię 
Młodych Orłów, gdzie trenowali 
pod okiem Marcina Dorny, Bar-
tłomieja Zalewskiego, Dariusza 
Dźwigały czy Niny Patalon.

JAK ZGŁASZAĆ drUŻyNy 
I KTO MOŻe ZAGrAĆ?

Zespoły można zgłaszać do 
30 września przez stronę www.
zpodworkanastadion.pl. Każda 
drużyna U–8 musi liczyć przy-
najmniej 5, a w U–10 i U–12  

6 zawodników. Turniej jest wy-
jątkową okazją do sportowej 
rywalizacji dla najmłodszych 
dzieci do lat 8 oraz dziewczynek, 
które stanowią co roku ponad 
1/3 uczestników.

Tak jak w poprzednich la-
tach w rozgrywkach uczestni-
czyć mogą Szkoły Podstawowe, 
Uczniowskie Kluby Sportowe, 
Akademie Młodych Orłów, 
a także organizacje prowadzące 

działalność sportowo-edukacyj-
ną. W tym roku, po raz pierwszy 
w historii, do rywalizacji mogą 
przystąpić również kluby spor-
towe, rejestrując zawodników 
według zasad zawartych w regu-
laminie turnieju. Za udział każdej 
drużyny w rozgrywkach opie-
kunowie otrzymają oryginalną 
koszulkę treningową. Pierwsze 
mecze zostaną rozegrane już 
w październiku. (kik)

w niedzielę 24 września odbędzie się ostatni już w tym 
roku rajd rowerowy z cyklu „Zielone Gliwice – ekolo-
giczne Miasto”. Tradycyjnie wystartujemy sprzed Urzę-
du Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 o godz. 11.00. 

– Trasa poprowadzi do Szał-
szy, Ziemięcic, przez Czechowi-
ce, Łabędy do centrum Gliwic. 
Uczestnicy rajdu będą mieli 
również okazję zwiedzić Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Gliwicach i dowiedzieć się 
o możliwościach przyłączenia 
do miejskiej sieci ciepłowni-

czej – zachęca Dariusz Stanek 
z Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Podczas rajdu zostanie prze-
prowadzony quiz ekologiczny. 
Regulamin znajduje się na stro-
nie internetowej www.gliwice.
eu w zakładce ekologia.  (mf)

Nowym trenerem pierwszej drużyny Piasta Gliwice zo-
stał waldemar Fornalik. 54-letni szkoleniowiec związał 
się z Niebiesko-Czerwonymi umową obowiązującą do 
30 czerwca 2019 roku z opcją przedłużenia jej o kolejne 
12 miesięcy. 

Przez ostatnie trzy lata For-
nalik był trenerem Ruchu Cho-
rzów. Z drużyną Niebieskich był 
związany od 2009 roku z przerwą 
na pracę w reprezentacji Polski. 
Nowy szkoleniowiec Piasta był 
selekcjonerem kadry narodowej 
w latach 2012–2013.

Wcześniej pracował m.in. w ta-
kich klubach, jak: Widzew Łódź, Po-
lonia Warszawa, Odra Wodzisław, 
Amica Wronki oraz Polonia Bytom.

Asystentem Waldemara For-
nalika będzie jego brat Tomasz 
Fornalik.

 (Biuro Prasowe GKS Piast SA)

1 października odbędą się zawody o Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza w Kolarstwie Górskim 2017. Szykujcie rowery i kaski!

Zawody rowerowe od 
lat cieszą się w Gliwicach 
ogromną popularnością. 
Na starcie pojawia się wielu 
miłośników dwóch kółek, 
chcących sprawdzić swoje 
możliwości na niełatwym 
terenie. W niedzielę 1 paź-
dziernika będzie ku temu ko-
lejna okazja. Na Kąpielisku 

Leśnym i w Lesie Łabędzkim 
odbędą się zawody o Puchar 
Prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza w Kolarstwie 
Górskim 2017. Przewidzia-
no dziesięć kategorii wie-
kowych, każdy będzie miał 
zatem możliwość powalczyć 
o puchar. Otwarcie biura 
zawodów zaplanowano na 

godz. 8.30. Zapisy będą się 
odbywały 30 minut przed 
każdym startem. Organiza-
torem wydarzenia jest Sa-
morząd Miasta Gliwice oraz 
Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych. Regulamin zawo-
dów jest dostępny na stro-
nie www.mzuk.gliwice.pl. 
 (mf)
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OGŁOSZeNIA

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt. 1–7, którzy posia-
dają orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, uczęszczających 
w roku szkolnym 2017/2018 do szkół 
dla dzieci i młodzieży do:
	klasy II i III dotychczasowej zasad-

niczej szkoły zawodowej prowa-
dzonych w branżowych szkołach 
I stopnia,

 klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 liceum ogólnokształcącego,
 technikum,
 szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy.

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników należy składać 
w szkole, do której uczeń będzie uczęsz-
czał w nadchodzącym roku szkolnym,  
w nieprzekraczalnym terminie do  
29 września br.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
dofinansowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych. 
Wartość pomocy finansowej jest uzależ-
niona od rodzaju niepełnosprawności oraz 
typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
– szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastą-
pi po przedłożeniu przez rodziców w szkole 
dowodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych zasad 
składania wniosków i refundowania wydat-
ków należy pozyskać w szkole, w której uczeń 
będzie objęty pomocą w ramach programu 
„Wyprawka szkolna”.

wyPrAwKA SZKOLNA 2017

INFORMACJE

•  monter – elektronik 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 
brak wymagań; sumienność, zdolności ma-
nualne, umiejętność pracy w zespole; zakres 
obowiązków: montaż układów zasilających, 
obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
dbałość o jakość wytwarzanego produktu 
zgodnie ze specyfiką; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;  

•  murarz – tynkarz 
doświadczenie zawodowe na ww. stanowi-
sku; zdolność do pracy na wysokości; zakres 
obowiązków: prace ogólnobudowlane; jed-
na zmiana; umowa o pracę na okres próbny; 
miejsce pracy: teren Śląska;  

•  mechanik sam. osobowych 
wykształcenie zawodowe kierunkowe mile 
widziane lub doświadczenie zawodowe; 
mile widziany absolwent do przyuczenia; 
dwie zmiany w godz. 8.00–18.00; miejsce 
pracy: Gliwice; 

•  magazynier 
wykształcenie: brak wymagań; mile widzia-
ne doświadczenie; uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych; praca na magazynie: 
przyjmowanie, wydawanie towaru; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice, ul. Składowa;

•  inżynier automatyk
wykształcenie: wyższe techniczne; zna-
jomość jęz. angielskiego, niemieckiego – 

dodatkowo; umiejętność programowania 
sterowników PLC, programowanie systemu 
SCADA; zakres obowiązków: wykonywanie 
prac związanych z przygotowaniem założeń 
projektowych, praca nad koncepcjami reali-
zacji powierzonego zadania, przygotowanie 
i realizacja zamówień w ramach projektu, 
prowadzenie i nadzór prac montażowych, 
tworzenie dokumentacji założeniowej  
i wykonawczej na potrzeby realizowanego 
projektu, przyg. dok. powykonawczej; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

•  pracownik robót drogowych 
wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. 
B+E; organizacja pracy, obowiązkowość, ter-
minowe wywiązywanie się z powierzonych 
zadań; regulacja włazów kanałowych i inne-
go uzbrojenia drogowego, obsługa maszyn  
i urządzeń do prac drogowych; jedna zmia-
na; miejsce pracy: Gliwice i woj. śląskie;

•  cukiernik 
wykształcenie: zawodowe – cukiernik/ciast-
karz; min. 3 lata doświadczenia zawodowego 
na ww. stanowisku; samodzielność, zaangażo-
wanie w pracę; zakres obowiązków: produkcja 
i dekorowanie wyrobów cukierniczych, dbanie 
o jakość wyrobów; zmiana nocna; umowa-zle-
cenie; miejsce pracy: Gliwice; 

•  kucharz 
wykształcenie: zawodowe – kucharz; min. 
3 lata doświadczenia zawodowego na ww. 

stanowisku; samodzielność, zaangażo-
wanie w pracę; zakres obowiązków: pro-
dukcja wyrobów garmażeryjnych; zmiana 
nocna; umowa-zlecenie; miejsce pracy:  
Gliwice;

•  piekarz 
wykształcenie: zawodowe – piekarz lub 
pokrewne; min. 3 lata doświadczenia za-
wodowego na ww. stanowisku; mile wi-
dziane kursy z zakresu produkcji wyrobów 
piekarniczych; samodzielność, zaangażowa-
nie w pracę; zakres obowiązków: wyrabia-
nie ciasta i wypiekanie pieczywa; zmiana 
nocna; umowa-zlecenie; miejsce pracy:  
Gliwice;

•  brygadzista 
wykształcenie min. zawodowe (mile widzia-
ne techniczne); doświadczenie w branży 
automotive min. 1 rok; umiejętność pracy 
pod presją czasu, zdolności manualne, zo-
rientowanie na jakość, komunikatywność, 
umiejętność podejmowania szybkich decy-
zji, zdolności liderskie; zakres obowiązków: 
kontrola przebiegu procesu produkcyjnego, 
organizacja, nadzór oraz planowanie za-
dań podległego zespołu, aktywny wpływ 
na poprawę wydajności, jakości i bezpie-
czeństwa pracy; trzy zmiany; miejsce pracy:  
Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  
plac Inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 14 września 2017 r.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,  

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu 

w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stano-

wisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć  
(w zamkniętej kopercie) do pokoju 103 w sie-
dzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub prze-
słać za pośrednictwem poczty w terminie do  
11 października 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:

 „Kandydat na stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: 
nabor@smgliwice.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres 
do 11 października 2017 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu 
ze sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: DS/MSI/2017

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transporto-

wych w przewozach samochodowych FTL,
• zapewnienie odpowiednich środków trans-

portowych w celu realizacji zleceń klientów,
• kontrola przebiegu procesu transportowego 

i rozwiązywanie powstałych problemów,
• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zleceniodaw-

cami i przewoźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki w ra-

mach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świadczo-

nych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu in-

formacji oraz dokumentów.

Twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• mile widziane doświadczenie w pracy na 

stanowisku spedytora w transporcie samo-
chodowym,

• wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu 
logistycznym),

• znajomość rynku transportowego, w tym 
firm przewozowych,

• umiejętność logicznego i analitycznego 
myślenia,

• umiejętności interpersonalne,
• zaangażowanie i silna motywacja do pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + sys-

tem premiowania;
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych;
• liczne benefity:

• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe; 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice, budynek K lub nr tel. 602-290-402 lub 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na 
naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobo-
wych. Tekst jednolity: dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 nabór nr Kd.210.26.2017.Ir-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,   
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  

w wydziale Inwestycji i remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 październi-
ka 2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

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

  nabór nr Kd.210.25.2017.KS-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w wydziale Księgowości   
w pełnym wymiarze czasu pracy

 Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 3 październi-
ka 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach  po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.

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

OFERty pRACy

Prezydent Miasta Gliwice  
ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą pracę 
licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą 

Miasta Gliwice w 2017 r.
reGULAMIN
1. do konkursu mogą być zgłaszane 

prace licencjackie, magisterskie lub 
doktorskie, dotyczące Miasta Gliwi-
ce – obronione w latach 2014–2017 
(nieskładane do konkursu PM 
w żadnej z poprzednich edycji).

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

3. Prace licencjackie, magisterskie 
i doktorskie należy zgłosić do 
konkursu, dostarczając jeden eg-
zemplarz pracy w wersji papierowej 
i jeden egzemplarz pracy na płycie 
CD wraz z wnioskiem, który winien 
zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz 

adres korespondencyjny, nr 
PESEL, telefon kontaktowy 
i e-mail,

• uwierzytelnioną kopię doku-
mentu, potwierdzającą nadanie 
tytułu licencjata, magistra lub 
doktora,

• zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych podanych w zgło-
szeniu do celów związanych 
z obsługą tego zgłoszenia 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2016 r.,  
poz. 922),

• autorskie streszczenie zgłoszo-
nej pracy ze wskazaniem na 
możliwości wykorzystania jej 
przez Miasto Gliwice do celów 
promocyjnych (tekst czcionką 
TIMES, ARIAL lub BOOKMAN 
w rozmiarze 12 na jednej stronie 
formatu A4, dopuszczalna liczba 
znaków nie może przekraczać  
3 000).

4. Prace konkursowe należy składać 
do 30 października 2017 r. w za-
klejonych kopertach opatrzonych 
napisem „KONKUrS dLA LICeNCJA-
TÓw/MAGISTrÓw/dOKTOrÓw 
2017” w sekretariacie Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac 
Prezydent Miasta powoła komisję 
konkursową oraz – na wniosek 
przewodniczącego komisji konkur-
sowej – ekspertów niebędących 
członkami komisji.

6. w skład komisji konkursowej wej-
dą:
• trzej przedstawiciele Prezydenta 

Miasta Gliwice, w tym naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji Mia-
sta w funkcji przewodniczącego 
komisji konkursowej i asystent 
Prezydenta Miasta oraz kie-
rownik Referatu Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Ślą-

skiej w Gliwicach,
• przedstawiciel Gliwickiej Wyż-

szej Szkoły Przedsiębiorczości.
7. w charakterze ekspertów powołani 

mogą być specjaliści określonych 
dziedzin spośród pracowników 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Prezydent Miasta ustali regulamin 
i harmonogram prac komisji kon-
kursowej oraz ekspertów.

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

osoby związanej z miastem, da-
jący możliwość wykorzystania 
pracy w celach promocyjnych 
– do 6 punktów,

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

• estetyka i przystępność pracy  
– do 2 punktów.

9. Pracami komisji konkursowej będzie 
kierował przewodniczący. Komisja 
ustali procedurę podejmowania de-
cyzji. W sprawach spornych decyzję 
podejmie przewodniczący komisji.

10. Komisja konkursowa przedstawi 
Prezydentowi Miasta kandydatów 
do nagród w konkursie do 30 listo-
pada 2017 r. Ostateczną decyzję 
w sprawie przyznania nagród po-
dejmie Prezydent Miasta.

11. Ustala się następujący katalog 
nagród Prezydenta Miasta w kon-
kursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie zo-
stanie wypłacona zwycięzcy, lecz 
pobrana przez Organizatora kon-
kursu, przed wydaniem zwycięzcy 
nagrody, jako zryczałtowany poda-
tek dochodowy od łącznej wartości 
nagrody, o którym mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361).

13. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie 
konkursu i podanie wyników do 
publicznej wiadomości nastąpi do  
7 grudnia 2017 r.

w roku szkolnym 2017/2018 pomoc w ramach 
programu „wyprawka szkolna” skierowana 
jest do uczniów:

http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
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OGŁOSZeNIA
NIERuChOMOśCIKOMuNIKAty I OBWIESZCZENIA

ZAGOSpODAROWANIE pRZEStRZENNE

Ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej przy  
ul. Góry Chełmskiej, obejmującej 

• działkę oznaczoną w ewidencji nr 169, obręb Kłod-
nica, na okres 10 lat.

Termin przetargu: 12 października 2017 r.,  godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość 
wynosi:  904,50 zł netto w stosunku miesięcznym
wadium: 3000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 października 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zabudowanej obejmującej 

• działkę nr 643, obręb Szobiszowice, Kw 
GL1G/00110528/8, stanowiącej własność Mias- 
ta Gliwice.

Termin przetargu: 17 października 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 71 600,00 zł
* Cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, 
zwolnienie na podstawie art. 43 pkt 10 zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dzU z 2017 r., poz. 1221  
z późn. zm.).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota 3308,70 zł brutto  
z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności dojścia i dojazdu.
wadium: 7200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zlokalizowanej przy ul. Kurpiowskiej w Gliwicach, oznaczonej jako 

• działka nr 835, obręb Żerniki, poł. przy ul. Kur-
piowskiej w Gliwicach, pow. 0,1969 ha, użytek 
rIVb – grunty orne, Kw nr GL1G/00088819/3 
prowadzona w Sądzie rejonowym w Gliwicach.

Termin przetargu: 18 października 2017 r.,  godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  436 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą  z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. dzU 
z 2016 r., poz. 710 ze zm).
wadium: 43 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zlokalizowanych przy ul. Jondy w Gliwicach, oznaczonych jako 

• działka nr 681, obręb Przedmieście, o pow. 
0,0183 ha, poł. przy ul. Jondy w Gliwicach, z Kw 
nr GL1G/00032196/0;

• działka nr 682, obręb Przedmieście, o pow. 
0,2437 ha, poł. przy ul. Jondy w Gliwicach, Kw  
nr GL1G/00006375/8;

• działka nr 683/2, obręb Przedmieście, o pow. 0,0456 
ha,  poł. w Gliwicach, z Kw nr GL1G/00041850/9.

Powierzchnia łącznie: 0,3076 ha.
Termin przetargu: 19 października 2017 r.,  godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  720 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. dzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
wadium: 72 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 października 2017 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERuChOMOśCI NA SpRZEDAŻ

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

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

Zaproszenie  
do złożenia oferty  

na realizację projektu  
edukacyjno-zdrowotnego  

dla kobiet 50+
wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zaprasza do zło-
żenia oferty na realizację projektu edukacyjno-zdro-
wotnego dla kobiet 50+ dotyczący zorganizowania i 
przeprowadzenia na terenie osiedla Śródmieście zajęć 
dla kobiet obejmujących następujące bloki tematyczne:

• spotkanie z endokrynologiem (2 spotkania),
• spotkanie z dietetykiem (2 spotkania),
• spotkanie z psychologiem (2 spotkania),
• zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (fitness, 

joga lub inne – 50 godzin),
• zajęcia nordic walking w terenie (12 treningów),
• warsztaty wizażu (2 spotkania),
• porady kosmetyczne (2 spotkania).

Propozycję cenową na poszczególne zakresy należy  
dostarczyć mailem na adres: zd@um.gliwice.pl do dnia 
26 września 2017 r. do godz. 16:00. Osoba do kontaktu 
w sprawie zamówienia: Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej wojewody 
Śląskiego w biuletynie Informacji Publicznej zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
•	 nr 17/SP/2017 do 27 września 2017 r.

pREZyDENt MIAStA GLIWICE

INFORMuJE,

Zgodnie z art. 43 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. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta 7 września 2017 r. 
został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 

obszaru położonego pomiędzy aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  
ul. Portową i ul. Starogliwicką uchwałą numer XXX/687/2017.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego www.bip.gliwice.eu w zakładce: prawo lokalne/uchwały Rady 
Miasta – akty prawa miejscowego. Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uzasadnienie, 
o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa  
w art. 55 ust. 3, są dostępne w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 209.

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405) podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta 7 września  
2017 r. został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 

dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej  
i Płażyńskiego uchwałą numer XXX/686/2017.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego www.bip.gliwice.eu w zakładce: prawo lokalne /uchwały Rady 
Miasta – akty prawa miejscowego. Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uzasadnienie, 
o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa 
w art. 55 ust. 3, są dostępne w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 208.

pREZyDENt MIAStA GLIWICE

OGłASZA

pREZyDENt MIAStA GLIWICE

OGłASZA

Zarząd budynków Miejskich
I Towarzystwo budownictwa Społecznego  

w Gliwicach,
ul. dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu i wymiany pokrycia dachowego  
wraz z dobudową przewodów kominowych w budynku  

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. rybnickiej 149  
w Gliwicach (działka nr 689).

Termin składania ofert: 28 września 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 28 września 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o., ul. rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.: 

„Transport i przetwarzanie osadów ściekowych”
Termin składania ofert: 17 października 2017 do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 17 października 2017 o godz. 10.00

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

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań  

o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetargi nieograniczone, pn.:

roboty remontowe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Gojawiczyńskiej 8 w Gliwicach.
Część nr 1. wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej dla 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gojawiczyńskiej 
8 w Gliwicach. 
Część nr 2. wykonanie remontu wraz z dociepleniem i kolorystyką 
elewacji oraz izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych 
w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gojawiczyń-
skiej 8 w Gliwicach. 
Część nr 3. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Gojawi-
czyńskiej 8 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 września 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 22 września 2017 r. o godz. 10.00.

remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki oraz 
remontem dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym 
przy ul. Powroźniczej 9 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 września 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 22 września 2017 r. o godz. 11.00.

remont nawierzchni drogi utwardzonej i nieutwardzonej  
– działka nr 589, obręb Łabędy w Gliwicach.

Termin składania ofert: 27 września 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 27września 2017 r. o godz. 10.00. 

rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjal-
nego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy  
ul. Gen. A. Zawadzkiego 1–3.
Zamawiającym jest Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
w imieniu którego, na podstawie udzielonego 18 kwietnia 2017 r. peł-
nomocnictwa Prezydenta Miasta Gliwice nr 2017/5370/S/PM, postępo-
wanie o udzielenie zamówienia prowadzi: Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b. 

Termin składania ofert: 4 października 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 4 października 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.tbs2.pl

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą rady 
Miasta Gliwice nr XIII/323/2016z 4 lutego 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się

od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu 
trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.

W terminie do 15 września 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwni-
ce, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia 
bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostęp-
nych obecnie w handlu.

Do 15 września 2017 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 2017 r. należy wyłożyć trutkę w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, 
w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie  
z instrukcją podaną na opakowaniu.

Od 15 września do 15 października 2017 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2017 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 wyłożono trutkę należy umieścić wyraź-
ne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie  
i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele 
Straży Miejskiej i Powiatowego 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

http://www.bip.gliwice.eu/
http://www.bip.gliwice.eu/
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OGŁOSZeNIA
NIERuChOMOśCI

27 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie rejonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00033327/5, oznaczonej jako działki nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 60 o pow. 
0,1693 ha, obr. Nowe Gliwice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny przemysłowe 
(ba), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
I ustny przetarg nieograniczony, wyznaczony na 
dzień 11 września 2017 r., z ceną wywoławczą 
brutto w wysokości 3 490 000,00 zł, w związku 
z brakiem wniesienia wadium zakończył się 
wynikiem negatywnym.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgło-
szone żadne roszczenia.
W dziale I księgi wieczystej GL1G/00033327/5 
ujawnione jest uprawnienie z tytułu nieodpłat-
nej i nieograniczonej w czasie służebności drogi – 
przechodu i przejazdu po działce nr 58/7, objętej 
KW GL1G/00041545/8, w pasie o szerokości ok. 
5 m biegnącym od ulicy Dojazdowej do granicy 
działki nr 58/7 z działką nr 59, w miejscu leżącym 
jak najbliżej granicy działki nr 58/7 z działkami 
nr 58/6 i 57, zgodnie z załącznikiem mapowym 
do aktu notarialnego z 29 kwietnia 2013 r. Rep. 
A nr 1741/2013, na rzecz każdoczesnych właści-
cieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
gruntowej składającej się z działek oznaczonych 
numerami 51, 59 i 60 o łącznej powierzchni 
6,8162 ha, objętych niniejszą księgą wieczystą. 
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej 
nr GL1G/00033327/5 nieruchomość nie jest 
przedmiotem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem 
żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 1 742 401 zł
wadium: 174 240 zł
Minimalne postąpienie: 17 430 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016. 
710 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowani 23% podatkiem VAT, który 
został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość została przezna-
czona do zbycia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 135/2017 z 9 maja  
2017 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice wykonującego zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej nr PM-4517/17 z 11 maja 
2017 r. i wykazu nr 10/SP/2017 stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
Opis nieruchomości 
Nieruchomość położona przy ul. Płażyńskie-
go, obejmująca działki nr 51, 59 i 60 o łącznej 
pow. 6,8162 ha, to teren dawnych Gliwickich 
Zakładów Chemicznych „Carbochem”. Z uwagi 
na charakter prowadzonej wcześniej na nieru-
chomości działalności wykonana została analiza 
geologiczno-przyrodniczo-środowiskowa terenu. 
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzo-
no, iż wierzchnie warstwy gruntu są skażone 
substancjami niebezpiecznymi. Niemniej jednak 
z przeprowadzonych badań, zarówno przez In-
stytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
z Katowic, jaki i Politechnikę Śląską w Gliwicach 
wynika, iż dopuszczona została realizacja nowych 
inwestycji pod warunkiem zabezpieczenia ska-
żonych warstw gruntu.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 
ustawy prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 
2001 r. (Dz. U. 2017. 519 z późn. zm.), jeżeli za-
nieczyszczenie powierzchni ziemi ma charakter 
historyczny, co do zasady podmiotem odpowie-
dzialnym za oczyszczenie jest podmiot władający 
danym gruntem. Przez historyczne zanieczysz-
czenie ziemi rozumie się m.in. zanieczyszczenie, 
które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub 
wynika z działalności, która została zakończona 
przed 30 kwietnia 2007 r. W chwili sprzedaży 
takiego gruntu obowiązek ten przechodzi na no-
wego nabywcę. Dyrektor ochrony środowiska 
może w takich sytuacjach w drodze decyzji 
nałożyć na właściciela/władającego gruntem 
obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia 
gleby i ziemi oraz wyznaczyć termin przedłożenia 
wyników tych badań. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń, wymagane jest podjęcie działań 
oczyszczających, czyli tzw. remediacji (art. 3 ust. 
31b ustawy Prawo ochrony środowiska). Przez 
remediację rozumie się poddanie gleby, ziemi  
i wód gruntowych działaniom mającym na celu 
usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji po-
wodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ogra-
niczenie rozprzestrzeniania się.
Przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest 
dziko rosnącą roślinnością, ze znacznym zadrze-
wieniem i zakrzewieniem. Usytuowane są na 
niej ruiny budynków przemysłowych. Ponadto 
przez działkę nr 59 przebiegają sieci gazowe 
oraz nieczynne instalacje wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwo.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego działka nr 51 oraz 
część działki nr 59 i 60 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 2PU, co oznacza tereny 

przemysłowo-usługowe, natomiast pozostałe 
części działek nr 59 i 60 znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem 03KDG 2/2, co ozna-
cza tereny ulicy głównej, projektowanej. Nie-
mniej jednak planowana jest zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice polegająca na 
zawężeniu ul. Płażyńskiego do jednej jezdni, 
co spowoduje, że rezerwa ww. terenów pod 
poszerzenie tej drogi będzie zbędna.
W obecnym układzie drogowym istnieją dwie 
możliwości skomunikowania ww. działek z drogą 
publiczną. Pierwsza polegająca na bezpośrednim 
połączeniu z ulicą Płażyńskiego z włączeniem 
nowo projektowanym zjazdem oddalonym od 
strefy oddziaływania skrzyżowania typu rondo 
ulicy Bojkowskiej z Płażyńskiego. Warunkiem 
niezbędnym jest w tym przypadku zniwelowanie 
wysokości skarpy, celem spełnienia wymaganych 
warunków technicznych dla zjazdu publicznego 
– pochylenia podłużnego. Druga to możliwość 
skomunikowania od strony ul. Dojazdowej 
poprzez działkę sąsiednią nr 58/7 stanowiącą 
własność Miasta Gliwice, również z włączeniem 
nowo projektowanym zjazdem. W tym celu 
została ustanowiona stosowna służebność, która 
ujawniona jest w księdze wieczystej prowadzo-
nej dla przedmiotowej nieruchomości oraz dla 
działki obciążonej.
Sposób i termin zagospodarowania nieru-
chomości: sposób zagospodarowania zgodny 
z przeznaczeniem w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy 
przetargu zobowiązani są do zapoznania się 
ze stanem nieruchomości w terenie. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium w formie pieniężnej do  
21 listopada 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem  
„II przetarg ustny nieograniczony, działki nr 51, 
59 i 60, obr. Nowe Gliwice, imię i nazwisko, PESEL 
lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu de-
cyduje data uznania ww. rachunku Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w prze-

targu ceny nieruchomości przez oferenta, 
który przetarg wygra,

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

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-
targ, uchyli się od zawarcia umowy notarial-
nej w wyznaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi upraw-
nieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami rzeczpo-
spolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego te-
rytorium rzeczypospolitej Polskiej lub jego opusz-
czenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., 
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium,  
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwier-
dzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 
ustawy z  8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
– t.j. Dz. U. 2016. 2042 z późn. zm.), jeżeli zgłoszą 
chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią ory-
ginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości po-
zostawionych poza obecnymi granicami państwa 
polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do 
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego 
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umo-
wy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć 
do 21 listopada 2017 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnio-
ne w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy 
realizacji prawa do rekompensaty, i posiadać sto-
sowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu 
o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty 
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
w przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. 2016. 

1061 z późn. zm.) wymagane będzie przedło-
żenie przed wyznaczonym terminem aktu sto-
sownego zezwolenia na nabycie nieruchomości, 
wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy. 
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości 

i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu oso-

bistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-

mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (maks. do  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej (w przypadku osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgo-
dę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ter-
minie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieru-
chomości nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku 
bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana bę-
dzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądo-
wych związanych ze sprzedażą nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest rów-
nież do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji po-
datkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice wykonu-
jącego zadania z zakresu administracji rządowej  
nr PM-4517/17 z 11 maja 2017 r. na podstawie 
podanego do publicznej wiadomości wykazu 
nr 10/SP/2017 stanowiącego załącznik do niniej-
szego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (tj. Dz. U. 2016. 2147 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieru-
chomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia 
aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – tel. 
32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania  
z zakresu administracji rządowej jako organ wła-
ściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
www.gliwice.eu w zakładce O Gliwicach/Ofer-
ta nieruchomości do zbycia oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: 
Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu, oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Ponadto informacja o przetargu podana zostaje 
do publicznej wiadomości poprzez zamiesz-
czenie ogłoszenia w prasie codziennej (Miej-
ski Serwis Internetowy Gliwice) oraz w prasie 
codziennej ogólnokrajowej – Dziennik Gazeta  
Prawna.

pREZyDENt MIAStA GLIWICE
WyKONuJĄCy ZADANIA Z ZAKRESu ADMINIStRACJI RZĄDOWEJ  

JAKO ORGAN WłAśCIWy DO GOSpODAROWANIA NIERuChOMOśCIAMI SKARBu pAŃStWA

OGłASZA14 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 34 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej zabudowaną działkę nr 236/2, obręb Łabędy, 
zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00032921/2.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
185 600,00 zł
wadium: 18 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1860,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. dzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość 
zabudowana zwolniona jest od opodatkowa-
nia podatkiem VAT. 
Nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę 
nr 236/2, obręb Łabędy, została przeznaczone 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta  
nr PM-4698/17 z 27 czerwca 2017 r.  
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Głów-
nej 24. W sąsiedztwie nieruchomości znajdu-
ją się budynki mieszkalno-usługowe, budynki 
służby zdrowia, a także tereny usługowe oraz 
kolei. Działka posiada kształt regularny, zbliżony 
do kwadratu.
Na działce posadowiony jest budynek mieszkal-
ny jednorodzinny, wybudowany w 1930 roku 
w technologii tradycyjnej: ściany murowane  
z cegły, stropy drewniane, dach pokryty da-
chówką, schody drewniane. Budynek partero-
wy, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. 
Powierzchnia użytkowa 162,40 m2. Budynek  
w bardzo złym stanie technicznym.
Budynek wyposażony w instalacje wodną, kana-
lizacyjną, energii elektrycznej. Doprowadzenie  
i podłączenie mediów w gestii przyszłego nabywcy.
Dojazd do nieruchomości od ul. Głównej. Wa-
runki skomunikowania nieruchomości należy 
uzgodnić bezpośrednio z Zarządem Dróg Miej-
skich w Gliwicach.
Obciążenia nieruchomości:
W dziale III księgi wieczystej wpisana jest 
nieograniczona w czasie służebność przesyłu 
na działce nr 236/2, objętej niniejszą księgą 
wieczystą, polegająca na prawie do pozosta-
wienia przewodów i urządzeń, tj. kabli teletech-
nicznych ziemnych o średnicy 10-15 mm oraz 
słupka teletechnicznego o wysokości ok. 0,8 m  
i o średnicy 250 mm, przebiegających pasem 
gruntu wzdłuż tych urządzeń o powierzchni 
zajęcia 30 m2 oraz dostępu do tych urządzeń  
w każdym czasie w celu dokonywania przeglą-
dów, pomiarów, kontroli, konserwacji, usuwa-
nia awarii, a także prac związanych z eksploata-
cją, remontami, modernizacją i wymianą na 
nowe urządzeń o parametrach technicznych 
nie wyższych niż podane z obowiązkiem każ-
dorazowego doprowadzenia terenu do stanu 
poprzedniego, po wykonaniu ewentualnych 
robót ziemnych na tym terenie, przy czym 
Telekomunikacja Polska SA każdorazowo po-
wiadomi właściciela nieruchomości o zamiarze 
wykonania wyżej wymienionych czynności.
Przebieg urządzeń teletechnicznych jest ozna-
czony kolorem czerwonym na powyższej mapie.
Ponadto nieruchomość zostanie obciążona 
służebnością drogową (przechodu i przejazdu) 
od ul. Głównej do działki sąsiedniej nr 236/3, 
obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest bu-
dynek mieszkalny przy ul. Głównej 24A.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego 
dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) 
teren położony przy ul. Głównej 24, obejmujący 
działkę nr 236/2, obręb Łabędy, oznaczony 
jest symbolem 22MU – co oznacza: Tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
• tereny zabudowy mieszkaniowej,
• terenu zabudowy usługowej,
• tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług 

nieuciążliwych o charakterze cenotwórczym 
– komercyjnych i publicznych.

Przeznaczenie dopuszczalne:
• budynki użyteczności publicznej,
• budynki zamieszkania zbiorowego,
• pasaże handlowo-usługowe,
• mała architektura,
• zieleń urządzona, place i skwery,
• ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
• niezbędne dojazdy,
• miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych,
• urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się  
w granicach Ścisłego Obszaru Rewitalizacji Łabędy.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie 
i planem zagospodarowania przestrzennego.
UwAGA! Prosimy o poinformowanie drogą tele-
foniczną pod nr 32/338-64-12 lub 32/338-64-05  

(sekretariat) o chęci oględzin nieruchomości 
w danym terminie, najpóźniej na 2 dni przed 
planowanym terminem. Powyższa informacja 
jest konieczna, aby nieruchomość została udo-
stępniona do oględzin. 
wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
18 600,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznacze-
niem „Przetarg ustny nieograniczony, działka  
nr 236/2, obręb Łabędy, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 8 listopada 2017 r.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

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 terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu dowodu 
wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  
(w przypadku osoby prawnej) lub aktual-
nego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej  
(w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga mał-
żonków lub jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną 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 doręczenia zawiadomienia. Akt notarial-
ny przenoszący własność nieruchomości powi-
nien być zawarty  w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 14 grudnia 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszą-
cej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem  
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia w Biu-
rze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub infor-
macji w zakresie podatku od nieruchomości.
w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4698/2017 z 27 czerwca 2017 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości, która objęta jest niniej-
szym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeństwo  
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147).
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy w godzinach 
pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31 
A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ni-
niejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

pREZyDENt MIAStA GLIWICE
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OGŁOSZeNIA 

ZArZąd bUdyNKÓw MIeJSKICH I TOwArZySTwO bUdOwNICTwA  
SPOŁeCZNeGO SPÓŁKA Z O.O. w Gliwicach przy ulicy dolnych wałów 11, 

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

na lokale użytkowe położone przy ulicy:

II PrZeTArG
1. ul. Nasyp 4 /U-1 oficyna, parter, lokal użytkowy 
o powierzchni 50,78 m2, składający się z 1 pomieszczenia  
i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja elektryczna 
wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC na 
kl. schodowej, ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować 
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Stan techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości 
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
wadium: 1219,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT  
w wysokości 23%.

2. ul. Szara 10 /U-1 front, parter, piwnica, lokal użytkowy 
o łącznej powierzchni 59,64 m2, składający się z 4 pomieszczeń 
(w tym pow. parteru – 31,50 m2, pow. piwnicy – 28,04 m2)  
i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja elektryczna 
wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne 
źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stan tech-
niczny lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
wadium: 756,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT  
w wysokości 23%.
Uwaga: Stawka za powierzchnię pomieszczenia w piwni-
cy nie podlega licytacji i wynosi: 28,04 m2 x 3,00 zł/m2  
= 84,12 zł miesięcznie plus podatek VAT wg stawki czynszu 
aktualnej na dzień zapłaty.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia 
do przetargu odbędzie się 6 października 2017 r. (piątek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00, w pokoju 121 – sala narad,  
I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. dolnych wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 6 października 2017 r. (piątek) o godz. 
10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogłosze-
niu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS  
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. dolnych wałów 11.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – ksero-

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

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

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

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

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

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZbM 
I TbS Sp. z o.o. przy ul. dolnych wałów 11 – ING bank Śląski 
S.A. I O/Gliwice, nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzo-
rem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się 
w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, 
pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, 
w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie 
poświadczone, upoważniającej ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko 
na jeden lokal użytkowy.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych  

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania 
odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 

lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wy-

grał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora prze-
targu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego 
czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
28 września 2017 r. (czwartek):
1. ul. Nasyp 4, parter – godz. 10.30–10.45,
2. ul. Szara 10, parter, piwnica – godz. 11.00–11.15.

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

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

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

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
•	 od nr 161/2017 do nr 173/2017 do 27 września 2017 r.,
•	 nr 174/2017 do 28 września 2017 r.,

pREZyDENt MIAStA GLIWICE

INFORMuJE,

NIERuChOMOśCI

że 5 października 2017 r. odbędzie się 
ustny przetarg nieograniczony na wy-
sokość stawki czynszu dzierżawnego 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej przy ul. Ko-
zielskiej, obejmującej część działek 
oznaczonych w ewidencji nr 371, 372, 
377, 378, obręb Nowe Miasto, na któ-
rej zlokalizowane będą stanowiska 
tymczasowego handlu obwoźnego  
w liczbie 26 o powierzchni 24 m2 (o wy-
miarze 3 m x 8 m) każde, na okres od  
27 października 2017 r. do 2 listopada 
2017 r.
Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 
za pojedyncze stanowisko handlowe wynosi:  
50,00 zł netto (słownie złotych: pięćdziesiąt 
00/100). 

Udział w przetargu mogą brać osoby prawne lub 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bądź 
prowadzące działalność rolniczą.

Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja 
przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice PM-5055/17 z 6 września 
2017 r., dostępna na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu/
pub/zpm/ZPM_2017_5055.pdf w dziale Ogłoszenia  
i komunikaty /Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. 

Licytacja rozpocznie się 5 października 2017 r.  
o godz. 9.00 w sali nr 34 w siedzibie Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/338-64-30/33.

pREZyDENt MIAStA 
GLIWICE

OGłASZA

ZArZąd bUdyNKÓw MIeJSKICH  
I TOwArZySTwO bUdOwNICTwA SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.  

w Gliwicach, ul. dolnych wałów 11,  
ogłasza

II PrZeTArG PISeMNy NIeOGrANICZONy
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość  gruntowa za-

budowana przy ul. daszyńskiego 70
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nierucho-

mości gruntowej zabudowanej przy  ul. daszyń-
skiego 70

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 
1745

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i po-
wierzchni ruchu): 1909,06 m2

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabu-
dowana budynkiem mieszkalno-usługowym w za-
budowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy 
zrealizowany w technologii monolitycznej połączonej 
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budyn-
kiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest 
KW nr GL1G/00061365/8

8. Cena wywoławcza: 1 750 000,00 zł
9. Wadium – 87 500,00 zł;

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

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

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
14 września 2017 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie do 11 października 2017 r. wadium na konto 
ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wa-
dium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 października 
2017 r.,  godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala 
konferencyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

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

osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo nota-
rialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

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

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,  ul. Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 11 paździer-
nika 2017 r., do godz. 15.00

15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpie-

czeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:

  ,,OFerTA NA ZAKUP NIerUCHOMOŚCI GrUNTOweJ 
ZAbUdOwANeJ PrZy  UL. dASZyŃSKIeGO 70  

– NIe OTwIerAĆ PrZed 17 PAŹdZIerNIKA 2017 r.”.

16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 

w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-

zanych z nabyciem lokalu użytkowego.    
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 

została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został 
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie interneto-
wej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodat-
kowe informacje na temat warunków przetargu moż-
na uzyskać pod numerami telefonów: 32/339-29-01,  
32/339-29-70.

ZArZąd bUdyNKÓw MIeJSKICH  
I TOwArZySTwO bUdOwNICTwA SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.  

w Gliwicach, ul. dolnych wałów 11,  
ogłasza

II PrZeTArG PISeMNy NIeOGrANICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy  ul. An-

dersa 13 wraz z pom. przynależnymi
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 

ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
3. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2

4. Skład lokalu: 6 pom. biurowych, 3 pom. gospodarcze, 
2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe

5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: garaż za-
wierający 4 boksy o powierzchni użytkowej 57,66 m2  
oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 
27,36 m2 

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2

7. Kondygnacja: I i II
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich
9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

5380/10000 części w prawie użytkowania wieczy-
stego gruntu i częściach wspólnych nieruchomości

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW  nr 
GL1G/00070822/6

11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony 
na działce nr 238 o powierzchni 0,1365 ha, obręb 
Nowe Miasto – KW  nr GL1G/00032445/1

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu – 3% wartości udziałów w nieruchomości 
gruntowej

13. Cena wywoławcza: 339 500,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie do-
liczony podatek VAT w wysokości 23%

14. Wadium – 20 879,25  zł brutto   
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

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

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie-
nie do 18 września 2017 r. wadium na konto ZBM 
I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na  
konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert: 22 września 2017 r. 
godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala konferen-
cyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.

17. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

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

osobą fizyczną – nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego – po-
świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczeńnia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo nota-
rialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

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

18. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,  ul. Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 18 września 
2017 r. do godz. 15.00

19. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpie-

czeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:
,,OFerTA NA ZAKUP LOKALU UŻyTKOweGO  

PrZy UL. ANderSA 13 – NIe OTwIerAĆ PrZed  
22 wrZeŚNIA 2017 r.”.

20. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w ter-

minie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-

nych z nabyciem lokalu użytkowego.    
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 

została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został 
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie interneto-
wej ZBM I TBS Sp. z o.o.  www.zbmgliwice.pl. Dodat-
kowe informacje na temat warunków przetargu moż-
na uzyskać pod numerami telefonów: 32/339-29-01,  
32/339-29-70.

ZArZąd bUdyNKÓw MIeJSKICH  
II TOwArZySTwO bUdOwNICTwA 

SPOŁeCZNeGO  
44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu:

I przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu na wynajem 
lokalu przy ulicy:
• Świętojańskiej 29 (w piwnicy), pow. 33,06 m2

Termin przetargu: 6 października 2017 r. godz. 10.00. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł.

Konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu na wy-
najem lokalu użytkowego przy ulicy:
• Jana Pawła II 16 – U-2, pow. 42,70 m2 

Termin składania ofert: 5 października 2017 r. 
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie  

zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl 

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5055.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_5055.pdf
http://www.zbm2.pl
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OGŁOSZeNIA

Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów wojen-
nych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 403-414 do 29 września 2017 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 402 do 28 września 2017 r.

pREZyDENt MIAStA GLIWICE

INFORMuJE,

MIESZKALNE

uŻytKOWE

LOKALE NA SpRZEDAŻ

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

• AL. PrZyJAŹNI 11, lokal nr I, parter, 
pow. 104,28 m2, 7 pomieszczeń, 4 wC, 
4 korytarze
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 259 500,00 zł
wadium: 13 000,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2017r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r. 
od godz. 11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

• UL. ZAwISZy CZArNeGO 12, lokal  
nr I, piwnica, pow. 74,57 m2, 6 po-
mieszczeń
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 123 600,00 zł
wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 20 września 2017 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 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: 22 września 2017 r.

• UL. ZwyCIĘSTwA 39, AL. PrZyJAŹNI 9/
III, lokal nr III, parter, I piętro, pow. 
70,45 m2 + piwnica – 2,75 m2, 6 po-
mieszczeń
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 800,00 zł
wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2017 r.  od 
godz. 11.50 do 12.05 po wcześniejszym zgłosze-

niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 22 września 2017 r.

• UL. CZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, pow. 
226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 koryta-
rze, 4 pomieszczenia wC, pomieszcze-
nie sanitarne
Termin przetargu: 19 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 455 900,00 zł
wadium: 22 800,00 zł
Termin oględzin: 6 października 2017 r. od godz. 
13.15 do 13.35
(dodatkowy termin oględzin: 17 października 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 13 października 2017 r.

• UL. ZwyCIĘSTwA 1 (wejście przez 
podwórko od pl. Inwalidów wojen-
nych 1), lokal nr X, parter, piwnica, 
pow. 260,11 m2, 4 pomieszczenia, klat-
ka schodowa, toaleta – na parterze,  
12 pomieszczeń, klatka schodowa,  
4 korytarze – na kondygnacji piwnicy
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 460 800,00 zł
wadium: 23 100,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2017 r. od godz. 14.30 
do 14.45, 24 października 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 ul. Kłodnicka 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. JeSIONOwA 3A, lokal nr 3,  II piętro 
(poddasze), pow. 75,38 m2  + komórka: 
4,82 m2 + piwnica: 8,88 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, wC
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 400,00 zł
wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,   
tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

• UL. PLebISCyTOwA 4, lokal nr 2, parter, 
pow. 95,21 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 
spiżarka, 2 łazienki z wC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 162 600,00 zł
wadium: 8200,00 zł
Termin oględzin: 22 września 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 3 października 2017 r. 
od godz. 10.45 do 11.00 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

• AL. KOrFANTeGO 11, lokal nr 22,  I pię-
tro, pow. 48,52 m2 + piwnica – 3,72 m2, 
pokój z wnęką kuchenną, przedpokój, 
łazienka
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 100,00 zł
wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2017 r.  od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 18, lokal nr 8a, III pię-
tro, pow. 44,84 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka
Termin przetargu: 5 października 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 400,00 zł
wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2017 r. od godz. 9.30 
do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 29 września 2017 r.

• UL. ZwyCIĘSTwA 33, lokal nr 10a,  
II piętro (oficyna), pow. 96,34 m2,  
3 pokoje, korytarz, przedpokój, kuch-
nia, łazienka z wC
Termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 300,00 zł
wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2017 r. od godz. 12.25 
do 12.40
(dodatkowy termin oględzin: 10 października 2017 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: 6 października 2017 r.

• UL. CHUdOby 6A, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 71,46 m2, 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z wC
Termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 października 2017 r. 
od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 października 2017 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.

NIERuChOMOśCI

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
22 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości – 
oznaczonej jako działka nr 1188, obręb Ostropa Północ – stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach na południe od ul. Tokarskiej.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki 
nr 1186, 1189, 1190 i 1198, obręb Ostropa Północ.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 77 700,00 zł
wadium: 7800,00 zł
Minimalne postąpienie: 780,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości  
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. dzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
I ustny przetarg ograniczony odbył się 16 maja 2017 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg ograniczony odbył się 3 sierpnia 2017 r.  
i został zakończony wynikiem negatywnym.
Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
Działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, o powierzchni  
0,0572 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe, KW nr 
GL1G/00063495/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, położona jest w Gli-
wicach na południe od ul. Tokarskiej.
Przedmiotowa działka posiada regularny kształt, zbliżony 
do prostokąta o wymiarach ok. 21 m na 26 m. Teren działki 
porośnięty jest roślinnością trawiastą.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zielone oraz za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie w ul. Tokarskiej oraz  
ul. Architektów. Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłączenie 
do sieci odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.
Odprowadzanie wód z terenu działki w gestii właściciela 
nieruchomości. 
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
• zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich 

w oparciu o §29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422);

•  zakazu szkodzenia na podstawie art. 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1566).

W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym 
zakresie.
Działka nr 1188 obecnie nie posiada samodzielnego dostępu 
do drogi publicznej. W przypadku zbycia przedmiotowej 
działki, istnieje możliwość jej skomunikowania, zjazdami 
istniejącymi, obsługującymi nieruchomości sąsiednie, na 
poprawę których zostanie zbyta.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwi-
ce dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa (uchwała  
nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) działka nr 1188, obręb 
Ostropa Północ, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
14 MNUn – co oznacza:
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej inten-
sywności zabudowy – nowej
Dla terenów o symbolach 1MNUn – 18MNUn ustalono:  
1) przeznaczenie podstawowe:
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensyw-
ności zabudowy – nową, co oznacza: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi 
im garażami i budynkami gospodarczymi z uwzględnieniem 
ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,  
b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania zbiorowego 
z wykluczeniem zakładów karnych, z uwzględnieniem ogra-
niczeń dla strefy oddziaływania autostrady,  
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: 
korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f) sieci infrastruktury technicznej.  
W ww. planie działka nr 1188 znajduje się w granicach strefy 
ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem 
żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami księgi wieczystej 
i planem miejscowym oraz stanem faktycznym nieruchomości. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

wadium:
Wadium w wysokości 7800,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej 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 1188, obręb Ostropa 
Północ, imię, nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
16 listopada 2017 r. 
weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu  
z ksiąg wieczystych wg stanu na 16 listopada 2017 r. 
w przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwier-
ciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest do-
starczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu w terminie do 16 listopada 2017 r. do 

siedziby wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg;

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

w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Tryb przetargu:
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej działka  
nr 1188, obręb Ostropa Północ, nie stanowi samodzielnej 
nieruchomości. Przedmiotowa działka została przeznaczona 
do zbycia na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właścicieli działek nr 1186, 1189, 1190 
i 1198, obręb Ostropa Północ.
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane  
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej);

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz  siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A  
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym ter-
minem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 dodatkowe informacje:
w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3967/17 z 11 stycznia 2017 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien być podpisany  
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 22 grudnia 
2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie przedło-
żenie przed wyznaczonym terminem podpisania aktu nota-
rialnego stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3967/17 z 11 stycznia 2017 r. 
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawie  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-10 lub 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
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