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7 października podczas uroczystej 
gali w Teatrze Miejskim prezydent 
Gliwic przyznał nagrody w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury.  
– Życzę laureatom, aby jeszcze 
wiele, wiele lat mogli cieszyć się 
swoją pracą. A nam, abyśmy cie-
szyli się owocami tej pracy – mó-
wił Zygmunt Frankiewicz składając 
gratulacje osobom zasłużonym gli-
wickiej kulturze.

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury to 
już wieloletnia tradycja. 7 października 
w Teatrze Miejskim Zygmunt Frankie-
wicz przyznał je po raz 24. Nagrody 
przyznawane są w trzech kategoriach: 
za całokształt pracy artystycznej, za zna-
czące osiągnięcia twórcze oraz za istotne 
osiągnięcia w zakresie upowszechnia-
nia i ochrony kultury w roku ubiegłym. 
– Tak się złożyło, że tym razem większość 
przyznanych nagród, to nagrody za cało-
kształt działalności, czyli za bardzo długie 
lata konsekwentnej pracy, z której na 
co dzień korzystamy – mówił Zygmunt 
Frankiewicz, gratulując laureatom niesa-
mowitych osiągnięć. Tym razem Nagrody 
Prezydenta Miasta Gliwice trafiły do: 
Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz 
Club (I nagroda za całokształt osiągnięć 
w dziedzinie upowszechniania kultury), 
Heleny Szuby (I nagroda za całokształt 
twórczości artystycznej), Dariusza Opo-

ki (II nagroda za całokształt osiągnięć 
w dziedzinie upowszechniania kultury), 
a także – już po raz drugi – do Mirosława 
Rakowskiego (II nagroda za całokształt 
osiągnięć w dziedzinie upowszechniania 
kultury), Damiana Recława (II nagroda za 
ochronę dziedzictwa kulturowego w 2015 
roku) i Anny Zawiszy-Kubickiej (III nagroda 
za całokształt osiągnięć w dziedzinie upo-
wszechniania kultury).

Po gali wręczenia nagród odbył się 
koncert w ramach IX Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowa-
nej All’Improvviso. Przed zgromadzoną 
w Teatrze Miejskim publicznością wystąpił 
zespół Gerardo Nuñez Trio w składzie: 
Gerardo Nuñez (gitara), Pablo Martin 
(kontrabas) i Angel Sanchez (instrumenty 
perkusyjne). Muzycy wykonali koncert 
inspirowany flamenco.

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice 
w dziedzinie kultury są przyznawane co 
roku na wniosek instytucji, placówek 
oświatowych, szkół wyższych, związków 
twórczych, stowarzyszeń kulturalnych 
i społecznych oraz radnych Rady Mia-
sta Gliwice. Szczegółowe informacje na 
temat nagrodzonych prezentujemy na 
stronie 11.

 (mm)

Kto rządzi na Śląsku? Gliwice
gotowe  
na program 
Mieszkanie
Plus

>> 20

>> 3

SPORT AKTUALNOŚCI

Przed piłkarzami Piasta kolejny ważny mecz. Do Gliwic przyjedzie Ruch Chorzów. W ekipie 
Radoslava Látala pełna mobilizacja. Aktualni wicemistrzowie Polski potrzebują punktów  
by poprawić miejsce w tabeli. Obecnie gliwiczanie zajmują 13 lokatę.

Kulturalni. Nagrodzeni

Gliwicki Dzień dla Zdrowia
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Od lewej: Daniel Ryciak (prezes Śląskiego Jazz Clubu), Dariusz Opoka, Anna Zawisza-Kubicka, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, Helena Szuba, 
Damian Recław i Mirosław Rakowski

Już po raz szósty gliwiczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań, spotkań o tematyce medycznej i konsultacji ze specjalistami. 
Publikujemy listę miejsc, które włączają się w wydarzenie. >> 7
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DRUGA STRONA W ObIEKTYWIE

38. Krajowa Wystawa Psów Rasowych oraz 3. Specjalistyczna Wystawa Psów Ras 
Japońskich zgromadziły w niedzielę, 9 października, ponad 730 wystawców i tłumy 
gości. Hodowcy prezentowali psie piękności na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
w Czechowicach. Wybierano m.in. najpiękniejsze szczenięta wystawy, najpiękniej-
szego psa ras polskich, najbardziej urodziwego weterana pokazu oraz – last but not 
least – najpiękniejszego psa imprezy (Best in Show). (fot. Gliwice TV)

Dziesiątki balonów, gry edukacyjne, wesołe animacje – tak najmniejsi gliwicza-
nie świętowali w miniony piątek Światowy Dzień Uśmiechu (7 października). 
Gospodarzem niecodziennej imprezy było Gimnazjum nr 3 przy ul. Jasnogór-
skiej. W organizację gliwickich obchodów, poza „trójką”, włączyły się Miejska 
Biblioteka Publiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. (fot. Gliwice TV)

Prezentacje w trójwymiarze, widowiskowe eksperymenty chemiczne, warszta-
ty językowe, zajęcia z projektowania mostów i domów (na lądzie i w wodzie), 
pokazy i prezentacje dotyczące chaosu, cyberrehabilitacji, dronów, sztucznej 
inteligencji, a nawet… tańca szkockiego – to tylko część z prawie 100 wydarzeń, 
które czekały na uczestników tegorocznej Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, 
zorganizowanej 8 października przez Miasto i uczelnię. 11. edycja imprezy objęła 
swoim zasięgiem Gliwice i Rybnik. Po raz pierwszy włączyło się w nią politech-
niczne Kolegium Języków Obcych. Nocne atrakcje zaplanowano oczywiście tak, 
by przekonać najmłodszych do nauki przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, 
a także humanistycznych – zawsze przez śmiech i dobrą zabawę. (fot. UM Gliwice)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Wsparcie dla małych i średnich

AKTUALNOŚCI 

Marek Śliboda (prezes zarządu Marco sp. z o.o.)
Gliwice na obecnym poziomie rozwoju są znakomitym miejscem do 
prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Oprócz oczy-
wistych, namacalnych i widocznych dogodności, takich jak Strefa 
Ekonomiczna oraz nadzwyczaj rozwinięta infrastruktura techniczna, 
Miasto Gliwice podjęło również trud rozwijania i inwestowania w 
pozostałe sfery swojego funkcjonowania. Mam tu na myśli takie 
obszary, jak kultura, nauka, sport, zdrowie czy sprawy socjalne. To, co 
najbardziej wyróżnia Gliwice i daje ogromną przewagę konkurencyj-
ną nad innymi miastami, to konsekwentne i wytrwałe realizowanie 

założonej, długofalowej wizji i misji. Bardzo się cieszę, że osoby zarządzające Gliwicami bardziej 
przypominają profesjonalnych, strategicznie myślących menedżerów, niż krótkowzrocznych i populi-
stycznych polityków. Jestem przekonany, że podobnie jak nasza firma, Gliwice będą w przyszłości 
wyróżniającym się miejscem na mapie Europy i świata.

Grzegorz Wszołek (prezes zarządu Firmy EMT-Systems 
Sp z o.o.)
Firma EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich od wielu lat 
bardzo blisko współpracuje z dwoma spółkami, których głównym 
udziałowcem jest Miasto Gliwice. Jest to Górnośląska Agencja 
Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Technopark Gliwice. Oprócz 
kwestii standardowego najmu pomieszczeń, zawsze możemy 
liczyć na wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w naszej 
działalności. Nasi miejscy partnerzy zawsze wykazują się zro-
zumieniem i elastycznością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej 

współpracy. Od początku istnienia naszej firmy otrzymaliśmy nieocenione wsparcie. Miasto 
Gliwice to wiarygodny partner, dzięki któremu także sprawy urzędowe załatwiane są bez zbędnej 
zwłoki, a atmosfera integrująca i wspierająca środowisko przedsiębiorców wpływa pozytywnie 
na otoczenie naszej firmy.

Magdalena Siwińska (partner zarządzający z Grupy  
HR Masters)
Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej gliwiccy 
urzędnicy byli bardzo pomocni i profesjonalni. Nie wyobrażam sobie, 
aby moja firma działała równie dobrze poza Gliwicami i to nie tylko 
ze względu na bliskość potencjalnych klientów (głównie z branży 
automotive), ale także na dobrą infrastrukturę. W tym sensie mogę 
powiedzieć, że samorząd ułatwia, a nie utrudnia mi pracę.

bogdan Polak (właściciel b & b Service Center Chata Polaka)
W Gliwicach wyraźnie widać współpracę drużynową wszystkich 
firm, a postawa władz Gliwic i gliwickiego samorządu jest czytelna 
i widoczna gołym okiem – rozwijamy się razem. Widać codziennie 
wyciągane wnioski, co można zrobić lepiej i sprawniej. Nie wyobra-
żam sobie innego miasta do prowadzenia swojej firmy, ponieważ 
zarówno prezydent Gliwic, jak i gliwicki samorząd  utrzymują 
stabilny kierunek rozwoju Gliwic i mieszkańców.

Podczas gali towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Katowicach, Miasto Gliwice zostało wyróżnione tytułem „Samorząd, 
który wspiera MŚP”. Doceniono również prezydenta Gliwic. Zygmunt Frankiewicz 
został uhonorowany tytułem „Prezydent – lider, który wpiera MŚP”.

Certyfikat, wraz ze statuet-
ką dla Miasta Gliwice, odebrał 
wiceprezydent Gliwic, Adam 
Neumann, w trakcie uroczystej 
gali odbywającej się we wtorek 
(11 października) w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Ka-
towicach. – Szczególnie cenimy 
wyróżnienia przyznane przez 
przedsiębiorców, zwłaszcza 
tych małych i średnich – po-
wiedział „MSI – GLIWICE” 
Adam Neumann. – MŚP dają 
70 proc. wszystkich miejsc 
pracy w Polsce i wypracowują 
około 50 proc. polskiego PKB. 

W Gliwicach od wielu lat konse-
kwentnie budujemy przyjazny 
klimat nie tylko dla MŚP, ale też 
dla dużych i najmniejszych firm 
– mówił prezydent Neumann.

 Za wspieranie małych i śred-
nich przedsiębiorstw doceniono 
też prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza, którego uhonoro-
wano tytułem „Prezydent – lider, 
który wspiera MŚP”. – Otrzy-
manie tak prestiżowego tytułu 
z rąk środowisk biznesowych 
jest wyraźnym sygnałem, że po-
dejmowane działania w zakresie 
wspierania MŚP są skuteczne 

i mają charakter trwały – mówił 
Tadeusz Donocik, prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach, która była orga-
nizatorem wydarzenia.

  Europejski Kongres Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach trwał trzy dni (od 
10 października). W tegorocznej 
edycji wzięło udział ponad 6 tys. 
uczestników. 

O gospodarce i przedsię-
biorczości dyskutowali nie tylko 
przedsiębiorcy, ale również sa-
morządowcy, politycy, eksperci 
i naukowcy. (pm)
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W imieniu prezydenta Gliwic nagrodę odebrał jego zastępca Adam 
Neumann

Gliwice jako jedno z pierwszych miast w Polsce zadeklarowały gotowość udziału w rządowym programie Mieszkanie Plus. List intencyjny 
w tej sprawie podpisał 12 października w Katowicach prezydent Zygmunt Frankiewicz. Program zakłada m.in. budowę tanich mieszkań na 
wynajem z możliwością wykupu na własność. 

W spotkaniu udział wzięli 
m.in. premier RP Beata Szydło 
i prezes BGK Nieruchomości Mi-
rosław Barszcz oraz prezydenci 
siedmiu miast – Gliwic, Katowic, 
Chorzowa, Skawiny, Tychów, 
Trzebini i Wałbrzycha. – Mamy 
tereny inwestycyjne. Zapropo-
nowaliśmy pewne lokalizacje. 
Budowa może zacząć się szybko 
pod warunkiem, że gotowy do 
tych działań będzie Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Dużo zależy 
od jego możliwości finansowych. 
W Gliwicach mamy wiele tere-
nów, które można wykorzystać 
pod budowę nawet kilku tysięcy 
mieszkań. W Polsce generalnie 
mieszkań jest mało. Substancja 
mieszkaniowa jest w złej kondy-
cji. Przez wiele lat narosły duże 
zaległości. Trzeba je nadrobić – 
mówił Zygmunt Frankiewicz. 

Podpisanie listów intencyj-
nych było symbolicznym rozpo-
częciem rządowego programu 
Mieszkanie Plus, który zakłada 
budowę tanich mieszkań pod 
wynajem lub pod wynajem 
z opcją dojścia do własności. 
W pierwszym przypadku koszt 
najmu takiego mieszkania oscy-

lowałby między 10 a 20 zł za m2.  
Jeśli najemca zdecyduje się 
wybrać drugą opcję, będzie 
musiał dopłacić do powyższego 
czynszu 20 proc.

Mieszkanie Plus ma skutecznie 
zastąpić kończący się w 2018 roku 
program MDM, czyli Mieszkania 
Dla Młodych. Zapisy najemców na 

nowe mieszkania mają ruszyć już 
w przyszłym roku, natomiast pierw-
si lokatorzy otrzymaliby klucze do 
mieszkań w połowie 2019 roku. 

Kompleksowym przygotowa-
niem programu Mieszkanie Plus 
zajmuje się Bank Gospodarstwa 
Krajowego (dokładnie BGK Nieru-
chomości). Bank bierze udział w fi-

nansowaniu największych inwesty-
cji infrastrukturalnych w Polsce. To 
on będzie rozmawiał z podmiotami 
posiadającymi grunty pod ewen-
tualną budowę mieszkań w po-
szczególnych miastach. Mowa tu 
m.in. o spółkach skarbu państwa, 
czy właśnie samorządach. Jak wie-
lokrotnie zaznaczali w mediach 
przedstawiciele banku, samorządy 
dla programu Mieszkanie Plus będą 
niezwykle ważnym partnerem. 

Warto podkreślić, że podpisu-
jąc list intencyjny dotyczący reali-
zacji programu Mieszkanie Plus, 
Gliwice kolejny raz udowodniły 
wysoki poziom sprawności samo-
rządowej. Warto przypomnieć, 
że mimo wielu przeszkód Gliwice 
dobrze poradziły sobie z wdro-
żeniem w warunkach miejskich 
wcześniejszego rządowego pro-
gramu Rodzina 500 Plus.   (as)

Gliwice wchodzą w
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Nowe zamiast starych

INWESTYCJE

Przy ulicach Jana Pawła II i Poniatowskiego zostaną przebudowa-
ne miejskie toalety. Ma być czysto, schludnie i estetycznie.

Ogłoszony przez miasto przetarg 
na przebudowę toalet wygrała firma 
HAMSTER Sp. z o.o. ze Świdnicy, która 
podpisała umowę z miastem 9 września. 
– Firma ma 12 tygodni od momentu pod-
pisania umowy na realizację inwestycji 
– mówi Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych UM. – Jednokabi-
nowe toalety będą dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi 
na ich bezobsługowość będą działały 24 
godziny na dobę – dodaje.

Co jakiś czas jednak stan toalet 
będzie kontrolowany przez obsługę 
techniczną. Serwis będzie opróżniał 
kosze na śmieci, mył ściany i podłogi, 
a także uzupełniał środki czystości. Do 
zadań obsługi będzie należało również 
sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń oraz bieżąca konserwacja 
elementów ze stali nierdzewnej.  
Wysokość opłat poznamy po zakończe-
niu przebudowy. Całkowity koszt inwe-
stycji wynosi niemal 319 tys. zł brutto.

 (pm)

Most pomiędzy ul. Zabrską a ul. Chorzowską znów będzie oświe-
tlony. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Sfinansuje ją 
Miasto Gliwice.

– Realizacja tej inwestycji jest podyk-
towana względami bezpieczeństwa. Do-
tychczasowe oświetlenie mostu zostało 
zdewastowane, a firma Tauron – właściciel 
urządzeń oświetleniowych zainstalowa-
nych na moście – odmówił modernizacji 
i ponownego uruchomienia oświetlenia 
– mówi Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo, które zaprojektuje 
i zamontuje nowe oświetlenie to, znany 
m.in. z wykonania iluminacji Palmiarni, 
Zakład Projektowo-Wykonawczy Insta-
lacji Elektrycznych Marek Brodala. – Za-
daniem firmy będzie zaprojektowanie 

i wykonanie nowego oświetlenia na 
moście oraz podświetlenie (iluminacja) 
jego elementów konstrukcyjnych – mówi 
Mariola Pendziałek. – Niestety, na tym 
etapie zadania nie dysponujemy jeszcze 
wizualizacjami przedstawiającymi wy-
gląd oświetlonego mostu.

Projekt nowego oświetlenia powsta-
nie na podstawie koncepcji przyjętej 
w „Opracowaniu Masterplanu Oświe-
tlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwi-
ce”. Dokument określa m.in. wymagania 
w zakresie energooszczędności, a także 
temperaturę barwową źródeł światła.

Inwestycja będzie kosztować ponad 
150 tys. złotych. Oświetlenie ma być 
gotowe pod koniec listopada.  (pm)fo
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Więcej mocy
w Strefie

Jaśniej na wiadukcie

W Strefie Ekonomicznej w Gliwicach uroczyście 
otwarto nową siedzibę Johnson Matthey battery 
Systems. To nowa inwestycja wiodącego dostawcy 
litowo-jonowych systemów zasilania. W uroczy-
stym otwarciu wziął udział prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz.

– Jednym z atutów naszego 
miasta jest Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, która jest ko-
łem zamachowym gliwickiej 
gospodarki. Mamy ambicję, 
aby stawać się ośrodkiem 
przypominającym małą dolinę 
krzemową. Staramy się tworzyć 
jak najlepsze warunki dla firm 
z branży high-tech. Nowoczesne 
zakłady w strefie ekonomicz-
nej realizują zamówienia dla 
wymagających odbiorców na 
całym świecie. Firma Johnson 
Matthey Battery Systems spe-

cjalizuje się w produkcji nowo-
czesnych rozwiązań zasilania. 
Bardzo dobrą wiadomością 
jest również to, że JMBS chce 
nie tylko produkować, ale także 
kładzie nacisk na prace badaw-
czo-rozwojowe w ramach swej 
działalności w Gliwicach. Takie 
przedsięwzięcia zapewniają 
Gliwicom rozwój, co pozwala 
z optymizmem patrzeć na przy-
szłość naszego miasta – mówił 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic, podczas otwarcia nowej 
siedziby JMBS. 

Firma działa przy ul. Al-
berta Einsteina. Przeniosła 
się tam z ul. Portowej. Na 
terenie gliwickiej podstre-
fy KSSE (uznanej w 2015 r.  
przez magazyn Business Finan-
cial Times za najlepszą wolną 
strefę ekonomiczną w Europie) 
JMBS wybudowała nowoczesne 
hale produkcyjne o powierzchni 
4,5 tys. m2, magazyny, labo-
ratoria oraz pomieszczenia 
biurowe o łącznej powierzchni  
12,5 tys. m2. Mocną stroną no-
wej lokalizacji jest laboratorium 
prototypowo-testowe, w którym 
będą prowadzone badania na 
potrzeby sektora elektronarzędzi 
oraz rowerów i skuterów elek-
trycznych. W Johnson Matthey 
Battery Systems zatrudnionych 
jest obecnie około 600 osób. 

– Jesteśmy zadowoleni z do-
stępności wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej, szerokiego 
i wysokiej jakości łańcucha do-

staw oraz ze współpracy z wła-
dzami lokalnymi i władzami KSSE 
– mówi Maciej Nawrocki, dyrek-
tor zakładu Johnson Matthey 
Battery Systems w Gliwicach.

Firma Johnson Matthey 
battery Systems rozwija 
skrzydła 

– W najbliższej przyszłości za-
mierzamy wyjść z produkcją poza 
dotychczasowe kategorie baterii 
i planujemy produkcję baterii 
o kilkukrotnie większej pojemno-
ści niż dotychczas. Chcemy także 
zwiększyć udział prac badawczo-
-rozwojowych w ramach naszej 
działalności w Gliwicach – mówi 
Maciej Nawrocki.

Firma Johnson Matthey 
Battery Systems specjalizuje 
się w dostarczeniu indywidu-
alnych rozwiązań zasilania dla 
elektrycznych skuterów i rowe-
rów, elektronarzędzi, narzędzi 
medycznych oraz pojazdów 

elektrycznych i hybrydowych. 
Przetwarza 50 milionów ogniw 
litowo-jonowych rocznie, do-
starczając dwa i pół miliona 
baterii na globalny rynek. John-
son Matthey Battery Systems 
jest częścią Johnson Matthey 
Plc., międzynarodowej firmy 
specjalizującej się w produkcji 
zaawansowanych materiałów 
chemicznych, działającej na 
rynku międzynarodowym od 
ponad 200 lat. Firma jest obec-
na w Gliwicach od 1999 r. i jest 
laureatem wielu prestiżowych 
nagród i wyróżnień, m.in.: Air 
Quality Excellence Award, Phar-
maceutical CMO Leadership 
Awards, ICSA Awards, Britain’s 
Most Admired Company, The 
Queen Award: Sustainable De-
velopment, IChemE Sustainable 
Technology Award, IChemE 
Innovative Product of the Year 
2015, Chemical Industry Award. 
 (mf)Nowa siedziba firmy JMBS przy ul. Alberta Einsteina fo
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AKTUALNOŚCI

Gliwickie Hospicjum Miłosierdzia bożego przygotowuje się do listopadowej kwe-
sty. będzie ona szczególna, bo potrwa aż trzy dni. Wyjątkowy będzie też cel zbiór-
ki – pieniądze wspomogą rozbudowę placówki. Uwaga! Każdy może wesprzeć 
Hospicjum przynajmniej na trzy sposoby!

Na początku 2017 roku ma się 
rozpocząć rozbudowa i moder-
nizacja Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego. Po remoncie obiekt ma 
być nowoczesny, dostosowany do 
potrzeb chorych i spełniać wymo-
gi stawiane oddziałom opieki pa-
liatywnej. Aby jednak rozbudowa 
doszła do skutku, potrzebne jest 
wsparcie finansowe. W zbiórce 
pieniędzy ma pomóc kwesta, 
z której środki, wyjątkowo w tym 
roku, nie zostaną przeznaczone 
wyłącznie na bieżącą działalność 
Hospicjum, ale też na remont 
budynku.

– W ubiegłym roku nasi 
wolontariusze zebrali ponad 
132 tys. zł. Tym razem kwesta 
potrwa trzy dni. Odbędzie się 29 
i 30 października oraz, jak zwykle, 

1 listopada. Potrzebujemy do po-
mocy 600 wolontariuszy, którzy 
będą kwestować oraz osoby do 
pomocy przy organizacji kwesty. 
Zapraszamy każdego, kto chce 
pomóc – zachęca Aneta Korzuśnik-
Nowak, szefowa wolontariuszy 
w gliwickim Hospicjum.

Osoby zainteresowane pomo-
cą podczas kwesty, mogą się zgła-
szać poprzez formularz na stronie 
www.hospicjum.gliwice.pl lub 
pisząc na adres a.korzusnik@
hospicjum.gliwice.pl (zapisy już 
ruszyły). Hospicjum można też 
wesprzeć, wrzucając pieniądze 
do puszek podczas kwesty na 
cmentarzach Gliwic i Knurowa, 
a także nabywając kalendarz 
gliwickiego Hospicjum Miło-
sierdzia Bożego na 2017 r. To 

już siedemnasta 
edycja publikacji, 
z której dochód 
przeznaczany jest 
na bieżące potrze-
by placówki. Ka-
lendarz hospicyjny 
ma długą tradycję. 
W tym roku w kalenda-
rzu znalazły się m.in. wize-
runki ulic: Szkolnej, Bankowej 
i Wieczorka, drewnianego ko-
ściółka w Ostropie, fontanny 
z tańczącymi faunami, Rynku, 
Kanału Gliwickiego i placu 
Rzeźniczego, autorstwa Zyg-
munta Suchańskiego, byłego 
prezesa Zarządu Stowarzysze-
nia Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum” w Gliwicach. Dodatkowo 
w kalendarzu wyróżniono dni 

świąteczne i zamieszczono 
ciekawe cytaty.  Kalendarze są 
rozprowadzane przez wolonta-
riuszy podczas corocznej kwe-
sty 1 listopada na gliwickich 
cmentarzach. Są także prze-
kazywane do gliwickich szkół 
w ramach akcji „Kalendarz 
w każdej klasie” i rozprowa-
dzane wśród uczniów. Można 
je również nabyć w siedzibie 

Hospicjum. Wydrukowanie ka-
lendarza to koszt 10 zł i właśnie 
taką minimalną kwotę można 
przekazywać w formie darowi-
zny dla Hospicjum. Placówkę 
wspiera też Miasto Gliwice. 
Każdego roku kupuje kilkaset 
barwnych kalendarzy, które 
dołączane są do materiałów 
promocyjnych miasta. 

 (mf)

Wyjątkowa kwesta – możesz pomóc
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Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych gliwiczan robią-
cych zakupy w Parku Handlowym Arena, Decathlonie czy 
Leroy Merlin. być może przed świętami bożego Narodze-
nia powstanie nowy łącznik drogowy z ul. Kozielską.

– Do 30 listopada gliwiczanie 
pokonujący autem ul. Kozielską 
muszą liczyć się z czasowymi 
utrudnieniami. Na wysokości 
chodnika i ścieżki rowerowej 
prowadzącej na teren Centrum 
Handlowego Arena zawężony 
został pas ruchu prowadzący od 
centrum miasta w kierunku ron-
da im. gen. Andersa. Wykonaw-
ca zapewnia jednak kierowcom 
(w obrębie prowadzonych robót) 
ruch w obu kierunkach – infor-
muje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Przyczyną utrudnień są prace 
przy budowie nowego łącznika 
drogowego między parkiem 

handlowym a ul. Kozielską. In-
westorem jest Arena. Budowa 
łącznika zakończy się na początku 
grudnia. 

To dobra wiadomość dla 
zmotoryzowanych gliwiczan 
robiących zakupy w Arenie, 
Decathlonie czy Leroy Merlin. 
Do tej pory klienci wyjeżdżający 
z terenu kompleksu handlowe-
go musieli pokonywać spory 
objazd ulicami Nadrzeczną 
i Wyspiańskiego, by dotrzeć do 
ul. Kozielskiej. Po zakończeniu 
budowy łącznika drogowego 
takie „nadrabianie” nie będzie 
już konieczne. Nowy wyjazd 
skróci wielu osobom powrót 
do domów.  (kik)

będzie łącznik 
przy Arenie

Tu zajdzie zmiana
Koszmar jazdy ulicami Jagiellońską i Zabrską oraz pokonywania krzyżówki tej 
ostatniej z ulicami Hutniczą i błogosławionego Czesława wreszcie się skoń-
czy. W gliwickim Zarządzie Dróg Miejskich trwają prace projektowe związane 
z kompleksowym remontem ulic w tej części miasta.

Dokumentację budowla-
ną i wykonawczą dla zadania 
„Przebudowa ul. Jagiellońskiej 
(na odcinku od ul. Dworcowej 
do ul. Konarskiego) i ul. Zabr-
skiej (na odcinku od ul. Jagiel-
lońskiej do wiaduktu PKP) wraz 
z przebudową skrzyżowania 
ulic Zabrskiej, Hutniczej i Bł. 
Czesława” przygotowuje wy-
łoniona w przetargu gliwicka 
firma Projektowanie w Bu-
downictwie Jacek Cichoński. 
Zgodnie z wymogami przetar-
gowymi powinna ona uwzględ-
niać m.in. wykonanie, w miarę 
możliwości, dróg rowerowych 
o nawierzchni z asfaltobetonu, 
przebudowę oświetlenia ulicz-
nego zgodnie z wymogami Ma-
sterplanu, a także likwidację 
nieczynnego torowiska tram-
wajowego na całej długości 

przebudowywanych dróg (przy 
czym zakres robót związanych 
z demontażem elementów 
infrastruktury tramwajowej 
oraz koszty z tym związane 
leżeć będą po stronie spółki 
Tramwaje Śląskie SA).

Światła zamiast ronda
– Wcześniej wykonana 

została wielowariantowa kon-
cepcja przebudowy skrzyżo-
wania ulic Zabrskiej, Hutniczej 
i Bł. Czesława, w której jedną 
z opcji była budowa ronda – 
powiedziała „MSI – GLIWICE” 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy ZDM. – 
Wszystkie warianty zostały 
szczegółowo przeanalizowane 
pod względem przepustowości 
i sprawności przejazdu. Osta-
teczny wybór to budowa tzw. 

skrzyżowania skanalizowanego 
wyposażonego w sygnalizację 
świetlną. Wariant z rondem wy-
kazał podczas symulacji, że przy 
tego typu rozwiązaniu od strony 
centrum miasta tworzyłby się 
zator na ul. Zabrskiej – podkre-
śla rzecznik ZDM.

Prace przy przebudowie 
skrzyżowania będą mogły rozpo-
cząć się po zgromadzeniu pełnej 
dokumentacji. – Termin nie jest 
jeszcze znany. Projektant musi 
w tym miejscu zmierzyć się z nie 
lada wyzwaniem, ponieważ 
skrzyżowanie obarczone jest 
mnóstwem sieci, m.in. gazową, 
wodno-kanalizacyjną, teletech-
niczną. Oznacza to, że będzie 
musiał uzyskać wiele uzgodnień 
od zarządców infrastruktury 
podziemnej – zaznacza Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska.  (kik)
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Technonowinki 
w służbie medycyny

ZDROWIE

Dla mamy, taty 
i smyka

Już po raz trzeci, 19 i 20 października, w Gliwicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „IT w zdrowiu”. W planach liczne prelek-
cje, warsztaty i pokazy innowacji technologicznych, m.in. wirtualnej rzeczywistości i robotów rehabilitacyjnych.

Wydarzenie organizowane przez 
Miasto Gliwice i miejską spółkę Śląska 
Sieć Metropolitalna ma szerokie grono 
adresatów. Przygotowano je z myślą 
o lekarzach i personelu medycznym, 
farmaceutach, menedżerach i kadrze 
zarządzającej placówkami medycznymi, 
a także wszystkich zainteresowanych 
tematem – fizjoterapeutach, trenerach 
zdrowia, pracownikach naukowych, 
studentach kierunków medycznych, 
producentach sprzętu medycznego 
i oprogramowania dla służby zdrowia 
czy inwestorach poszukujących nowych 
projektów i inspiracji. Spotkania odbędą 
się w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe 
Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37. Warto 
wiedzieć, że udział w nich jest bezpłatny 
i wymaga wyłącznie rejestracji on-line na 
stronie www.konferencjaith.pl.

– W programie tegorocznego 
„IT w zdrowiu” każdy znajdzie coś 
interesującego – przekonuje Grze-
gorz Nitkiewicz, prezes Śląskiej Sieci 

Metropolitalnej. – Przygotowaliśmy 
prelekcje i panele dyskusyjne dla tych, 
którzy chcą być na bieżąco ze zmiana-
mi w prawie, wystąpienia dla osób, 
które poszukują nowych rozwiązań 

w oprogramowaniu, a także pokazy 
i warsztaty dla wszystkich, których 
interesują innowacje i projekty ba-
dawcze. Uczestnicy poznają w efekcie 
m.in. nowoczesne rozwiązania infor-

matyczne, dobre praktyki w zakresie 
digitalizacji i informatyzacji placówek 
służby zdrowia, a także innowacje 
technologiczne, takie jak wirtualna 
rzeczywistość i zastosowanie robotów 
w rehabilitacji – dodaje szef ŚSM. 
W trakcie konferencji uczestnicy będą 
mieli również możliwość konsultacji ze 
specjalistami w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych dla jednostek ochro-
ny zdrowia w perspektywie finansowej 
2014–2020.

Swój udział w spotkaniach potwier-
dzili m.in. przedstawiciele Naczelnej Izby 
Lekarskiej, Centrum Systemów Informa-
cyjnych Ochrony Zdrowia oraz Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. 
Głównym partnerem wydarzenia jest 
firma Kamsoft. Dodatkowe informacje na 
temat konferencji można znaleźć na stro-
nie internetowej www.konferencjaith.pl, 
a także na fanpage’u: www.facebook.
com/konferencjaITwzdrowiu. (kik)

Jak znaleźć czas dla dziecka, gdy jest się bardzo zapracowanym? 
Tego dowiesz się, rodzicu, podczas dnia otwartego Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach – 22 października.

To propozycja dla rodziców dzieci 
z klas 1–3 szkoły podstawowej. Impre-
za pod hasłem „Mam dla Ciebie czas 
nawet, kiedy nie mam czasu, czyli jak 
dbać o emocje w rodzinie” rozpocznie 
się o godzinie 9.30 w siedzibie poradni 
przy ul. Warszawskiej 35a. Przewidywa-
ne zakończenie – godz. 12.30.

W programie warsztaty i zabawy 
zatytułowane: „Wspólnie tworzymy 
domowy system ochrony”, „Rodzinny 
GPS – krótkie zabawy dla całej rodziny 
do wykorzystywania w trakcie podróży 
samochodem”, „Zabawy i gimnastyka 

dla mamy, taty i dla smyka” oraz „Pa-
pierowe zabawki, czyli sposób na nudę 
w kolejce u lekarza i na deszczowy 
dzień”. – To nie wszystko! Zaplanowali-
śmy również relaksujący masaż i maki-
jaż dla rodziców w wykonaniu uczniów 
gliwickiego „Medyka” – zachęcają orga-
nizatorzy Dnia Otwartego.

Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego obowiązują 
wcześniejsze zgłoszenia w sekretariacie 
poradni (tel. 32/231-05-69). Uwaga! Każ-
dy rodzic może wybrać dwa warsztaty 
spośród czterech propozycji.  (kik)

Co godzinę w Polsce ktoś dowiaduje się, że jest chory na nowotwór 
krwi, czyli białaczkę. Dla wielu pacjentów jedyną nadzieją na powrót 
do zdrowia jest przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Na 
całym świecie jest ich 26 milionów. To jednak wciąż zbyt mało i wielu 
chorych nadal czeka. by zachęcić kolejne osoby do zarejestrowania 
się w bazie dawców, 13 października, także w Gliwicach, obchodzony 
jest Dzień Dawcy Szpiku.

Na białaczkę może zachorować każdy 
– dorośli, młodzież, dzieci. Ratunkiem dla 
nich może być przeszczep szpiku lub komó-
rek macierzystych od niespokrewnionego 
dawcy. Mimo iż w bazie fundacji DKMS 
(z ang. Dynamic Kernel Module Suport – 
Baza Dawców Komórek Macierzystych) 
zarejestrowanych jest już 26 milionów 
dawców, bardzo trudno znaleźć zgodnego 
genetycznie dawcę i nadal wielu pacjen-
tów czeka na swojego darczyńcę. Poten-
cjalnym dawcą komórek macierzystych 
może zostać każdy, większości nigdy jednak 
nie będzie dane oddać swój szpik i urato-
wać komuś życie. Dlatego aby zwiększyć 
szanse osób oczekujących na przeszczep, 
zarejestrowanych dawców powinno być 
jak najwięcej! W Polsce Dzień Dawcy Szpi-
ku obchodzony jest od 2002 r.

Dawca z Gliwic
Również w gliwickim oddziale Cen-

trum Onkologii znajduje się Oddział 

Terenowy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach, w którym można zarejestro-
wać się jako potencjalny dawca szpiku.

– Dotychczas w Klinice Transplan-
tacji Szpiku i Onkohematologii komórki 
krwiotwórcze oddało 954 dawców – za-
równo niespokrewnionych, jak i rodzinnych. 
W klinice przeprowadzane są przeszczepy 
autologiczne, w których dawcą komórek 
krwiotwórczych jest sam pacjent oraz 
przeszczepy allogeniczne, gdy dawcą jest 
osoba niespokrewniona lub członek rodzi-
ny zgodny w układzie HLA (układ zgodności 
tkankowej). Do tej pory przeprowadzono 
u nas 1059 przeszczepów autologicznych 
i 269 przeszczepów allogenicznych – mówi 
Magdalena Markowska, rzecznik prasowy 
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

Więcej na temat możliwości dołą-
czenia do bazy dawców szpiku można 
znaleźć na stronie www.dkms.pl. (mf)
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• badania SCOT w kierunku 
jaskry i AMD

Pryzmat Salon Optyczny 
i Galeria Sztuki Karina Rzend-
kowska, C.H. ARENA, aleja 
Nowaka-Jeziorańskiego 1
• dobór korekcji okularowych
Mrs Sporty Gliwice, ul. Sikory 
3 (wejście od ul. Witkiewicza)
9.00–15.00 – bezpłatna analiza 
składu ciała na wadze Tanita, pomiar 
ciśnienia tętniczego z omówieniem – 
rejestracja od 17 października, 
tel. 501-549-411
• 11.00 – prelekcja i porady 

dietetyka „Odchudzanie 
z rozsądkiem”

• 13.00 – prelekcja i porady 
fizjoterapeuty „Jak wzmocnić 
swój kręgosłup”

Gliwickie Centrum Edukacyjno
-Rehabilitacyjne, ul. Słowac-

kiego 58b, rejestracja od 17 
października, tel. 32/231-52-13
• konsultacje psychologiczne
• konsultacje fizjoterapeutyczne
• konsultacje lekarskie dla 

dzieci (od noworodków do 
7. roku życia)

• konsultacje logopedyczne
• konsultacje pedagogiczne dla 

dzieci (w wieku od 2,5 roku 
do 7. roku życia)

Centrum Odnowy biologicznej 
GALATEA – Grota Solna Galos, 
ul. Tarnogórska 30, ul. barlic-
kiego 1 (II p.), rejestracja od 17 
października, tel. 32/302-17-
20, 516-164-271
• konsultacje dermokosme-

tyczne
• fizjoterapia – zdrowy kręgo-

słup, wyszczuplanie
• zdrowe stopy (odciski, mo-

dzele, wrastające paznokcie)
• seanse relaksacyjno-leczni-

cze w Grocie Solnej (koniecz-
ne skarpety zmienne)

Gabinet Logopedyczny dr Mał-
gorzata Szalińska-Otorowska, 
ul. Piwna 17, rejestracja od 17 
października, tel. 32/302-98-80
• konsultacje logopedyczne dla 

dzieci z zaburzeniami mowy, 
dorosłych z afazją etc.

• elementy terapii logopedycz-
nej oraz felinoterapii (terapii 
z udziałem kota)

Centrum Medyczne Plus, ul. 
Piwna 17, rejestracja od 17 
października, tel. 32/302-98-80

• konsultacje urologa (profilak-
tyka nietrzymania moczu)

• porady rehabilitanta
• porady dietetyka
• konsultacje okulisty (profilakty-

ka w kierunku jaskry)
Axel Orthopedic – Grażyna Ko-
sela Częstochowa, ul. Piwna 17, 
rejestracja od 17 października, 
tel. 602-306-001
• prezentacja damskiego obu-

wia profilaktycznego (oferta 
całoroczna )

• specjalistyczne konsultacje 
w zakresie doboru obuwia 
zdrowotnego i ortopedycznego

godz. 7.00–10.30
Laboratorium Medyczne LAb-
MED – Punkt pobrań, ul. Raci-
borska 11
• badania laboratoryjne krwi: 

ALAT, ASPAT, glukoza, chole-
sterol – badania wykonywane 
na czczo!

godz. 9.00–13.00
Specjalistyczne Centrum Sto-
matologii i Medycyny bental 
baron sp.j., ul. Chemiczna 3
• przegląd jamy ustnej i kon-

sultacje w zakresie leczenia 
stomatologicznego

• usuwanie kamienia nazębne-
go (skaling) oraz fluoryzacja 
zębów – po zakwalifikowaniu 
przez lekarza

godz. 12.00–18.00
Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Studentów Medycyny 
(IFMSA – Poland), C.H. FORUM, 
ul. Lipowa 1
• badanie poziomu glukozy we 

krwi, ciśnienia tętniczego, 
wskaźnika BMI, składu masy 
ciała i wydolności układu od-
dechowego

• porady z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, profilak-
tyki nowotworowej, pro-
wadzenia zdrowego trybu  
życia

• możliwość złożenia deklaracji 
zostania potencjalnym dawcą 
szpiku kostnego

ZDROWIE

KOLORY 
MIASTA

Nie daj się! Uprzedź raka!

Przyjdź –
skorzystaj!
Już 22 października gliwiczanie będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań, specjalistycznych konsultacji 
i spotkań o tematyce medycznej w ramach miejskiej 
akcji „Gliwicki Dzień dla Zdrowia”. Rejestracja telefo-
niczna do wybranych placówek ruszy 17 października.

„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” 
jest organizowany po raz szósty 
i cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem mieszkańców. W ubie-
głym roku z oferty skorzystało 
niemal 750 osób. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że działające 
w Gliwicach placówki medyczne 
nieodpłatnie przyłączają się na 
zaproszenie miasta do tej ważnej 
akcji społecznej. Bez nich zrealizo-
wanie tego przedsięwzięcia było-
by niemożliwe. Warto zapoznać 
się ze szczegółowym wykazem 
tegorocznych propozycji, bo jest 
w czym wybierać.

W wyznaczonych godzinach 
(głównie od 10.00 do 15.00) bę-
dzie okazja do przeprowadzenia 
różnorodnych badań, uzyska-
nia porad dotyczących wielu 
schorzeń, zadbania o kondycję 
zdrowotną i fizyczną. Uwaga! 
W przypadku niektórych po-
miarów konieczna będzie wcze-
śniejsza rejestracja telefoniczna 
– od 17 października.  (kik)

22 października

godz. 10.00–15.00
Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego 
Województwa Śląskiego,  
ul. Chudoby 10
• zabiegi z zakresu kosmetyki 

i masaż
• oznaczanie poziomu cukru 

we krwi

• pomiary ciśnienia tętniczego
Naturhouse, ul. Okopowa 10
• porady dietetyczne
• badanie składu ciała
Fridamedical, ul. Nowy Świat 61
• konsultacje z położną
• porady fizjoterapeutyczne 

dla dzieci i dorosłych
• konsultacje logopedyczne dla 

dzieci i dorosłych
• spotkanie z ortotykiem – spe-

cjalistą w ortezowaniu dzieci
• zabiegi fizjoterapeutyczne
• pokaz masażu Shantala
Specjalistyczny Zakład Sto-
matologii Zachowawczej,  
ul. Daszyńskiego 30
• badania stomatologiczne
Pryzmat Poradnia Okulistyczna 
Marek Rzendkowski, ul. Tarno-
górska 70/1, rejestracja od 17 
października, tel. 32/233-40-32

Mammografia trwa kilka minut. To zaledwie 4 zdjęcia RTG – po dwa każdej piersi. 
Może więc warto przełamać lęk i skorzystać z bezpłatnego badania w mammobu-
sie – 21 października na placu Krakowskim?

O zdrowie trzeba dbać przez 
cały rok – szczególnie w paździer-
niku uznawanym od lat za miesiąc 
walki z rakiem piersi. Aby o tym 
przypomnieć, firma LUX MED Dia-
gnostyka zaprasza na bezpłatne, 
profilaktyczne badania mammo-
graficzne. Wymagana jest wcze-
śniejsza rejestracja telefoniczna 
(58/666-24-44, linia czynna od po-
niedziałku do soboty) lub elektro-
niczna za pośrednictwem strony 
www.mammo.pl.

– Obecnie mammografia 
uznawana jest za najlepszą metodę 
wczesnego wykrywania raka piersi 
u kobiet po 40. roku życia. Badanie 

pozwala wykryć zmiany we wcze-
snym stadium zaawansowania, 
dzięki czemu kobieta ma większe 
szanse na pełne wyleczenie choro-
by i zachowanie piersi – podkreśla 
dr Małgorzata Cymerman z LUX 
MED Diagnostyka.

Bezpłatna mammografia 
przysługuje paniom w wieku:
• 50–69 lat
 Badanie w ramach Populacyj-

nego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane 
kobietom co 2 lata przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia (lub 
co 12 miesięcy dla kobiet, które 

w ramach realizacji Programu 
otrzymały odpowiednie pisem-
ne wskazanie). Nie jest wyma-
gane skierowanie lekarskie.

• 40–49 oraz 70–75 lat
 Badania wykonywane są 

w ramach projektu „Popra-
wa dostępności i jakości 
usług medycznych w ramach 
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi” współfinansowanego 
z funduszy EOG i Norweskie-
go Mechanizmu Finansowe-
go. Wymagane jest skiero-
wanie lekarskie od lekarza 
dowolnej specjalizacji. (kik)
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Ambasador Polskiej Gospodarki jest z Gliwic

bądź autorem
swojej kariery

PRACA / GOSPODARKA

W środę (19 października) na Politechnice Śląskiej odbędzie się 
Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości. Targom towarzyszyć bę-
dzie (anty)konferencja „Student na rynku pracy – kręta droga do 
sukcesu?”. Wstęp wolny.

Na giełdzie zaprezentują się firmy, 
które chcą do siebie przyciągnąć naj-
lepszych, oferując im praktyki, staże 
lub pracę. Odwiedzający zapoznają się 
również z możliwościami, jakie daje 
przedsiębiorczość akademicka, a także 
będą mogli zasięgnąć porad specjali-
stów dotyczących budowania własnej 
kariery, podnoszenia kwalifikacji czy 
prawidłowego wypełniania dokumen-
tów aplikacyjnych.

– Przedsięwzięcie ma na celu na-
wiązanie bezpośredniego kontaktu 
organizacji działających na rynku pracy 
i przedsiębiorczości ze studentami, absol-
wentami oraz pracownikami naukowymi 
Politechniki Śląskiej. Podczas wydarzenia 
swoją ofertę prezentują pracodawcy 
oraz instytucje udzielające wsparcia 
merytorycznego i finansowego młodym 
przedsiębiorcom, tj. urzędy pracy, parki 
technologiczne, inkubatory przedsiębior-
czości, centra transferu technologii i inne 
– mówi „Miejskiemu Serwisowi Informa-
cyjnemu – Gliwice” Barbara Odoszewska 

z Biura Karier Studenckich Politechniki 
Śląskiej, organizatora wydarzenia. – Ta-
kie bezpośrednie spotkania stwarzają 
kandydatom możliwość uzyskania 
informacji o oczekiwaniach, sylwetce 
poszukiwanego najczęściej pracownika 
i najbardziej przydatnych w danej firmie 
kompetencjach – dodaje.

Towarzysząca imprezie (anty)konfe-
rencja „Student na rynku pracy – kręta 
droga do sukcesu?” będzie realizowa-
na metodą OpenSpace Technology, co 
oznacza, że program (wraz z porusza-
nymi tematami) będzie tworzony na 
bieżąco przez uczestników spotkania, 
w trakcie konferencji.

Giełda odbędzie się w godz. 9.00–
15.00 w Centrum Edukacyjno-Kon-
gresowym Politechniki Śląskiej przy  
ul. Konarskiego 18B. (Anty)konferencja 
„Student na rynku pracy – kręta droga 
do sukcesu?” rozpocznie się o godz. 
10.00 w auli A CEK. Na to ostatnie 
wydarzenie trwają zapisy na www.tar-
gipracy.polsl.pl.  (pm)

To hasło przewodnie kolejnej, IV już edycji Dni Otwartych Porad-
nictwa Zawodowego w Gliwicach w ramach Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Kariery. Spotkania ze specjalistami i konsultantami HR organi-
zuje między 17 a 23 października gliwicki Powiatowy Urząd Pracy.

– Przygotowaliśmy ofertę, która 
rozwija, uczy kreatywności oraz po-
zwala nabyć wiedzę z planowania 
własnej przyszłości zawodowej – pod-
kreśla Grażyna Żur, zastępca dyrek-
tora PUP w Gliwicach. – Kierujemy 
ją zarówno do studentów, jak i osób 
aktywnych na rynku pracy, a także 
poszukujących nowego zatrudnienia. 
Między 17 a 23 października, w go-
dzinach pracy urzędu, zapraszamy 
gliwiczan i mieszkańców powiatu do 
skorzystania m.in. z indywidualnych 
konsultacji z doradcami zawodowymi 
oraz do udziału w zabawie „Rusz głową 
– ocen swój potencjał”. Każdy będzie 
mógł sprawdzić własne predyspozycje 
i przekonać się, w jakiej dziedzinie jest 
najlepszy. Dodatkowo na naszym Fa-
cebooku (Fanpage: Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach) udostępnimy m.in. 
e-book „Jak być twórcą swojego jutra”. 

Pomoże on poszerzyć wiedzę z zakre-
su planowania rozwoju zawodowego 
i poćwiczyć najważniejsze elementy 
budowania własnej kariery. 

Spotkania z doradcami organizo-
wane będą tradycyjnie w siedzibie gli-
wickiego PUP-u przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 (hol przy pok. 001). 
Zainteresowani będą również mogli 
skorzystać z konsultacji e-mailowych 
w celu korekty CV, a 18 i 19 październi-
ka (w godz. 13.00–15.00) z pogotowia 
doradczego on-line na Facebooku Po-
wiatowego Urzędu Pracy. 

Dodatkowe informacje na temat IV 
Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowe-
go są udzielane telefonicznie (tel. 519-
130-779) lub w formie elektronicznej 
(e-mail: klub.pracy@pup.gliwice.pl, 
Facebook/Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach). 

.  (kik)

Szukasz pracy?
Odwiedź giełdę!

Gliwicka firma i-systems została laureatem VIII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez business Centre Club i została Am-
basadorem Polskiej Gospodarki w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Ideą konkursu Ambasador Polskiej 
Gospodarki, organizowanego pod ho-
norowym patronatem Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w Brukseli, jest wyróżnienie firm osią-
gających sukcesy na rynkach między-
narodowych oraz promocja wysokich 
standardów ekonomiczno-finansowych 
i dobrych praktyk biznesowych w kon-
taktach zagranicznych. Tytuł Ambasa-
dora Polskiej Gospodarki przyznawany 
jest w sześciu kategoriach: Eksporter, 
Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI 
Wieku, Partner Firm Zagranicznych, 
Marka Europejska oraz Najwyższa 
Jakość. Wyróżnienie, które otrzymała 
firma i-systems, przyznawane jest za 
promocję polskiej gospodarki poprzez 
działalność biznesową podejmowaną 
wspólnie z firmami zagranicznymi na 
terenie lub poza granicami Polski. 

– W portfolio i-systems można zna-
leźć przykłady obu typów współpracy. 
Do pierwszego z nich należy stworzenie 
dedykowanych systemów e-commerce 

dla zagranicznych marek, w tym współ-
praca z Fashion House Group i wdrożenie 
outletowego sklepu internetowego dla 
detalicznego klienta rosyjskiego. Dru-

gim typem działań są realizacje sklepów 
internetowych dla polskich firm prowa-
dzących sprzedaż transgraniczną – mówi 
Krzysztof Jaciw, wiceprezes zarządu i 
dyrektor finansowy w i-systems. – Otrzy-
mana nagroda jest dla nas ważnym wy-
różnieniem, a zarazem mobilizacją, by 
jeszcze prężniej nawiązywać kontakty 
transgraniczne. Chcemy także udosko-
nalać nasze rozwiązania e-commerce, by 
zagraniczni klienci chętnie dokonywali 
zakupów w polskich sklepach interneto-
wych – dodaje.

Jury konkursu zwróciło także uwagę 
na udział gliwickiej firmy w zagranicznych 
targach i konferencjach, jej otwartość na 
pozakrajowe rynki oraz obecność w pre-
stiżowych rankingach (m.in. 39. miejsce 
w rankingu Deloitte Technology Fast 50 
czy 354. miejsce w rankingu Deloitte 
Technology Fast 500).  (mf)
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Wielkimi krokami zbliża się III Półmaraton Gliwicki (23 października) 
organizowany przez Fundację bieg Rzeźnika przy wsparciu finanso-
wym Miasta Gliwice. W ubiegłorocznym gliwickim biegu ulicznym 
na dystansie 21 km i 97 metrów wzięło udział ponad 1000 osób 
z kraju i zagranicy.

– Chcemy, by Gliwice na dobre zaist-
niały na biegowej mapie Polski. W samej 
tylko Warszawie każdego roku organi-
zowanych jest 150 imprez dla biegaczy. 
Na Śląsku mamy raptem kilka większych 
wydarzeń i cały czas jest miejsce na nowe 
– nakreśla ideę gliwickiej imprezy Miro-
sław Bieniecki, dyrektor biegu. – Trasa 
gliwickiego półmaratonu wytyczona jest 
tak, by pokazać uczestnikom jak najwięcej 
atrakcyjnych, charakterystycznych frag-
mentów miasta, obiektów zabytkowych 
i obecnych inwestycji. Start i meta na te-
renie „Nowych Gliwic” to ukłon w stronę 
ogromnych zmian, które zachodzą w Gli-
wicach – przypomina Bieniecki.

O czym warto pamiętać? Tradycyj-
nie już półmaraton poprzedzi sportowa 
sobota (22 października). Na terenie 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gli-
wice” (ul. Bojkowska 37) od godz. 14.00 
będzie można odwiedzić targi sprzętu 
sportowego, spotkać sportsmenów, 
obejrzeć pokazy sprzętu strażackiego 
i wojskowego. Specjalnie dla najmłod-
szych tego dnia odbędą się biegi na 
krótkich trasach (od 100 metrów dla 
maluchów po 1500 metrów dla nasto-
latków). Wstęp wolny, zapisy w biurze 
zawodów między godz. 11.00 i 13.00. 
Sobotnia część imprezy zakończy się 
o godz. 20.00.

Największe emocje czekają nas 
w niedzielę 23 października – o godz. 
10.00 z terenu „Nowych Gliwic” wy-
startuje III Półmaraton Gliwicki oraz 
bieg na 10 km i marsz nordic walking. 
Uczestnicy głównego biegu będą mieli 
do pokonania ponad 21 km, a pozo-
stałych konkurencji 10 km. Wszystkich 
będzie obowiązywał limit czasowy – 3 
godziny. Trasa poprowadzi m.in. przez 
ulice: Kochanowskiego, Słowackiego, 
Okulickiego, Kozielską, Jasnogórską, 

Zwycięstwa, Wrocławską, Akademicką, 
Krzywoustego, Lotników i Bojkowską 
do mety w „Nowych Gliwicach”. Trudy 
sportowych zmagań umilą na trasie 
biegu występy zespołów Wiewiórka Na 
Drzewie, MaFoBe i zaproszonych gości.

Impreza jest dofinansowana z bu-
dżetu Miasta Gliwice. Szczegółowe 
informacje, w tym link do rejestracji 
on-line, można znaleźć na stronie  
www.polmaratongliwicki.pl. 

 (kik)

NIE PRZEGAP

21 szybkich 
kilometrów

Ambasador Republiki Słowacji w Polsce oraz Prezydent Miasta Gliwice zapraszają mieszkańców na Ślą-
skie Dni Słowacji. 15 i 16 października będzie można zapoznać się z ofertą turystyczną naszych połu-
dniowych sąsiadów, skosztować regionalnych potraw i poznać kultowy teatr słowacki.   

Już w najbliższy weekend nadarzy się 
idealna okazja, by zapoznać się z pięknem, 
atrakcjami i smakami Słowacji. Uroczy-
ste otwarcie odbędzie się w sobotę, 15 
października, o godz. 11.00, jednak na 
gliwickim Rynku pawilony namiotowe 
będą czynne już od godz. 10.00 (do 19.00), 
a w niedzielę od godz. 10.00 do 16.00. 
Będzie w nich można dowiedzieć się, 
jakie całoroczne atrakcje turystyczne pro-
ponują nam nasi południowi sąsiedzi, co 
oferują ich ośrodki narciarskie oraz hotele 
SPA&Wellness, parki narodowe, kąpieliska 
termalne, uzdrowiska, a także szlaki winne. 
Będzie to również dobra okazja, by poznać 
słowackie zabytki UNESCO oraz zamki i ja-
skinie, a także dowiedzieć się, gdzie najle-
piej spędzić weekend, święta, sylwestra czy 
ferie. Ale to nie wszystko – nie zabraknie 
również bardziej aktywnej i artystycznej 
formy spędzenia czasu – na gliwickim 
Rynku odbędą się również konkursy i za-
prezentują się słowackie zespoły ludowe. 

Gliwiczanie będą też mieli niecodzienną 
okazję zapoznać się z terchovską muzyką, 
która w 2013 roku została wpisana na Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. 
W pawilonie namiotowym będzie można 
kupić słowackie specjały. 

– Kucharze z Małokarpackiego Regio-
nu koło Bratysławy przygotują regionalną 
specjalność – loksze nadziewane gęsią 
wątróbką oraz loksze na słodko,  podawa-
ne z powidłami, orzechami lub makiem. 
Z kolei kucharze z Terchovej, gdzie urodził 
się karpacki zbójnik Juraj Janosik, ugotują 
terchovsky gulasz, podawany z lokalnym 
piwem z górskiego browaru. Będzie także 
można skosztować słowackich win z Ma-
łokarpackiego, Nitrzańskiego i Tokajskiego 
Regionu – zachęcają organizatorzy.

Słowacki weekend nie ograniczy się 
jednak wyłącznie do płyty Rynku. Atrakcji 
można się spodziewać również w namiocie, 
który pojawi się w parku Chopina. W sobo-
tę, 15 października, o godz. 16.00 rozpocz-

nie się tam niezwykłe widowisko, polska 
premiera  „Cirkus Charms” w wykonaniu 
kultowej grupy teatralnej Teatro Tatro, która 
przybędzie do Gliwic na zaproszenie Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. Słowacka grupa 
zawiązała się w 1990 roku u podnóża Tatr 
w Nitrze, jako Wolne Stowarzyszenie Akto-
rów, Reżyserów, Artystów, Ich Małżonek, 
Kochanek, Dzieci, Psów i Kotów, czyli Wę-
drowny Teatr-Cyrk Teatro Tatro. Początkowo 
artyści prezentowali swoje spektakle w ma-
łych wioskach, jeżdżąc po Europie wozem 
cyrkowym zwanym „Maringotka”. Obecnie 
aktorzy Teatro Tatro to najbardziej podziwia-
ni i lubiani artyści związani z najważniejszy-
mi słowackimi scenami. Familijny spektakl 
„Cirkus Charms”, który zobaczymy w parku 
Chopina, powstał na podstawie baśni  Da-
niela  Charmsa, rosyjskiego pisarza i poety, 
który napisał ją dla petersburskiego teatru 
marionetkowego. Będzie magicznie i cyrko-
wo! Szykują się akrobacje, woltyżerka i żon-
glerka, siłacze, klauni i… tresowane bestie. 

Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 
lat 5 do 105. Bilety można nabyć w kasach 
Teatru Miejskiego przy Nowym Świecie oraz  
w kinie Amok przy ul. Dolnych Wałów.

Słowacki weekend w Gliwicach  or-
ganizowany jest z okazji prezydencji 
Słowacji w Radzie Unii Europejskiej. 
W przygotowania zaangażował się Kon-
sulat Honorowy Republiki Słowackiej 
w Gliwicach oraz Narodowe Centrum 
Turystyki Słowackiej w Polsce – pierw-
sze przedstawicielstwo zagraniczne Sło-
wackiej Agencji Ruchu Turystycznego, 
rządowej organizacji do spraw promocji 
Słowacji w dziedzinie turystyki.  (mf)

Półmaraton to tysiące przebiegniętych lub przemaszerowanych metrów, całe mnóstwo 
spalonych kalorii i wypitej wody. W ubiegłorocznej edycji biegu zwyciężyli Ukrainiec 
Pawel Oliniiyk i Kenijka Dorcus Chesang.
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Masz ochotę na Słowację?
ŚLĄSKIE DNI SŁOWACJI W GLIWICACH
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KOMUNIKATY

Zapraszamy mieszkańców na ostatnie już spotkanie dotyczące Gliwic-
kiego budżetu Obywatelskiego. To ważna część ewaluacji przedsięwzię-
cia, mająca na celu wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń pod-
czas tworzenia procedury kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Ostatnie spotkanie odbędzie się 18 
października o godz. 17.00 w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Jagiellońskiej 21. Przypomina-
my, że dzięki aktywności mieszkańców 

w 2017 r. w Gliwicach zostanie zrealizo-
wanych aż 56 zadań: 40 z puli podsta-
wowej, 10 w ramach puli dla aktywnych 
i, dodatkowo, 6 wskazanych przez pre-
zydenta Gliwic. (mf)

Spotkanie z mieszkańcami

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW 

WYDZIAŁU 
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ORAZ
SAMODZIELNEGO REFERATU

MIEJSKIEJ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że od 10.10.2016 r.
Wydział Planowania Przestrzennego 

zlokalizowany jest przy ulicy Jasnej 31 A.
Sekretariat Wydziału PP

tel. 32-338-65-02; fax. 32-338-65-03
Od 24.10.2016 r.

Samodzielny Referat
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

będzie zlokalizowany przy ul. Jasnej 31 A.
Po przeniesieniu wydziału będą obowiązywały nowe numery telefonów:

Sekretariat Referatu SIP
tel. 32-338-65-31; fax. 32-338-65-32

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Pisma i dokumenty kierowane do wydziałów będą przyjmowane 
w biurze podawczym (tel. 32-338-64-01) w filii przy ul. Jasnej 31 A 

oraz biurze podawczym głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21.

W budynku przy ul.Jasnej 31 A znajdują się również 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

(tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)
Wydział Edukacji

(tel. 32-338-64-62, fax. 32-338-64-63)

Dojazd do filii Urzędu przy ul. Jasnej 31 A dla klientów poruszających się 
komunikacją miejską => linia autobusowa nr 677
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KULTURA

KOLORY 
MIASTA

Kulturalni. Nagrodzeni
Muzyka jazzowa, malarstwo batikowe, organizacja wydarzeń kulturalnych, muzealnictwo, sztuka – tegoroczni zdobywcy nagród Prezy-
denta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury zajmują się różnymi dziedzinami. Ich sukcesy i wieloletnia praca zostały uhonorowane pod-
czas uroczystej gali w Teatrze Miejskim.

Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club – I nagroda za całokształt osiągnięć 
w dziedzinie upowszechniania kultury. Na zdjęciu: Daniel Ryciak, prezes Ślą-
skiego Jazz Clubu (fot. Garage Media)
Śląski Jazz Club obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia i jest najstarszym stowarzy-
szeniem jazzowym w Polsce. Członkowie ŚJC to znakomici muzycy i pasjonaci jazzu, 
którzy od wielu lat popularyzują tę formę muzyczną, organizując koncerty i spotkania 
z twórcami. Z inicjatywy stowarzyszenia odbywa się m.in. Międzynarodowy Festiwal 
Jazz w Ruinach oraz cykl koncertowy „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”. Na zaproszenie 
Śląskiego Jazz Clubu w Gliwicach zaprezentowało się wielu artystów z najwyższej mu-
zycznej półki, a szereg młodych twórców stawiał swoje pierwsze kroki pod skrzydłami 
działaczy ŚJC. Stowarzyszenie zainicjowało festiwal Rawa Blues, było też głównym 
organizatorem festiwalu w Jarocinie.

Dariusz Opoka – II nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszech-
niania kultury (fot. Garage Media)

Dariusz Opoka jest prezesem Stowarzyszenia GTW, które propaguje kulturę i wspiera 
młodych twórców. Odpowiada za organizację koncertów, m.in. cyklu „Alternative Nights” 
i festiwalu „Winter Reggae”. Stowarzyszenie GTW organizuje także gliwicki finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opoka był pomysłodawcą powstania Stacji Artystycznej 
Rynek oraz magazynu „HydeParkNews”. W przeszłości zajmował się także organizacją 
Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmowego oraz Festiwalu Morza nad Kanałem.

Damian Recław – II nagroda za ochronę dziedzictwa kulturowego w 2015 roku
(fot. Garage Media)

Damian Recław jest historykiem i muzealnikiem związanym z Muzeum w Gliwi-
cach, w którym kieruje Działem Historii i Dokumentacji Zabytków. Od wielu lat 
redaguje publikacje muzeum. Ma na swoim koncie przygotowanie wielu wystaw 
dotyczących Gliwic i Górnego Śląska, jest także współautorem stałej ekspozycji 
„Gliwice, miasto wielu kultur”. Recław jest autorem książki „Przemysł Górnego 
Śląska na dawnej fotografii (od 1945 r.) ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. T. 1 
Górnictwo”, która została nagrodzona przez Marszałka Województwa Śląskiego 
jako najlepsza muzealna publikacja książkowa w 2015 roku.

Helena Szuba – I nagroda za całokształt twórczości artystycznej
(fot. Garage Media)

Helena Szuba jest plastyczką, która specjalizuje się w malarstwie batikowym. 
Batik polega na nakładaniu wosku i umieszczaniu tkaniny w kąpieli z barwnikiem 
– w ten sposób farbowane są miejsca niepokryte warstwą wosku. Woskowanie 
i barwienie jest powtarzane wielokrotnie. Helena Szuba prezentowała swoje 
tkaniny na wielu krajowych i zagranicznych wystawach, uczestniczyła też w Mię-
dzynarodowym Plenerze Malarskim „Moje Miasto”, zdobywając m.in. Nagrodę 
Główną Prezesa ZPAP. Artystka organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz 
prowadzi pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych. Pracuje w szkole 
podstawowej jako nauczyciel.

Mirosław Rakowski – II nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upo-
wszechniania kultury (fot. Garage Media)

Mirosław Rakowski przez 15 lat szefował Śląskiemu Jazz Clubowi, sprawując 
tę funkcję społecznie. Ze środowiskiem śląskich jazzmanów i stowarzy-
szeniem współpracuje od lat sześćdziesiątych. Jest pomysłodawcą cyklu 
koncertowego „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” oraz Międzynarodowego Fe-
stiwalu Jazz w Ruinach, który promuje młode, wschodzące gwiazdy muzyki 
improwizowanej.

Anna Zawisza-Kubicka – III nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upo-
wszechniania kultury (fot. Garage Media)

Anna Zawisza-Kubicka zajmuje się grafiką, projektowaniem graficznym i wysta-
wiennictwem. Pełni funkcję prezesa Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP. Współ-
pracowała z wieloma artystami, organizowała wystawy promujące twórczość pla-
styków z całego kraju. Jest organizatorką i pomysłodawczynią Gliwickiego Pleneru 
Malarskiego „Moje Miasto”, w którym co roku biorą udział twórcy z całego świata. 
Zawisza-Kubicka stale szuka nowych miejsc do prezentowania sztuki, nawiązując 
współpracę z różnymi podmiotami. Za zaangażowanie w promocję sztuki i pracę 
na rzecz Okręgu w Gliwicach została wyróżniona Złotą Odznaką ZPAP.

(mm)
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CZWARTEK 13 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 18.00: „Język jako element tożsamości” – wy-

kład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu „Historia Żydów 
– trzy tysiące lat samotności”, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Witamina D ważna przez cały rok” 
– spotkanie z cyklu „Talerz Malucha”, Biblioforum  
(CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00–21.15: „Foto Stacja 2” – zajęcia teoretycz-
ne i warsztatowe, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Special Trio – koncert z cyklu „Czwartek Ja-
zzowy z Gwiazdą”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

 ■ godz. 20.15: Comedy Shorts – projekcje filmów krót-
kometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTEK 14 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 17.00: „Do widzenia rokoko! Polska ceramika 

użytkowa z lat 50. i 60. XX w.” – otwarcie wystawy, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Babska Stacja” – spotkanie z Katarzy-
ną Bondą, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: Czesław Śpiewa – koncert, Ruiny Te-
atru Victoria (al. Przyjaźni 18)

SObOTA 15 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 9.00–17.00: warsztaty gospel w ramach Dnia 

Papieskiego Ziemi Gliwickiej, Młodzieżowy Dom 
Kultury (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 10.00–12.00: Giełda Zabawek Używanych, 
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 16.00: „Cirkus Charms” – spektakl Teatro Ta-
tro, park Chopina

 ■ godz. 18.00: „Uwagi o stanie zamroczenia” – wykład 
prof. Ireneusza Gielaty w ramach IX Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All’Improvviso, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 20.00: Big Band Akademii Muzycznej w Kato-
wicach – koncert jubileuszowy Stowarzyszenia Mu-
zycznego Śląski Jazz Club, Scena Bajka (kino Amok, 
ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIELA 16 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 10.00–14.00: warsztaty gospel w ramach 

Dnia Papieskiego Ziemi Gliwickiej, Młodzieżowy 
Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 15.00: „Szczęściarz Antoni” – seans promujący 
wystawę „Do widzenia rokoko! Polska ceramika użytko-
wa z lat 50. i 60 XX w.”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.30: „Do widzenia, do jutra” – seans pro-
mujący wystawę „Do widzenia rokoko! Polska ce-
ramika użytkowa z lat 50. i 60 XX w.”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Wesoły Wędrownik” – koncert twór-
czości Norberta Blachy, Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

PONIEDZIAŁEK 17 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 17.00: Dziecięce Studio Teatralne, Teatr Miej-

ski (ul. Nowy Świat 55–57)
 ■ godz. 17.00: warsztaty dla młodzieży i studentów  

z Teatrem A, Centrum Organizacji Kulturalnych  
Perełka (ul. Studzienna 6)

WTOREK 18 PAźDZIERNIKA
 ■ godz. 12.30: „Zagubieni” – projekcja w ramach Se-

ansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Góra Tajget” – spotkanie z Anną Dzie-

wit-Meller z cyklu „Książki Pamięci”, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.15–19.00: „Teatr tańca dla dzieci” – warsz-
taty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: Carlos Martins Quartet – koncert  
w ramach VII Festiwalu Form Etnicznych i Jazzo-
wych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (wejście od  
ul. Średniej 12)

 ■ godz. 20.00: Wtorek Bluesowy – jam session w sty-
listyce bluesa z Kajetanem Drozdem, klub muzyczny 
4art (ul. Wieczorka 22)

bardzo hałaśliwy festiwal

Największy poeta wśród kapitanów

Instrumenty perkusyjne to nie tylko bębny i talerze, ale także wszelkiego rodzaju przeszka-
dzajki, czyli na przykład tamburyny, trójkąty i bongosy. O wyjątkowości muzyki perkusyjnej 
można przekonać się na własne uszy – trwa 25 Międzynarodowy Festiwal Drum Fest.

Drum Fest to festiwal organizowany w Opolu, 
w ramach którego kilka koncertów od-
bywa się także w Gliwicach. 12 paź-
dziernika przed publicznością za-
prezentował się Bernard Maseli, 
wibrafonista, kompozytor i wy-
kładowca Akademii Muzycznej 
w Katowicach, a 22 paździer-
nika w Centrum Kultury Stu-
denckiej Mrowisko (ul. Pszczyń- 
ska 85) zagra francuski zespół 
LizZard.

Muzycy LizZard jako swoją muzyczną inspirację 
podają twórczość King Crimson, Led Zeppelin 

i Metalliki, a ich utwory zaliczane są do 
takich gatunków jak rock eksperymen-

talny i art metal. Festiwalowy koncert 
rozpocznie się o godz. 19.00. Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny.

Organizatorem festiwalu jest 
Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne. 
Koncerty w CKS Mrowisko zostały do-

finansowane z budżetu Miasta Gliwice.
 (mm)

Projekt „ZOO” to nowe brzmienie piosenek Agnieszki Osieckiej – Katarzyna Groniec śpiewa je 
z własną wrażliwością artystyczną, nowocześnie je aranżując. Po premierze „ZOO” artystka 
zebrała owacje na stojąco. 20 października usłyszymy jej interpretacje na Scenie bajka.

Piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewali najwięksi 
wykonawcy polskiej sceny: Maryla Rodowicz, Edyta 
Geppert, Stanisław Sojka, Andrzej Dąbrowski, ze-
spół Raz Dwa Trzy. Katarzyna Groniec dołączyła do 
tego znakomitego grona z impetem – Magda Umer 
po jej występie powiedziała, że to było artystyczne 
mistrzostwo świata. Projekt zbiera świetne recen-

zje zarówno za poziom wykonania i awangardową 
interpretację utworów, jak i oprawę: wizualizacje, 
światło, kostiumy.

Na trasie koncertowej Katarzyny Groniec znalazły 
się również Gliwice – koncert z cyklu „Piosenka jest 
dobra na wszystko” rozpocznie się o godz. 19.00 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). (mm)

Franciszek Haber jest absolwentem Politechniki Śląskiej, pedagogicznych studiów podyplomo-
wych, jachtowym, kapitanem żeglugi wielkiej, podróżnikiem i poetą. bogaty życiorys godny li-
terata! Spotkanie autorskie z Haberem odbędzie się 19 października w bibliotece Centralnej.

 Franciszek Haber publikuje wiersze od 1975 roku. 
Debiutował w Gliwicach. Materiału poetyckiego dostar-
cza mu w dużej mierze własne życie – Haber pływał po 
Pacyfiku i morzach Dalekiego Wschodu. Zajmował się też 
pisaniem i redagowaniem podręczników dla młodych 
żeglarzy, przez wiele lat szefował słynnemu Międzyna-
rodowemu Centrum Żeglarstwa „Almatur” w Giżycku.

Podczas spotkania autorskiego w Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 17) autor opowie o tym, 
dlaczego żeglarstwo to wolność i jak w bezkresnym 
świecie odnaleźć przestrzeń duchową. Początek 
o godz. 18.00, wstęp wolny. (mm)

Od-JAZZ-dowy koncert
Zespół New bone przearanżował muzykę z kultowych spektakli teatru Witkacego. Efekt? 
Utwory zyskały nowe, jazzowe brzmienie. Muzycy wystąpią z projektem „Teatr Witkacego 
od-JAZZ-dowo” 20 października w klubie muzycznym 4art.

Teatr Witkacego w Zakopanem to ważne miejsce 
na kulturalnej mapie Polski. Powstał ponad 30 lat 
temu i szybko podbił serca krytyków i publiczności, 
zdobywając nagrodę im. Konrada Swinarskiego. 
Autorem muzyki do większości spektakli jest Jerzy 
Chruściński. To jego utwory wzięli na warsztat muzycy 
zespołu New Bone – kwintetu, o którego dokonaniach 
z uznaniem wypowiadał się sam Jarosław Śmietana.

Projekt „Teatr Witkacego od-JAZZ-dowo” zebrał 
bardzo pozytywne recenzje. Muzycy zaprezentują 
materiał ze swojej ostatniej płyty podczas występu na 
żywo – New Bone będzie gościem Czwartku Jazzowe-
go z Gwiazdą 20 października. Koncert rozpocznie się 
o godz. 20.00 w 4arcie przy ul. Wieczorka 22.

Organizatorem cyklu jest Śląski Jazz Club. Cykl jest 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. (mm)
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Anegdota mówi, że Mozart pisał muzykę do „Don Giovanniego” w po-
śpiechu, popijając wino i omawiając szczegóły opery z librecistą przez 
otwarte okno – Lorenzo da Ponte mieszkał po drugiej stronie ulicy. Re-
zultat pracy wiedeńskiego klasyka będzie można usłyszeć i zobaczyć  
w sobotę, 22 października, na ekranie kina Amok.

Arcydzieło Mozartowskiego geniu-
szu, czyli „Don Giovanni” w inscenizacji 
Michaela Grandage’a, będzie transmito-
wane w cyklu „MET Opera: Live in HD” 
już po raz drugi. Przedstawienie pod kie-
rownictwem muzycznym Fabio Luisiego 
cieszy się dużą popularnością wśród 
publiczności operowej. Duża w tym za-
sługa kompozytora, ale nie tylko: historia 
słynnego uwodziciela, oparta na sztuce 
Moliera, wydaje się nie starzeć mimo 
tego, że od czasu praskiej premiery „Don 
Giovanniego” minęło ponad 200 lat.

W roli tytułowej wystąpi brytyjski 
baryton Simon Keenlyside. Partię Donny 
Anny wykona abchasko-rosyjska sopra-
nistka, Hibla Gerzmava, a w roli Donny 
Elwiry zabrzmi liryczny sopran Malin 
Byström. Ozdobą spektaklu będzie nie-
wątpliwie nieodparcie komiczny Adam 
Plachetka w partii sługi Leoporella. Jaka 
kara spotka rozpustnego Don Giovannie-
go w finale opery? O tym będzie można 
przekonać się podczas transmisji spekta-
klu w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). 
Początek o godz. 18.55. (mm)

KULTURA / KOMUNIKAT

60 lat jazzu nad Kłodnicą
15 października odbędzie się niezwykła gala jubileuszowa: Śląski 
Jazz Club obchodzi 60-lecie działalności. Z tej okazji w kinie Amok 
wystąpi big band Akademii Muzycznej w Katowicach, a działacze 
ŚJC zostaną odznaczeni.

Jubileuszowa gala i koncert roz-
pocznie się o godz. 20.00 w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3). Zagra Big 
Band Akademii Muzycznej w Katowi-
cach pod kierownictwem 
prof. Jerzego Jarosika 
i prof. Andrzeja Zubka, 
który sięga do najlep-
szych tradycji jazzowych: 
swingu, dużych orkiestr 
i znakomitych solistów. 
Przez zespół przewinęło 
się wielu studentów AM 
w Katowicach, którzy tam 
szlifowali swój talent, 
m.in. Stanisław Sojka 
i Krystyna Prońko. 15 paź-
dziernika muzykom Big 
Bandu na scenie towarzy-
szyć będą świetni muzycy, 
przyjaciele i członkowie Śląskiego Jazz 
Clubu: wokaliści Ewa Uryga, Beata 
Przybytek, Jarosław Wist i Wojciech 
Myrczek, trębacz Piotr Schmidt, wibra-
fonista Bartek Pieszka oraz gitarzysta 
Przemek Strączek. – Podczas koncertu 
tradycja połączy się z nowoczesnością, 
a na scenie wystąpią najstarsze rocz-
niki działaczy Śląskiego Jazz Clubu 
(w tym kilku ojców założycieli) z tymi 

najmłodszymi. Big band i muzyka swin- 
gowa będzie najlepszym nośnikiem 
i platformą łączącą pokolenia miło-
śników jazzu – mówi Daniel Ryciak, 

prezes Śląskiego Jazz Clubu.
Podczas uroczystości dzia-

łacze ŚJC otrzymają za swój 
wkład w upowszechnianie 
kultury medale i odznaki przy-
znane przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. 
Tomasz beler, organizator wy-
darzeń kulturalnych oraz An-
drzej Schmidt, historyk jazzu 
i wykładowca akademicki, zo-
staną uhonorowani Brązowymi 
Medalami „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Odznaki „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” otrzy-
mają: Czesław Gawlik, pianista 

i aranżer; Mieczysław „Mikołaj” Osia-
dły, prezes Śląskiego Jazz Clubu w latach 
1962–1991; Mirosław Rakowski, pre-
zes ŚJC w latach 2001–2015; Zbigniew 
Gocek, menedżer muzyczny. Odznaka 
trafi także do Śląskiego Jazz Clubu jako 
organizacji.

Bilety na jubileuszowy koncert 
z okazji 60-lecia Śląskiego Jazz Clubu 
są dostępne w kasie kina Amok.  (mm)
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Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, 
które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy 
podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu 
i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto 
wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć 
odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA
13 października 2016 r. w sali obrad  

w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się  
sesja Rady Miasta Gliwice  

– z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 8 września 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gliwice.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice 

na 2016 rok. 
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta mają-

cego dokonać badania sprawozdania finansowego Miasta Gliwice za rok 2016.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.
11. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa 2 – 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz przyjęcia do 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu 
gospodarowania wodami opadowymi”.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla Miasta Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony 
środowiska.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą 
i wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice, położonych przy ul. Toszeckiej.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą 
i wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, położonej przy ul. Świętojańskiej.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 951, obręb Kłodnica, 
o powierzchni 0,3655 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 25 B.

18. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z wnioskodawcami i wy-
dzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Gliwicach.

19. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcia z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzier-
żawy.

20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/940/2014 Rady 
Miasta Gliwice z 12 czerwca 2014 r. i wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z wnioskodaw-
cą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
położonej przy ul. Jedności, na okres 10 lat.

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/445/2016 Rady Miasta 
Gliwice z 16 czerwca 2016 r.

22. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Gliwice z organi-
zacjami pozarządowymi na 2017 rok.

23. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Pieczy Zastępczej i Wspie-
rania Rodziny.

24. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny.

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/419/2016 Rady Miasta 
Gliwice z 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Domów Dziecka nr 4 i 5 
w Gliwicach.

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2017 r.” 

27. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 
potrzeby ochrony przyrody przy pomniku przyrody – alei jednogatunkowej 
15 sztuk klonów srebrzystych (Acer saccharinum) - zlokalizowanym wzdłuż 
ulicy Kłodnickiej w Gliwicach.

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w bu-
dynku położonym w Gliwicach przy ul. Rynek 18.

29. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
30. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

ObRADY NA żYWO
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OGŁOSZENIA

Czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 31 października 2016 r.
Uprzejmie informujemy, że

31 października 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny  
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kasa Ośrodka w tym dniu czynna będzie od 9.00 do 15.00.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w związku z projektem Gliwickiego 
Programu Rewitalizacji do roku 2023. 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 47 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu progno-
zy oddziaływania na środowisko dla projektu Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego, pok. 374, III p,  
gdzie są wyłożone do wglądu lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dokumenty są zamieszczone w dziale  „Strategie, 
Raporty, Plany” (http://bip.gliwice.eu/strategie_raporty_plany).
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski można składać w wersji papierowej, elektronicznej 
lub ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (włącznie)  – tj. do 27 października br. – pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach; (44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21), w godzinach pracy Urzędu lub na adres brm@um.gliwice.pl. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz uzasadnienie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Biurze Rozwoju Miasta, codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni 
świątecznych pod numerem telefonu: 32/238-54-62.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

OFERTY PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 
Ogłoszenie dotyczące prac społecznie użytecznych w 2017 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach uprzejmie informuje 
o możliwości przystąpienia w roku 2017 do prac społecznie 

użytecznych realizowanych na terenie miasta Gliwice. Zainteresowa-
nych prosimy o wypełnienie zgłoszenia wolnego miejsca w ramach prac 
społecznie użytecznych na wniosku do pobrania na stronie Powiato-
wego Urzędu Pracy w Gliwicach w linku http://www.pup.gliwice.pl/ 
pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html i przesłanie 
go w formie papierowej do 21 października 2016 r. na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.
Wszelkich informacji na temat prac społecznie użytecznych udziela 
pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Mirella Doluk-Świerczek, pod  
nr telefonu: 32/335-96-08.
Jednocześnie OPS Gliwice informuje, że szczegółowy sposób i tryb 
organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a Ustawy  
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 
z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie 
użytecznych (DzU nr 155, poz. 921).
Podmiotami organizującymi prace społecznie-użyteczne mogą być:
1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy spo-

łecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

2. Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charyta-
tywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na 
zlecenie lub w ramach działań statutowych.

4. Instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, niedziałające 
w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania 
przepisy dotyczące pomocy publicznej.

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

• dyspozytor w transporcie międzynaro-
dowym – wykształcenie, doświadczenie: 
brak wymagań, dobra znajomość języka 
niemieckiego, zakres obowiązków: ob-
sługa giełdy transportowej TIMOCOM, 
TRANS, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• elektryk – wykształcenie zawodowe kie-
runkowe, doświadczenie mile widziane, 
uprawnienia Sep do 1 KV, prawo jazdy 
B, jedna zmiana, wykonywanie instalacji 
elektrycznych, praca na terenie kraju;

• ekspedientka – mile widziane doświad-
czenie zawodowe, książeczka sanepidow-
ska, obsługa kasy fiskalnej, zaangażowa-
nie, umiejętność pracy w zespole, zakres 
obowiązków: zapewnienie profesjonalnej 
obsługi klienta, dbanie o estetyczny wy-
gląd i właściwą ekspozycję towarów, utrzy-
mywanie porządku i czystości na stoisku, 
miejsce pracy Pyskowice;

• kierowca–kurier – wykształcenie min. 
zawodowe, min. roczne doświadczenie 
zawodowe na ww. stanowisku, prawo 
jazdy kat. B, jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Gliwice;

• instalator/pomocnik instalatora wod-kan 
sieci zewnętrznych – wykształcenie: brak 
wymagań, mile widziane doświadczenie 
w pracy na podobnym stanowisku, wy-
konywanie instalacji wod-kan sieci ze-
wnętrznych, jedna zmiana od 7.00 na 
terenie Śląska;

• piekarz – wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe, zakres obo-
wiązków: produkcja pieczywa, jedna zmia-
na od 22.00 do 6.00, miejsce pracy: Bojszów; 

• pracownik restauracji – wykształcenie 
średnie, praca stojąca w ruchu ciągłym, 
książeczka sanepidowska, zakres obo-
wiązków: przyjmowanie dostaw, praca 
na kuchni, przygotowywanie produk-
tów z kurczaka, utrzymywanie czystości 
w miejscu pracy, praca w KFC Gliwice,  
ul. Rybnicka, oferta także dla osób z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności;

• pracownik ogólnobudowlany – wykształ-
cenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe, brak nałogów, murowanie, 
tynkowanie, wykończenia wnętrz, wy-
konywanie gładzi, malowanie, praca na 
terenie Gliwic.

Oferty z 6 października 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kon-
takt 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

nabór nr KD.210.26.2016.KP-4

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

w Wydziale Kultury i Promocji Miasta  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stano-

wisku,

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

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

Dokumenty należy składać do 21 października 2016 r. do godz. 15.00  
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

Śląskie Centrum Logistyki SA  
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik Materiałowy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: TM/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 27 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrud-

nienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych 

w postaci opieki medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.
Wymagania:
• wykształcenie: min. średnie,
• min. 2 lata doświadczenia w pracy na 

podobnym stanowisku,

• praktyczna znajomość funkcjonowania 
magazynu,

• umiejętność obsługi komputera i kompu-
terowych urządzeń magazynowych,

• gotowość do pracy w trybie zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

nastawienie,
• odpowiedzialność za powierzone mienie 

i podejmowane decyzje.

Zakres obowiązków:
• przyjmowanie i wydawanie, kontrola 

zgodności i jakości materiałów,
• zarządzanie materiałami na magazynie - 

ewidencja materiałów i ich oznakowanie,
• inwentaryzacja stanów magazynowych,
• rozmieszczanie i sortowanie towaru 

w magazynie,

• formowanie jednostek magazynowych,
• organizowanie transportu wewnątrz 

magazynowego.
• 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego 
CV wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym TM/
MSI/2016  na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA  ul. Por-
towa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych, t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)".

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

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

SPAWACZ MAG – PRACOWNIK NA WAGĘ ZŁOTA
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, 
które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez pod-
niesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie 
spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze 
strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie 
spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia 
staży zawodowych.
Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy „WELDER" 
w Gliwicach.
KTO MOżE SKORZYSTAĆ?
Uczestnikiem projektu może być osoba po 30 roku życia (od dnia 30. 
urodzin), spełniająca łącznie następujące warunki:
jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, jest osobą o niskich 
kwalifikacjach, ukończyła co najmniej szkołę podstawową, zamieszkuje 
na terenie woj. śląskiego, posiada zdolność do wykonywania zawodu 
spawacza. 
ILE TO KOSZTUJE?:
Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego 
cyklu szkoleniowego.
ZAKRES:
Spotkania z Doradcą Zawodowym, poradnictwo zawodowe w zakresie 
planowania rozwoju kariery zawodowej, kurs z zakresu spawania blach 
i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), w tym wykłady 
teoretyczne i praktyczne – 160 godzin, kurs z zakresu spawania blach 
spoinami czołowymi metodą MAG (135) wraz z kursem przecinacza 
termicznego, w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 128 godzin, 
egzaminy końcowe, staże zawodowe – 3 miesiące.
Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestni-
ków kursu do zewnętrznego egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135 
oraz IS-P-BW-1-135 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa  
Nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzy-
skuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur  

oraz spoin czołowych blach metodą MAG (135) zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania 
egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Uczestnik otrzymuje Świadectwo 
Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (książka spawacza, świadectwo 
Instytutu Spawalnictwa) oraz Zaświadczenie Instytutu Spawalnictwa 
o ukończeniu kursu przecinacza termicznnego.
W ramach projektu przewidziano:
Stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, badania 
lekarskie, ubezpieczenie NNW, odzież roboczą, materiały drukowane, 
catering. 
Nabór na kurs rusza już 3 października 2016 r.
O PROJEKCIE: 
Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia 100 osób w wieku 
powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskich 
kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, 
do 31 sierpnia 2018 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1. Aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu. Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdol-
ności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia. Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach.
Okres realizacji projektu: 
1 października 2016 r. – 30 września 2018 r.
Wartość projektu: 1 433 310,72 zł
bIURO PROJEKTU:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37, pok. 122, 44-100 Gliwice, www.gapr.pl, e-mail:  
spawacz@gapr.pl,  tel. 32/339-31-79, 32/461-29-22

Czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 31 października 2016 r.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA

kOMUNIkATY

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 ulicach:

I PRZETARG
1. ul. barlickiego 12 – oficyna, piwnica, /wejście do lokalu od podwórka/, lokal użytkowy o powierzchni 42,79 m2, skła-
dający się z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną  – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, 
wodno-kanalizacyjną, WC  – brak, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu: do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1155,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. ul. błogosławionego Czesława 56 – front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 28,19 m2, składający się z 1 pomieszczenia 
i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną – odpływ 
od umywalki, WC - brak, ogrzewanie - brak
Stan techniczny lokalu: do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł

3. ul. błogosławionego Czesława 52 – Cecylii 2 – front, parter, piwnica lokal użytkowy o łącznej powierzchni  
35,49 m2 (w tym: pow. pom. na parterze 20,73 m2, pow. pom. w piwnicy 14,76 m2) składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, instalacja elektryczna do wymiany – brak niezależnego zasilania, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
WC – brak, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu: do remontu
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Uwaga: Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie podlega licytacji i wynosi:
14,76 m2  x 4,50 zł/m2 = 66,42 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza 
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.

II PRZETARG
1. ul. Franciszkańska 22 – front, parter, /wejście do lokalu z kl. schodowej/ lokal użytkowy o powierzchni 28,48 m2, 
składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu: do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega licytacji i wynosi:
– powierzchnia piwnicy 1,37 m2 x 4,00 zł/m2 = 5,48 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty 
stawki czynszu.

2. ul. Zwycięstwa 36 – front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 100,70 m2 składający się z 6 pomieszczeń  
i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany /z lokalu zasilany jest 
lokal użytkowy – biuro podróży – podlicznik energii elektrycznej/, wodno-kanalizacyjną, gazową, WC, ogrzewanie 
– c.o. sieciowe.
Stan techniczny lokalu: do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 23,00 zł
Wadium: 6948,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 2,30 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 27 października 2016 r. (czwar-
tek) 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 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali podanych  
w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala narad, I piętro, w siedzibie ZbM  I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które 

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

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

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

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

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działal-
ności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto  
ZbM I TbS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 - ING bank Śląski S.A. I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 .
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, 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 wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 19 października 2016 r. (środa).
1. ul. Barlickiego 12 of. piwnica,   godz. 9.30–9.45
2. ul. Bł. Czesława 56 front, parter,   godz. 10.30–10.45
3. ul. Bł. Czesława 52 - Cecylii 2  front, parter, piwnica,  godz. 11.00–11.15
4. ul. Franciszkańska 22 front, parter,   godz. 11.30–11.45
5. ul. Zwycięstwa 36 front, parter,   godz. 10.00–10.15

NIERUChOMOśCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. Mikołowskiej 15/U1

Lokal użytkowy ul. Mikołowska 15/U1 – parter,  
o pow. użytkowej 63,86 m2, składający się z trzech 
pomieszczeń (sala sprzedaży, zaplecze, WC). Wyposa-
żony jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal  
w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni: 20,00 zł
Wadium: 3832,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%
Oględziny lokalu 20 października 2016 r. od godz. 
14.30 do 15.00
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu 
odbędzie się 25 października 2016 r. od godz. 9.00 
do 10.00 w pokoju 101-103, I piętro ZBM I TBS Sp. z 
o.o., ul. Dolnych Wałów 11. Przetarg rozpocznie się  
25 października 2016 r. o godz. 10.30 w pokoju 101-
103, ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZbM I TbS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank Śląski S.A.  
O/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;
2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunka-
mi technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu 
(załącznik nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);  
założenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem  
nr 3 oraz 4;
3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo zło-
żenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wa-
dium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu (tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium) musi okazać dowód tożsamości oraz pełno-
mocnictwo szczegółowe poświadczone notarialnie 
upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej 
w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy 
najmu można zapoznać się na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl lub w Dziale Zasobów Własnych, 
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101-103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

wych 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 prze-
targ wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia 
umowy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześciomie-
sięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną) 
w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwo-
łania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez 
podania przyczyny.

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia organizowanego wg procedur okre-

ślonych regulaminem  
PEC–Gliwice Sp. z o.o. na:

Wykonanie przyłączy sieci cieplnej na terenie 
miasta Gliwice – 3 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert: 18 października 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 października 2016 r. o godz. 9.30

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa  

Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,                                             

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
– przetargu nieograniczonym, p.n.:

Remont budynku mieszkalnego usytuowanego 
przy ul. Przyszowskiej 25 w Gliwicach.

Część nr 1.
Podłączenie do kanalizacji deszczowej  

budynku przy ul. Przyszowskiej 25.
Część nr 2.

Remont i docieplenie elewacji wraz  
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 

ścian fundamentowych oraz remont dachu, 
wykonanie instalacji niskoprądowej i zbior-
czej instalacji antenowej w budynku przy  

ul. Przyszowskiej 25.
Termin składania ofert:  

21 października 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert:  

21 października 2016 r. o godz. 10.00

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

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa  

Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,                                             

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
– przetargu nieograniczonym, p.n.:

Remont budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych usytuowanych przy ul. Harcerskiej 9  

i ul. Harcerskiej 11 w Gliwicach.
Część nr 1. 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewa-
nia wraz z likwidacją urządzeń na paliwo 
stałe oraz wyposażeniem pomieszczeń 
węzłów cieplnych w budynkach przy  
ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11.

Część nr 2. 
Remont i docieplenie elewacji wraz  

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 
ścian piwnic, remontem klatek schodowych, 

remontem dachu, wykonaniem instalacji 
niskoprądowych, domofonowych, odgromo-

wych, zbiorczych instalacji antenowych  
w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Har-

cerskiej11 oraz renowacja nawierzchni.
Termin składania ofert:  

19 października 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert:  

19 października 2016 r. o godz. 10.00

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

Zarząd budynków Miejskich  
II Towarzystwo budownictwa  

Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,                                             

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
– przetargu nieograniczonym, p.n.:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnic wraz z przebudową kanalizacji desz-

czowej dla budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych położonych przy ul. Przemysłowej 

6a-6b i 8a-8b w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

14 października 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert:  

14 października 2016 r. o godz. 10.00

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

ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT NA:

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH  
W bIUROWCU PRUiM SA

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1,

zaprasza                                             
firmy remontowo-budowlane do składania ofert na wykonanie 
remontu pracowniczych pomieszczeń socjalnych (szatni). Przed 
złożeniem ofert przedmiotowe pomieszczenia można oglądać  

w siedzibie firmy w godz. 8.00–12.00
W ofercie należy dodatkowo uwzględnić na czas remontu 
zastępcze kontenery socjalno-sanitarne dla pracowników.

Szczegółowych informacji dotyczących składania ofert udziela: 
Jarosław Skiba (e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl, tel. 32/270-40-03).

ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT 

NA bADANIE  
SPRAWOZDANIA  

                        FINANSOWEGO
Przedsiębiorstwo Remontów  

Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1,

zaprasza                                             
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE 

SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO

Kontakt:
Anna Sobieszek - Z-ca Głównego Księgowego

tel. 32/270-40-00, wew.151
e-mail: asobieszek@pruim.gliwice.pl

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIE

KOLORY 
MIASTA

NIERUChOMOśCI

OBWIESZCZENIE NIERUChOMOśCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  
na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 32, lokal nr 7,  
parter, pow. 42,50 m2 + piwnica – 2,83 m2,  
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 000,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 9.20 
do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 19, lokal nr 11, III piętro, 
pow. 46,15 m2 + piwnica – 4,42 m2, 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 300,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ UL. KACZYNIEC 6, lokal nr 4, III piętro,  
pow. 26,09 m2 + WC – 0,52 m2 + , piwnica – 2,56 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 200,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 9.40 
do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ UL. DWORCOWA 43, lokal nr III, I piętro, pow. 
247,25 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze, 2 WC

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

 □ UL. PSZCZYŃSKA 133, lokal nr IV, II piętro,  
pow. 37,44 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 400,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 26 października 2016 r. od godz. 
15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od 
godz. 9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 7, lokal nr 14, 
IV piętro, pow. 22,20 m2 + piwnice – 0,87 m2, 
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 49 200,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
10.40 do 10.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 16-18, lokal nr VI, parter, pow. 
27,17 m2, 1 pomieszczenie, WC
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 400,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 9.35 do 9.50
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 9, lokal 
nr IV, parter, pow. 30,45 m2, 1 pomieszczenie 
użytkowe, 2 korytarze, umywalnia i WC
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 
10.10 do 10.25
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
11.15 do 11.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. DWORCOWA 45, lokal nr VI, parter,  
pow. 22,77 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2016 r. od godz. 
10.40 do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
11.40 do 11.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 22, lokal nr II, parter,  
pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia użytkowe,  
2 pomieszczenia sanitariatów
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 269 900,00 zł
Wadium: 13 500,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 
10.10 do 10.25
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
12.55 do 13.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14a, 
lokal nr U-1, parter, I piętro, pow. 462,01 m2,  
9 pomieszczeń, 2 korytarze i WC na parterze  
oraz 3 pomieszczenia na I piętrze
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 003 100,00 zł
Wadium: 50 200,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 10.35 
do 10.50, 14 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od 
godz.12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 38, lokal nr 9, IV piętro, pow. 
61,68 m2 + piwnica – 6,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze i przedpokój
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 800,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 10.20 
do 10.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ UL. ZAbRSKA 16, lokal nr 12, II piętro, pow.  
86,94 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostę-
pem do WC (w częściach wspólnych) na klatce 
schodowej
Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 200,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ UL. KORCZOKA 51, lokal nr 2, I piętro, pow.  
38,49 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC  
(w częściach wspólnych) usytuowanego na II 
piętrze

Termin przetargu: 20 października 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 300,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 18 października 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
2 Oddz. 2  przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 14 października 2016 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 66, lokal nr 2, parter, pow.  
39,10 m2 + piwnica – 2,10 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 300,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od 
godz. 13.40 do 13.50 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. JASIŃSKIEGO 22, lokal nr 8, II piętro, pow. 
37,01 m2 + piwnica – 2,32 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł

Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 26 października 2016 r. od godz. 14.30 
do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. 
od godz. 10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Asnyka 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I piętro, pow.  
82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje,  
łazienka z WC, komórka
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 500,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 28 października 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od 
godz. 8.40 do 8.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w 
ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 9, lokal nr 9,  
I piętro, pow. 23,97 m2 + piwnica – 2,03 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 000,00 zł

Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
12.10 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 12, lokal nr 10, III piętro, pow. 
30,69 m2 + piwnica – 5,86 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 9.30 
do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
12.35 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 206/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 207/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 208/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 209/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 210/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 211/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 212/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 213/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 214/2016 do 24 października 2016 r.

•	 nr 215/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 216/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 217/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 218/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 219/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 220/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 221/2016 do 24 października 2016 r.
•	 nr 222/2016 do 24 października 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 31/SP/2016 do 24 października 2016 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 593–606 do 19 października 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

zbycia w trybie art. 209a:
•	 nr 632 do 25 października 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 608–624 do 20 października 2016 r.

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

miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

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

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

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

Dzieci należy pouczyć 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 wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyło-
żoną 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.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 544, obręb Stare Miasto, KW 

GL1G/00042531/4, przy ul. Świętokrzyskiej 5 
Termin przetargu: 25 listopada 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 025 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i jest zwolniona  
z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn.zm.)
Wadium: 102 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 listopada 2016 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIERUChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

NIERUChOMOśCI

OGŁASZA

II USTNY PRZETARG OGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU MIASTA GLIWICE W PRAWIE UŻYTkOWANIA WIECZYSTEGO 

NIERUChOMOśCI STANOWIąCEJ WŁASNOść SkARBU PAńSTWA

1. Lokalizacja: przy ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Udział 39/100 Miasta Gliwice w prawie użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 1052 o powierzchni 
1735 m2, obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00076678/3, użytek 
dr – drogi.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Tadeusza Żeleń-
skiego-Boya, w północnej części miasta Gliwice, w otoczeniu 
głównie zabudowy przemysłowo-usługowej, baz, składów, ma-
gazynów, w bliskiej odleglości linii kolejowej, Kanału Gliwickiego 
oraz Portu Gliwice. W niewielkiej odległości zabudowa miesz-
kaniowa. Nieruchomość gruntowa o kształcie nieregularnym, 
mocno wydłużonym, użytkowana jako droga dojazdowa do przy-
ległych nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi publicznej  
(ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya). Teren dobrze skomunikowany. 
Przez nieruchomość przebiega kanał kanalizacji sanitarnej oraz 
instalacji elektrycznej i wodnej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest za-
poznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w te-
renie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowa-
nia:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego dzielnicę 
Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r., Dz. Urzęd. 
Woj. Śl. nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709) teren położony w Gliwi-
cach przy ul. Żeleńskiego-Boya, obejmujący działkę nr 1052, obręb 
Przyszówka, oznaczony jest w przeważającej części symbolem:
• 18 U – co oznacza:
Tereny zabudowy usługowej
oraz w niewielkim fragmencie na terenie oznaczonym symbolem:
• 54 KD – co oznacza:
Tereny komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej oraz 
projektowanej – drogi dojazdowe.
Dla terenu o symbolu 18 U w ww. planie zapisano:

1) przeznaczenie podstawowe:
a)  tereny zabudowy usługowej,
b)  usługi bezpośrednio związane z obsługą mieszkańców dzielnicy, 

które stanowią część miejskiej sieci usług w zakresie ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, administracji i łączności, oświaty, 
sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, handlu i gastronomii;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
g) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże, w tym podziemne,
h) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Dla terenu o symbolu 54 KD, w ww. planie zapisano:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do klasy 
i funkcji ulicy,

b) niezbędna infrastruktura techniczna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
b) zieleń ochronna i ozdobna,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, prowadzone zgodnie 
z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, w oparciu o 
sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z zarządcami 
dróg,

d) urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach pieszo-rowero-
wych o charakterze turystycznym, obiekty małej architektury,

e) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki 
autobusowe).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 55 620,00 zł
Minimalne postąpienie: 560,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od to-
warów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godzinie 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 34.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału 39/100 Miasta 
Gliwice w prawie użytkowania wieczystego wyżej opisanej nieru-
chomości odbył się 5 września 2016 r. (o godz. 11.00) w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A i za-
kończył się wynikiem negatywnym.
7. Wadium:
Wadium w wysokości 5600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA, nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1052, obręb Przyszówka 
oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 9 listopada 2016 r. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 16 grudnia 2016 r.

Wpłacone wadium podlega
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu:
Ze względu na sposób korzystania z nieruchomości jako drogi 
dojazdowej do przyległych nieruchomości oraz jej kształt, wielkość 
i lokalizację została ona przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego, na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.

Przetarg ogranicza się do współużytkowników wieczystych działki 
nr 1052, właścicieli przyległej działki oznaczonej nr 459 i wieczy-
stych użytkowników działek nr 458/1, 458/2, 457, 444, 445, 447, 
położonych w obrębie Przyszówka.

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 Gospo-
darki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później 
niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium 
jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

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

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zo-
stanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektro-
nicznego wypisu z księgi wieczystej wg. stanu na 9 listopada 2016 r. 
W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ogra-
niczonym w terminie do 9 listopada 2016 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32/338-64-22.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAJąC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY  

Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUChOMOśCIAMI  

(T.J. DZU Z 2015 R., POZ. 1774 ZE ZM.),

ogłasza, że 18 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w sali 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny 
wywoławczej, na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 31,70 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,5 m2, usytuowanego w budynku 
przy ul. Łużyckiej 2b, wraz z udziałem wynoszącym 4/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowa-
nia wieczystego gruntu do 5 grudnia 2089 r., oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 293 o pow. 3731 m2, obr. 
Politechnika, KW GL1G/00033650/8, stanowiącego własność Miasta Gliwice, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielorodzinnym, 10-piętrowym budynku.
Dla przedmiotowego lokalu składającego się z jednego pokoju, kuchni, 
łazienki i przedpokoju, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwi-
cach księga wieczysta nr GL1G/00048429/8. Powierzchnia lokalu wynosi 
31,70 m2 plus przynależna piwnica o powierzchni 1,50 m2.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00048429/8 
nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:  
114 000,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1140,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 
pkt 10a ustawy.
Z przedmiotowym lokalem związany jest obowiązek wnoszenia opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 10,86 zł, 
płatnych do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok.
Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 
nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynosi 1% ceny.
Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji 
nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie 
zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu 
dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości okre-
ślonej na dzień aktualizacji opłaty.
Nie pobiera się pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, gdyż 
jest już ono ustanowione.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1892).
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa została przeznaczona do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 158/16 z 17 maja 2016 r. i zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 
nr PM-2913/16 z 7 czerwca 2016 r. oraz wykazu nr 14/SP/2016 stano-
wiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
I przetarg, który odbył się 19 września 2016 r., z ustaloną ceną wywoław-
czą na poziomie 120.000,00 zł zakończony został wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 15 o pow. 31,70 m2 stanowi własność Skarbu 
Państwa i składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju 
wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,50 m2, z którym związany jest 
udział 4/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu do 5 grudnia 2089 r., oznaczonego geodezyjnie jako 
działka nr 293 o pow. 3731 m2, obr. Politechnika, KW GL1G/00033650/8, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice.
Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielorodzinnym, 10-piętrowym 
budynku położonym przy ul. Łużyckiej 2-2C.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego działka nr 293, na której położony jest ww. budynek, usytuowana 
jest na terenie oznaczonym symbolem 5UM, co oznacza tereny zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej o wysokiej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna, mieszkalno-usługowa oraz Politechnika Śląska w Gliwicach. 
Nieruchomość położona jest w centrum miasta, w bliskiej odległości 
od przystanków komunikacji miejskiej w okolicy placu Krakowskiego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani 
są do zapoznania się ze stanem nieruchomości.
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin 7 listopada 2016 r.  
w godz. 15.10–15.40.
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 
14 listopada 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„I ustny przetarg nieograniczony, lokal mieszkalny przy ul. Łużyckiej 
2B/15, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. 
rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości 

przez oferenta, który przetarg wygra,

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

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

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompen-
saty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej 
wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 
ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2014 r., poz. 1090), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdza-
jącej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie 
do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy 
przedłożyć do 14 listopada 2016 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim 
rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i po-
siadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej 
formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 

na przetargu,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 

przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą),

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nieruchomości, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
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 będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej 
nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podat-
kowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje 
nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu w zakładce Dla Mieszkańców/
Nieruchomości – przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
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 wiadomo-
ści poprzez zamieszczenie ogłoszenia w internetowej prasie codziennej 
(Miejski Serwis Internetowy Gliwice) oraz prasie o zasięgu obejmującym 
co najmniej powiat (Gazeta Wyborcza).

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYkONUJąCY ZADANIA Z ZAkRESU ADMINISTRACJI RZąDOWEJ

JAkO ORGAN WŁAśCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUChOMOśCIAMI 
SkARBU PAńSTWA

www.scl.com.pl

Śląskie Centrum Logistyki SA 
wynajmie:

Nowoczesne  
pomieszczenia biurowe  

o powierzchni ok. 400 m2 
i 340 m2.

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

Pomieszczenia znajdują się na terenie Śląskiego 
Centrum Logistyki, bezpośrednio przy Drogowej 
Trasie Średnicowej, DK88, A4, niedaleko A1. Teren 
jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez 
agencję ochrony całą dobę.

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

Kontakt: 
tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl.
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OGŁOSZENIA
NIERUChOMOśCI

że 15 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działkę nr 178/2, obręb 
Przyszówka, KW nr GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00034480/9, 
przy ul. Zygmuntowskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości*: 678 400,00 zł
Wadium: 67 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 6790,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 178/2 
i 179/2, obręb Przyszówka, została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta nr PM-2646/16 z 12 kwietnia 2016 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 14 września 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4642 ha, złożona 
z działki nr 178/2 o powierzchni 0,2437 ha i 179/2 o po-
wierzchni 0,2205 ha, stanowi teren niezabudowany, posiada 
kształt nieregularny. Na działkach występują różnice w wy-
sokości terenu – teren opada nierównomiernie w kierunku 
południowym. Nieruchomość jest nieogrodzona. Przez środek 
działek przechodzi chodnik z płyt betonowych. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz kościół. Przez środkową część działek 
przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, dla której ustanowio-
no służebność przesyłu. Zgodnie z informacją przekazaną 
przez PWiK w Gliwicach nie ma możliwości przełożenia sieci 
kanalizacji sanitarnej poza teren przedmiotowych działek, 
natomiast wszelkie inne zmiany przebiegu sieci wymagają 
zgody i uzgodnień projektowych z PWiK oraz pokrycia wszyst-
kich związanych z tym kosztów przez osobę zainteresowaną.
Kanalizacja deszczowa przechodząca od działki nr 182 do 
177 jest wyłączona z eksploatacji. Ewentualne uzgodnienia 
techniczne należy przeprowadzić z Wydziałem Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Kanalizacja deszczowa kd D400 biegnąca w południowym 
narożniku działek 178/2 i 179/2, która stanowi odwodnie-
nie budynków położonych przy ul. Ciołkowskiego 6-8, jest 
własnością prywatną i Agencji Mienia Wojskowego. Ten 
odcinek kanalizacji nie jest administrowany przez Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, a jego przebieg nie jest uregulowany 
w formie służebności przesyłu.
Fragment sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w połu-
dniowej części działki, biegnący od budynku kościoła przy  
ul. Przyszowskiej 36, jest własnością rzymskokatolickiej parafii 
św. Anny. Rzeczywisty przebieg sieci może nie pokrywać się 
z przebiegiem pokazanym na mapie. Przebieg sieci nie jest 
uregulowany w formie służebności przesyłu.
W pobliżu znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 
energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa 
i teletechniczna.
Dojazd do nieruchomości od ul. Zygmuntowskiej przez działkę 
nr 178/3, obręb Przyszówka, do drogi publicznej, tj. ul. Zyg-
muntowskiej, nowym zjazdem. Ostateczna lokalizacja zjazdu 
z planowanych do zbycia działek będzie zależna od ich przy-
szłego zagospodarowania i natężenia generowanego ruchu.
Obciążenia nieruchomości:
W księdze wieczystej nr GL1G/00035480/9, obejmującej 
działkę nr 179/2
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 179 
w zakresie kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, o długości 
10,51 m i szerokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony 
sieci, a w miejscach przecięcia strefy ochronnej z granicą 
działki – do granicy działki plus średnica sieci (gdzie całkowita 
powierzchnia gruntu, która obejmuje służebność przesyłu, 
wynosi 108,72 m2), polegająca w szczególności na: prawie 
korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu 
ich prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, 
pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również 
wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych 
niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed 
zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego słu-
żebnością, a przedstawiciel spółki pod firmą Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na 
to wyraża zgodę i zobowiązuje się do każdorazowego informo-
wania właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości 
o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub 
modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia 
nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela 
i użytkownika wieczystego o tymże fakcie po usunięcia awarii, 
a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywracania 
tereny do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
W KW nr GL1G/00035480/9 jest wpisana również służebność 
przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gli-
wicach w związku z posadowieniem urządzeń ciepłowniczych 
na działce nr 179/3, powstałej w wyniku podziału działki  
nr 179, i nie dotyczy ona obecnej działki 179/2.
W księdze wieczystej nr GL1G/00034480/9, obejmującej 
działkę nr 178/2
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce  
nr 178 w zakresie:
 – kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm, o długości 16,43 m  
i szerokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, 
a w miejscach przecięcia strefy ochronnej z granicą działki – do 
granicy działki plus średnica sieci,
 – kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, o długości 43,89 m  
i szerokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, 
a w miejscach przecięcia strefy ochronnej z granicą dział-
ki – do granicy działki plus średnica sieci (gdzie całkowita 
powierzchnia gruntu, która obejmuje służebność przesyłu, 
wynosi 318,38 m2), polegająca w szczególności na: prawie 
korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu 
ich prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, 
pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również 

wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych 
niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed 
zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego słu-
żebnością, a przedstawiciel spółki pod firmą Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na 
to wyraża zgodę i zobowiązuje się do każdorazowego informo-
wania właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości 
o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub 
modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia 
nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela 
i użytkownika wieczystego o tymże fakcie po usunięcia awarii, 
a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywracania 
tereny do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
W KW nr GL1G/00035481/6 jest wpisana również służebność 
przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gli-
wicach w związku z posadowieniem urządzeń ciepłowniczych 
na działce nr 178/3, powstałej w wyniku podziału działki nr 
178, i nie dotyczy ona obecnej działki 178/2.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodaro-
wania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość niezabu-
dowana obejmująca działki nr 178/2 i 179/2 położona jest na 
obszarze oznaczonym symbolem 16MW, co oznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) nieuciążliwe usługi w parterach budynków,
b) nieuciążliwe usługi wolnostojące dla obsługi istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej – wzdłuż istniejących ulic,
c) mała architektura,
d) zieleń urządzona,
e) niezbędne dojazdy, parkingi i garaże, w tym podziemne,
e) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 67 900,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działki 178/2 i 179/2, obr. Przyszówka, imię i nazwisko oraz 
PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 12 grudnia 2016 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 przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium;

•  okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, 
w związku z tym zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem 
prawnym i faktycznym nieruchomości oraz planem zagospo-
darowania przestrzennego. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte nieruchomości.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości
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 zawarty do 30 
dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 stycznia 2017 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy w godzinach: pn-śr 8.00–16.00, czw 
8.00–17.00, pt 8.00–15.00, pokój nr 16 w budynku przy  
ul. Jasnej 31A, tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 32/338-
64-11.
Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży 
dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzen-
nej pod adresem: 185.60.246.14/oferta-nieruchomosci/. 
System umożliwia m.in.: pomiar powierzchni i odległości, 
sprawdzenie przebiegu uzbrojenia technicznego oraz granic 
działek na podkładzie ortofotomapy.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA,

OGŁASZA

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOśCI NIERUChOMOśCI

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Myśliwskiej/przy ul. Myśliwskiej 
w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW
• Działka nr 539/3, obr. Szobiszowice, o pow. 4,1471 ha, z KW 

nr GL1G/00039750/1, użytek: RV/grunty orne – 0,3516 ha,  
Bi/inne tereny zabudowane – 3,7955 ha;

• Działka nr 540, obr. Szobiszowice, o pow. 0,7934 ha, z KW 
nr GL1G/00039749/1, RV/grunty orne – 0,7934 ha, poł. 
na płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach;

• Działka nr 541, obr. Szobiszowice, o pow. 0,4234 ha, z KW 
nr GL1G/00046422/5, użytek RV/grunty orne – 0,4234 ha,  
poł. przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr 539/3, obr. 
Szobiszowice, o pow. 4,1471 ha z KW nr GL1G/00039750/1; działka 
oznaczona nr 540, obr. Szobiszowice, o pow. 0,7934 ha, z KW nr 
GL1G/00039749/1 oraz działka oznaczona nr 541 obr. Szobiszowice , 
o pow. 0,4234 ha, z KW nr GL1G/00046422/5.
Przedmiotowy teren położony pomiędzy ul. św. Wojciecha,  
a ul. Myśliwską w odległości ok. 3 km od centrum miasta, przy 
wjeździe na drogę krajową nr 88. W sąsiedztwie znajdują się 
tereny mieszkaniowe i cmentarz. W dalszej odległości położone 
są tereny usługowe.
Teren w większości niezagospodarowany, porośnięty wysoką 
trawą, krzewami i drzewami.
Wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki nr 539/3, obr. Szo-
biszowice, przebiega ciepłociąg naziemny. W części południowej 
teren w niewielkiej części ogrodzony, zabudowany blaszanymi 
kontenerami, pełni funkcje parkingu. Kształt działek nieregularny, 
zbliżony do prostokąta.
Przez teren przedmiotowych działek przebiegają sieci: gazowe, 
elektroenergetyczne, teletechniczne oraz naziemna sieć cie-
płownicza.
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pozytywnie zaopiniował 
możliwość włączenia ruchu drogowego z działek nr 539/3, 540, 
541, obr. Szobiszowice, zjazdem istniejącymi do drogi publicznej,  
tj. ul. św. Wojciecha oraz ewentualnie istniejącym zajazdem do 
ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nie-
ruchomości, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U z 2015 poz. 1651). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
Część dz. nr 539/3 o pow. 1200 m² objęta jest umową dzierżawy 
obowiązującą do 30 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem terenu na 
bazę sprzętu oraz plac magazynowo-składowy.
Część dz. nr 539/3 o pow. 2000 m2 objęta jest umową dzierżawy 
obowiązującą do 31 października 2016 r. z przeznaczeniem terenu 
na pastwisko.
Zgodnie z zapisami w księgach wieczystych na 19 maja 2016 
działki nr:
• 540, obr. Szobiszowice, obciążona jest prawem służebno-

ści przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa – KW 
GL1G/00039749/1,

• 541, obr. Szobiszowice, obciążona jest prawem służebności 
przesyłu na rzecz TP Ivest Sp. z o.o. – KW GL1G/00046422/5,

• 541, obr. Szobiszowice, obciążona jest prawem służebno-
ści przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa – KW 
GL1G/00046422/5.

Pełna treść prawa zapisana w księgach wieczystych – elektroniczny 
dostęp do treści ksiąg wieczystych https://ekw.ms.gov.pl.
Działka nr 541, obr. Szobiszowice, w północnej części została za-
jęta przez wiatę przystankową oraz elementy pasa drogowego  
ul. Myśliwskiej w Gliwicach, tj. część chodnika i oznakowanie pionowe.
Przed sprzedażą działka nr 541, obr. Szobiszowice, zostanie obcią-
żona nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową 
z uwagi na wiatę przystankową, posadowioną częściowo na działce 
nr 541, obr. Szobiszowice, na rzecz każdoczesnych właścicieli/
użytkowników wieczystych działki nr 1863 obr. Szobiszowice.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 października 2010 
r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II (uchwa-
ła nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 
2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r. pod pozycją 2910) – teren 
położony w Gliwicach:
– przy ul. św. Wojciecha, obejmujący działkę nr 539/3, obr. 

Szobiszowice oznaczony, jest symbolami: 1 Un oraz 10 ZU,
– na południe od ul. Myśliwskiej, obejmujący działkę nr 540, 

obr. Szobiszowice, oznaczony jest symbolami: 2 ZU/U oraz 
10 ZU,

– przy ul. Myśliwskiej obejmujący działkę nr 541, obr. Szobi-
szowice, oznaczony jest symbolem: 2 ZU/U.

Dla wskazanych wyżej terenów plan ustala odpowiednio:
1 Un – Tereny usług różnych – nowe
1) Przeznaczenie podstawowe
a)   usługi różne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
b)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
c)   dojazdy i parkingi,
d)  sieci infrastruktury technicznej,
e)   zieleń urządzona.
Dla przedmiotowego terenu (na rysunku planu), jako jego ustale-
nie określona została nieprzekraczalna linia zabudowy od strony  
ul. św. Wojciecha.

10 ZU – Tereny zieleni urządzonej
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)    zieleń urządzona.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   sieci infrastruktury technicznej,
b)   obiekty małej architektury,
c)   zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach funkcjonują-

cych jako ogrody działkowe,
d)   dojścia i dojazdy.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu ustalenia 
planu dla terenów 10ZU:
– przewidują w obrębie stref bezpieczeństwa głównych sieci 

infrastruktury technicznej – utrzymanie zieleni niskiej,
– dopuszczają utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno-pomia-

rowej gazu.
2 ZU/U – Tereny zieleni urządzonej z możliwością lokalizacji 
parkingów
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zieleń urządzona,
b)   parkingi.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   sieci infrastruktury technicznej,
b)   dojścia i dojazdy,
c)   obiekty małej architektury.
Ponadto na rysunku planu jako elementy informacyjne, uwi-
docznione zostały:
– gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia – 

istniejące wraz ze strefami bezpieczeństwa;
– gazociągi średniego ciśnienia – istniejące wraz ze strefami 

bezpieczeństwa;
– strefa sanitarna cmentarza.
Przy zagospodarowaniu przedmiotowego terenu należy uwzględnić 
ograniczenia wynikające z przebiegu ww. sieci, strefy cmentarza 
i ustalonej linii zabudowy.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 8 080 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 80 800,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
16 stycznia 2017 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 8 sierpnia 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 808 000,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 539/3, 540, 541, obr. Szobiszowice, oraz 
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na ra-
chunku gminy najpóźniej 12 grudnia 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

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

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

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

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

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 
32/338-64-10 lub 32/338-64-11.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAJąC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY  

Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUChOMOśCIAMI  

(T.J. DZU Z 2015 R., POZ. 1774 ZE ZM.)
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OGŁOSZENIA
NIERUChOMOśCI

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice 

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 
– z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe, w dwóch trzypiętrowych budynkach  
o powierzchniach od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej 
szczegółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu  
607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 32)/339-29-964, 32/339-29-965.

że 14 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, odbędzie 
się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości – oznaczonej jako działka nr 693, obręb Kolej, o powierzchni 0,4639 
ha, położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00036928/9.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 694 900,00 zł 
Wadium: 69 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 6950,00 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 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Działka oznaczona numerem 693, obręb Kolej, zapisana 
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00039928/9, użytek: 
„Bi” – inne tereny zabudowane.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości grunto-
wej, niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 693, obręb 
Kolej, o powierzchni 0,4639 ha.
Działka nr 693, obręb Kolej, położona jest w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy usługowo-przemysłowej. W bliskiej odległości 
przebiega autostrada A1.
Nieruchomość stanowi teren płaski, o kształcie mocno wy-
dłużonego, wąskiego prostokąta.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka połączona jest do kanalizacji deszczowej. Obowiąz-
kiem właściciela są remonty, utrzymanie i zapewnienie 
drożności przyłącza kanalizacji deszczowej na całej jego dłu-
gości do miejsca włączenia do kanału głównego. Oświetlenie 
znajdujące się na działce nr 693, obręb Kolej, nie stanowi 
elementów miejskiej sieci oświetleniowej – sieć wydzielona.
Na działce nr 693, obręb Kolej, zlokalizowana jest infra-
struktura techniczna, tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, 
elektryczna oraz gazociągi: gD350 i gD400.
Część działki o pow. 0,1284 ha jest objęta umową dzierżawy 
na czas nieoznaczony, do używania i pobierania pożytków 
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej – poprzez wykorzystywanie 
na miejsca postojowe rozdysponowane w ramach obsługi 
prowadzonej działalności, tymczasową drogę dojazdową 
oraz zagospodarowanie zielenią. Umowa została zawarta 
na czas nieoznaczony. Przyszły nabywca wejdzie w prawa 
i obowiązki wydzierżawiającego. Strony umowy obowiązuje 
sześciomiesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (z zastrzeżeniem 
§3 ust. 2,4,5 oraz §6 ust. 2 umowy).
Działka nie posiada bezpośredniego skomunikowania z drogą 
publiczną. Dostęp do drogi publicznej mógłby być realizo-
wany w następujący sposób:
 – w przypadku włączenia ruchu drogowego poprzez dz. nr 
691 i 692 skomunikowanie winno odbywać się dodatkowo 
poprzez dz. nr 689 do drogi publicznej – ulicy Chorzowskiej  
– zjazdem istniejącym,
 – w przypadku włączenia ruchu drogowego poprzez dz. 
nr 694/1 i 694/2 lub dz. nr 695 skomunikowanie winno 
odbywać się z wykorzystaniem istniejącego układu dróg we-
wnętrznych poprzez dz. nr 921 oraz pozostałe nieruchomości 
zlokalizowane na terenie miasta Zabrze celem dostępu do 
ulicy Knurowskiej w Zabrzu zjazdem istniejącym – niniejsze 
wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi oraz uzy-
skania stosownych zgód na przejazd od właścicieli/zarząd-
ców/użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych 
na terenie Zabrza (w sytuacji kiedy będzie to konieczne),
 – w przypadku włączenia ruchu drogowego poprzez dz. 
nr 696 skomunikowanie winno odbywać się zjazdem ist-
niejącym. Z uwagi na usytuowanie zjazdu na granicy miast 
Zabrze i Gliwice możliwość włączenia ruchu drogowego 
winna zostać uzgodniona z oboma właściwymi zarządcami 
dróg. Warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia, natężenia 
i struktury ruchu, który będzie generować inwestycja oraz 
innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 października 
2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r.), działka nr 693, 
obręb Kolej, położona przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, 
znajduje się na terenie opisanym symbolem:

• 8 UP – co oznacza:

Tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UP do 8 UP 
obowiązują następujące ustalenia:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz 

składowanie i magazynowanie.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
b)  sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyłowe oraz 

sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowa-
niem poszczególnych obiektów,

c)  torowiska kolejowe i tramwajowe,

d) dojścia, dojazdy i parkingi,
e)  zieleń urządzona.
Ponadto, na całej długości opiniowanej działki zlokalizowane 
są istniejące gazociągi: wysokiego i podwyższonego śred-
niego ciśnienia Gw400CN1,6MPa oraz średniego ciśnienia 
Gs350CN0,4MPa wraz ze strefami bezpieczeństwa. Przy 
zagospodarowaniu powyższej działki należy mieć na uwadze 
zlokalizowane na niej gazociągi.
Ponadto zgodnie z §16 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego urządzanie terenów położonych 
w obrębie stref bezpieczeństwa sieci infrastruktury tech-
nicznej wymaga uwzględnienia warunków technicznych (dla 
istniejących i projektowanych sieci i urządzeń). Natomiast 
zgodnie z przepisami zawartymi w §10 rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 640) (…) w strefach 
kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, 
urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować 
działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu pod-
czas jego użytkowania.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 69 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 693 obręb 
Kolej, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
8 grudnia 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

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

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

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

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

• 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, nale-
ży okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 
do 13 stycznia 2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zo-
bowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzi-
bie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-10 lub 32/338-64-11, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

że 23 listopada 2016.r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, odbędzie się 
I ustny przetarg ograniczony do właścicieli/użytkowników wieczystych działek sąsied-
nich, tj. nr 694, 696 oraz 697 i 698, obręb Stare Miasto, na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 695/2, obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00046079/5, przy ul. bednarskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 000,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Minimalne postąpienie: 720,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i jest zwolniona z opo-
datkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 695/2, 
obręb Stare Miasto, została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr PM-2973/16 z 22 czerwca 2016 r. Przetarg ograniczo-
no do właścicieli nieruchomości sąsiednich z uwagi na wielkość 
i funkcję zbywanej działki, która stanowi zaplecze istniejącej 
zabudowy i nie może stanowić samodzielnej nieruchomości.
Opis nieruchomości:
Działka nr 695/2, obręb Stare Miasto, o powierzchni 0,0205 ha, 
położona jest przy ul. Bednarskiej w centralnej części miasta. 
Otoczenie stanowi zabudowa usługowa typowa dla centrum 
miasta. W bliskiej odległości przebiega Drogowa Trasa Średni-
cowa. Działka zabudowana budynkiem garażu o konstrukcji 
murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 11,87 m2.  
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, korzystny dla 
obecnego przeznaczenia, teren równy. Działka posiada bezpo-
średni dostęp do drogi publicznej – ul. Bednarskiej.
Na przedmiotowej działce zlokalizowane są dojazd i dojście do 
budynku przy ul. Dolnych Wałów 1 i stanowi ona zaplecze dla 
sąsiednich nieruchomości położonych przy ul. Dolnych Wałów 1,  
ul. Matejki 17 i ul. Bednarskiej 13, co powoduje, że nie może 
stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego zago-
spodarowania. Wejście od strony ul. Bednarskiej do zaplecza 
budynku przy ul. Dolnych Wałów 1 zostało zrealizowane na pod-
stawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr AAU-7351/688/99 
z 2 września 1999 r.
20 czerwca 2007 r. przyjęto zgłoszenie nr 439/2007 budowy 
bramy wjazdowej od strony ul. Bednarskiej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/965/2005 Ra-
dy Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r. Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość 
zabudowana obejmująca działkę nr 695/2 położona jest na 
obszarze oznaczonym symbolem 14UM, co oznacza tereny 
mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa mieszkaniowo-usługowa
Przeznaczenie uzupełniające:
a)   zieleń urządzona,
b)   dojazdy i parkingi,
c)   urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Z uwagi na obecne zagospodarowanie i istniejące w ścianach 
szczytowych budynków przy ul. Bednarskiej 13 i 11 otwory 
okienne, zabudowa działki (w formie uzupełnienia już istnie-
jącej zabudowy) może być w znacznym stopniu utrudniona, 
o ile w ogóle możliwa. Przedmiotowa działka położona jest 
w obrębie układu urbanistycznego (Stare Miasto) wpisanego do 
rejestru zabytków, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji wol-
nostojących garaży (w tym kontenerowych) i zespołów garaży.
Przedmiotowy teren położony jest w strefie „W” ochrony ar-
cheologicznej oraz w granicy ścisłego obszaru rewitalizacji.
Obciążenia nieruchomości:
Umowa najmu garażu nr 105/PG/2015 z 1 grudnia 2015 r. na 
okres czasowy, tzn. do czasu innego przeznaczenia/sposobu 
zagospodarowania działki, na której garaż jest posadowiony.
Kupujący wejdzie w prawa i obowiązki wynajmującego.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 7200,00 zł w formie pieniężnej, 

dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny ograniczony, działka 
695/2, obręb Stare Miasto, imię i nazwisko oraz PESEL lub 
nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 17 listopada 2016 r. Wpłacenie wadium 
w wyżej określonym terminie jest równoznaczne ze zgłosze-
niem uczestnictwa w przetargu.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego 
wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 17 listopada 2016 r. 
W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu w terminie do 17 listopada 2016 r. do siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Lista osób zakwalifikowanych 
do przetargu zostanie wywieszona do 22 listopada 2016 r. na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-

grają – 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 przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości
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 powinien być 
podpisany w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. 23 grudnia 2016 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzie-
lą pracownicy pod nr tel: 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
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Wyjątkowo ciekawie zapowiada się mecz 12. kolejki piłkarskiej 
LOTTO Ekstraklasy. Piast Gliwice zagra u siebie z Ruchem Chorzów. 
Derbowe starcie na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei rozpocznie 
się 15 października (sobota) o godz. 18.00!

W obecnym sezonie tylko dwie dru-
żyny reprezentują nasz region w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej – Piast Gliwice 
i Ruch Chorzów. Stawka najbliższego me-
czu jest więc wyższa niż zwykle. Piłkarze 
zagrają nie tylko (choć przede wszystkim) 
o ligowe punkty, ale także o miano naj-
lepszej drużyny na Śląsku, co najmniej 
na pół roku – do rewanżowej serii gier. 
Zarówno Piast, jak i Ruch w tym sezonie 
spisują się znacznie poniżej oczeki-
wań. Obydwie drużyny w 11 meczach 
zgromadziły zaledwie po 11 punktów. 
Wicemistrz Polski z Gliwic zajmuje w ta-
beli dopiero 13. miejsce (2 zwycięstwa, 
5 remisów, 4 porażki), chorzowianie są 
jeszcze niżej – obecnie na 14. pozycji (3 
zwycięstwa, 2 remisy, 6 porażek). 

 Do meczu z Ruchem Piast przystąpi 
osłabiony. Za 4 żółte karki w tym sezonie 
pauzować będzie jeden z filarów defensy-
wy – Hebert. – To nie jest dla mnie łatwa 
sytuacja, ale będę z chłopakami i będę ich 
wspierał. Nie będzie mnie na boisku, ale 
zrobię wszystko, abyśmy zwyciężyli w der-
bach – zapowiadał brazylijski obrońca na 
oficjalnej stronie gliwickiego klubu.

 Derbowe pojedynki elektryzują 
przede wszystkim kibiców. Frekwencja 
na najbliższym meczu będzie z pewno-
ścią spora. Wiadomo, że do Gliwic przy-
jedzie wielu kibiców z Chorzowa. Klub 
z Okrzei przekazał gościom 1000 biletów. 

 Do tej pory Piast rozegrał z Ruchem 
14 spotkań w Ekstraklasie – wygrał 4, 
przegrał 7. Remis padł 3 razy. W poprzed-

nim, rewelacyjnym dla podopiecznych 
Radoslava Látala sezonie, gliwiczanie 
dwukrotnie wygrywali z „Niebieskimi” 
(3:0 u siebie i 3:0 na wyjeździe). Tylko 
pierwsze spotkanie sezonu 2015/2016 
w Chorzowie zakończyło się porażką 
Piasta (0:2). Kto będzie rządził na Śląsku? 
Odpowiedź na to pytanie sympatycy fut-
bolu poznają w sobotni wieczór. (as)

SPORT

Rozbitki Curling Team 
na szóstym miejscu

Proxima za mocna

Kto rządzi na Śląsku?

W 2. kolejce spotkań o mistrzostwo I ligi kobiet w siatkówce 
KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice uległ Proximie Kraków 1:3 
(21:25, 22:25, 25:23, 20:25).

Mimo przekonującego zwycięstwa 
w pierwszej kolejce, gliwiczanki nie 
przystępowały do tego meczu w roli 
faworytek. Patrząc na przebieg całego 
spotkania, drużyna z Krakowa wygrała 
zasłużenie, ale gliwiczanki walczyły do 
końca. W każdym przegranym secie 
brakowało momentów, po których  

Akademiczki  mogłyby odskoczyć na kil-
ka punktów, co pozwoliłoby wprowadzić 
spokój i pewność siebie. 

 Za tydzień siatkarki AZS Gliwice 
zmierzą się z MKS Kalisz – drużyną, któ-
ra na pewno jest w ich zasięgu. Będzie 
więc okazja do poprawienia nastrojów 
i pozycji w tabeli.  (as)
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Podczas międzynarodowego turnieju curlingowego we Włoszech 
gliwiczanki z AZS-u zajęły wysokie szóste miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Przegrały tylko jeden mecz.

Turniej rozegrano w miejscowości 
Pinerolo, na obiektach olimpijskich z Tu-
rynu (z 2006 roku). W imprezie wzięło 
udział 16 zespołów (m.in. z Włoch, Wę-
gier, Słowacji, Słowenii i Szkocji).

Zespół AZS-u (w składzie Marta Pluta, 
Aneta Lipińska, Magdalena Dumanowska 
oraz Daria Chmarra) rozegrał, w dniach od 
30 września do 2 października, cztery spo-
tkania. Gliwiczanki przegrały tylko pierwszy 
mecz, wygrywając wszystkie pozostałe. Ich 
przeciwnikami były drużyny z Włoch, zaś 
turniej wygrała drużyna Mixtowa z Węgier.

– Nasz udział we włoskich zawodach 
był sprawdzianem przed mistrzostwami 
Europy w Szkocji – mówi Marta Plu-
ta. – Turniej ten dał nam możliwość 
zaobserwowania, co musimy jeszcze 
dopracować czy poprawić przed ECC. 
Teraz czekają nas treningi w Bratysławie, 
turniej w Danii oraz, jako ostatni etap 
przygotowań, turniej w Gliwicach.

Mistrzostwa Europy w curlingu zo-
staną rozegrane w dniach 18–27 listo-
pada. Gospodarzem rozgrywek będzie 
szkockie Glasgow.  (pm)

Od lewej: Magdalena Dumanowska, Marta Pluta, Daria Chmarra i Aneta Lipińska
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Doskonała czwarta kwarta w wykonaniu GTK zapewniła gliwicza-
nom cenny komplet punktów w meczu z meritumkredyt Pogonią 
Prudnik. Wynik? 74:71!

W wyjazdowym spotkaniu z me-
ritumkredyt Pogonią Prudnik kolejne  
„double-double” zanotował Paweł Zmar-
lak, który zdobył 17 punktów i zebrał 13 
piłek. Marcin Salamonik dołożył natomiast 
18 „oczek” i 6 zbiórek. Całe spotkanie ob-
fitowało w wiele emocji. Po dwóch kwar-
tach prowadzili gliwiczanie, na początku 
trzeciej – do gry zabrali się gospodarze. 
Wypracowali nawet sporą przewagę, 
którą udało się gliwiczanom zredukować 
do dwóch punktów dopiero w samej koń-
cówce trzeciej części gry. Początek czwartej 
kwarty również należał do meritumkredyt 
Pogoni Prudnik. Po celnych rzutach z dy-
stansu gospodarze odskoczyli gliwiczanom 
na osiem punktów. GTK odpowiedziało na 
tyle skutecznie, że na dwie minuty przed 
końcem meczu prowadziło jednym punk-
tem. Decydująca o końcowym rezultacie 
akcja gospodarzy nie udała się. Gliwiczanie 
skutecznie skontrowali i mogli cieszyć się 
wyjazdową wygraną – 74:71 (23:13, 23:23, 
11:23, 17:12). 

 Następny mecz GTK Gliwice zagra 
na własnym parkiecie z ACK UTH Rosą 

Radom. Spotkanie odbędzie się 16 paź-
dziernika (niedziela) w hali „Łabędź” 
w Gliwicach. Start o godzinie 18.00. (as)

Fenomenalny finisz!
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