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Gliwiccy 
uczniowie 
najlepsi!

Komedia 
lekko psycho-
deliczna

zdrOWIe KULTURA
Miasto zaprasza 
na bezpłatne 
badania

Nie liczy się wiek, badaczem może zostać każdy – wystarczy ciekawość świata i od-
waga w łamaniu schematów. Przekonamy się o tym już 14 października podczas 
Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej organizowanej w Gliwicach oraz Katowicach, 
zabrzu i rybniku. Czeka na nas w sumie ponad 120 pokazów multimedialnych, 
laboratoriów i warsztatów. Tradycyjnie wstęp wolny!

>> 4
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drUGA STrONA W ObIeKTyWIe

Zdrowe nawyki warto kształtować od najmłodszych lat. Podczas Akademii Zdrowia Dzieci w CH Forum nie brakowało ciekawych konsultacji i pokazów. Dla najmłodszych 
i ich rodziców przygotowano mnóstwo atrakcji, takich jak Ciuchcia Zdrowia, gry, zabawy, terapie wad postawy, EEG Biofeedback i treningi grupowe. Organizatorem 
wydarzenia było Miasto Gliwice. (fot. Z. Daniec)

Zbliża się kolejny Bieg na 6 łap. Tym razem na wspólną przebieżkę z podopiecznymi 
gliwickiego Schroniska dla Zwierząt będzie można wybrać się w sobotę 21 października 
o godz. 11.00.  Impreza przyciąga na ul. Wschodnią miłośników czworonogów, którzy 
czerpią radość ze wspólnych spacerów. Aby wziąć udział w biegu, trzeba się zareje-
strować. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na stronie internetowej Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych www.mzuk.gliwice.pl. (fot. materiały organizatora)

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Zabierz psa na jesienny spacer

Dzieci uczą się otwartości

Lubisz robić zdjęcia? Interesujesz się fotografią? Biegasz z aparatem po 
Gliwicach? Chciałbyś podzielić się swoim talentem z innymi Czytelnikami? 
Dobrze się składa! Przyślij na adres redaktor@um.gliwice.pl zdjęcia związane 
z Gliwicami – być może właśnie Twoja praca pojawi się na DRUGIEJ STRONIE 
W OBIEKTYWIE na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – GLIWICE”. 
(fot. M. Foltyn)

FotopasjonaCi do dzieła!

15 października rozpocznie się kolejna edycja popularnych zajęć dla dzieci w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich. W Bajtel klubie, poza zajęciami plastycznymi, będą także 
organizowane warsztaty teatralne. Spotkania są zaplanowane na niedziele o godz. 
12.00. Cykl jest skierowany do dzieci w dwóch grupach wiekowych – od 3 do 6 i od 7 
do 12 lat – oraz ich rodziców. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 32/428-16-09 i 605-362-
594.  Szczegóły: www.dom.muzeum.gliwice.pl. (fot.  materiały Muzeum w Gliwicach)

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza na rajd 
rowerowy 60 Zakończenie Turystycznego Sezonu Kolarskiego. 15 października 
o godz. 9.00 z gliwickiego Rynku wyruszy grupa rowerzystów (meta przy zamku 
w Chudowie). Na 30-kilometrowej trasie kolarzom towarzyszyć będą przodownicy 
turystyki kolarskiej. Osoby lubiące indywidualną turystykę rowerową mogą samo-
dzielnie dojechać do Chudowa. (fot. materiały organizatora)

Rowerzyści zakończą sezon 

oglądaj na
gliwice.eu

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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W związku z pracami przy 
budowie drogi rowerowej, 
do 15 października kierowcy 
podróżujący ul. Dworcową 
muszą się liczyć z utrudnie-
niami. Na wysokości przejścia 
dla pieszych przy alei Przyjaźni 
zawężono jezdnię do jednego 
pasa ruchu. Termin zakończe-
nia prac może zostać przesu-
nięty ze względu na warunki 
atmosferyczne utrudniające 
realizację zadania. 

Zmiany czekają również 
przy ul. Wrocławskiej na od-
cinku od ul. Pszczyńskiej do ul. 
Kłodnickiej. 13 października 

rozpocznie się tam  moderni-
zacja oświetlenia. W związku 
z pracami przez kilka tygodni 
kierowcy nie będą mogli pozo-
stawiać swoich samochodów 
na chodniku, na odcinku obję-
tym pracami.  (mf)

AKTUALNOŚCI

oglądaj na
gliwice.eu

Miasto Gliwice zajęło I miejsce w kategorii miasta na pra-
wach powiatu, w rankingu Pisma Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”, podsumowującym wydatki inwesty-
cyjne samorządów w latach 2014–2016.  W Gliwicach na 
jednego mieszkańca to kwota 3 441 zł.

Nagroda za 
inwestycje
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jak w nowoczesny sposób przetwarzać odpady? 
Tego chcieli się dowiedzieć goście, którzy przyjechali 
do Gliwic z Tajlandii.

Podczas wizyty delegaci 
zwiedzili Śląskie Centrum 
Recyklingu przy ul. Rybnic-
kiej – uruchomiony w 2015 
r. nowoczesny zakład prze-
twarzania odpadów. Goście 
zapoznali się z działaniem 
instalacji do mechaniczno
-biologicznego przetwarza-
nia odpadów komunalnych 

oraz nowoczesną sortownią 
surowców wtórnych, która 
może przetwarzać do 115 tys. 
ton śmieci rocznie.

– Delegaci z Tajlandii za-
interesowani byli gospodarką 
odpadami w Gliwicach pod 
kątem mechaniczno–biolo-
gicznego przetwarzania odpa-
dów, systemami logistycznymi 

oraz zagospodarowaniem su-
rowców wtórnych – wyjaśnia 
Piotr Lubos, prezes zarządu 
Remondis Sp. z o.o.

 Po wizycie w ŚCR goście 
spotkali się w Urzędzie Miej-
skim z prezydentem Gliwic 
Zygmuntem Frankiewiczem. 
Prezydent przedstawił poten-
cjał rozwojowy Gliwic, zapre-
zentował czołowe firmy gli-
wickiej podstrefy oraz historię 
miasta i możliwości spędzania 
czasu wolnego.   (mf)

dobre wzorce z Gliwic

Wśród województw pierw-
sze miejsce zajęło warmiń-
sko-mazurskie (326 zł rocznie 
w przeliczeniu na mieszkańca), 
wśród powiatów – przasnyski  
(707 zł rocznie na mieszkańca), 
wśród miast wojewódzkich Toruń 
(2 048 zł), wśród miast na prawach 
powiatu Gliwice (3 441 zł), wśród 
miast powiatowych Jarocin (1 
655 zł), z kolei w kategorii „miasta 
inne” zwyciężyła Krynica Morska 
(5 769 zł), a wśród gmin wiejskich 
Kleszczów (12 530 zł).

Nagrodę dla Gliwic odebra-
ła dyrektor Urzędu Miejskiego 
Katarzyna Śpiewok podczas XV 
Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów w Katowicach. (mf)

zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic:

– Możliwości 
i nw e st y c y j -
ne Gliwic są 
w y n i k i e m 
długofalowej 
polityki, którą 

konsekwentnie prowadzimy 
od wielu lat. Takie wyróżnienia 
cieszą i są kolejnym potwierdze-
niem dobrej kondycji finansowej 
Gliwic. Zrealizowane inwestycje 
– takie jak Drogowa Trasa Śred-
nicowa czy Hala Gliwice będą 
służyć nie tylko gliwiczanom. Ta 
perspektywa jest szczególnie 
ważna, gdyż wszelkie działania 
na rzecz poprawy szeroko rozu-
mianej atrakcyjności śląskich 
miast pomogą walczyć z obec-
nymi problemami konurbacji, 
do których należy postępujące 
wyludnienie i ubożenie niektó-
rych ośrodków miejskich.

Uwaga kierowcy!

Gdy startowała, sprowadzała m.in. dla chorych drogie, specjalistyczne leki trudno do-
stępne na ówczesnym rynku medycznym. dziś prowadzi sieć jadłodajni, warsztaty te-
rapii zajęciowej, świetlice dla dzieci i młodzieży czy całodobowe i dzienne domy opieki 
z fachową pomocą medyczną i rehabilitacyjną. Gliwicka Caritas, kościelna organizacja 
charytatywna, obchodzi w tym roku jubileusz ćwierćwiecza istnienia. Wiele osób za-
wdzięcza jej zdrowie i godne, lepsze życie.

Została powołana do życia 
przez biskupa Jana Wieczorka 
niedługo po ustanowieniu Die-
cezji Gliwickiej, w lipcu 1992 
r. Jej funkcjonowanie opiera 
na darowiznach pieniężnych 
i rzeczowych od osób prawnych 
i fizycznych. Jak podkreśla ks. 
Rudolf Badura, dyrektor Caritas 
Diecezji Gliwickiej, organizacja 
pomaga potrzebującym na te-
renie 18 dekanatów, które obej-
mują 154 parafie. Oferuje nie 
tylko pomoc dla osób ubogich. 
Prowadzi również warsztaty 
terapii zajęciowej, DPS w Wiśni-
czach, Dom Dziennego Pobytu 
„Rodzina” w Zabrzu, Świetlicę 
„Promyk” w Bytomiu czy Dzien-
ny Dom Opieki „Senior – wigor” 
w Sośnicowicach.

Świętem patronalnym 
gliwickiej Caritas jest dzień 
liturgicznego wspomnienia św. 
Brata Alberta Chmielowskiego 
(17 czerwca) i czczonej w całej 
Europie „bosej księżnej”, św. 
Jadwigi Śląskiej (16 paździer-
nika). Do czasów Jana Pawła II, 
nota bene wybranego dokładnie 
w dniu jej patronażu, była ona 

jedyną kanonizowaną kobietą 
żyjącą na ziemiach polskich. Być 
może m.in. to sprawiło, że uro-
czystości rocznicowe gliwickiej 
Caritas zorganizowano nie w lip-
cu, a właśnie w październiku…

Spotkanie osób zaangażo-
wanych w działalność gliwickiej 
Caritas odbyło się 5 października 
w przykatedralnym Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II. 
Goście wysłuchali m.in. wykładu 

Biskupa Gliwickiego Jana Kopca 
na temat działalności charyta-
tywnej Kościoła na przestrzeni 
wieków z uwzględnieniem te-
renów Śląska. Obejrzeli również 
film ukazujący obecne oblicze 
Caritas Diecezji Gliwickiej oraz 
przedstawienie „Bajka o drzewie” 
w wykonaniu niepełnospraw-
nych uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji 
Gliwickiej z Zabrza.  (kik)

Podziękowania za zaangażowanie i wspieranie działalności Caritasu  
z rąk ks. Rudolfa Badury, dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej odebrali 
m.in. Krystian Tomala, zastępca prezydenta miasta oraz Brygida  
Jankowska, dyrektor OPS Gliwice

Fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

Fo
t. 

M
oa

qu
id

ro
n

Niesie pomoc od 25 lat
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zdrOWIe

Tak, to już niedługo! 21 października po raz kolejny będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, 
specjalistycznych konsultacji i spotkań o tematyce medycznej w ramach miejskiej akcji „Gliwicki 
dzień dla zdrowia”. rejestracja telefoniczna do placówek ruszy 12 października.

„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” jest organizowany po raz siódmy i cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem mieszkańców. W ubiegłym roku z oferty skorzystało 
niemal 900 osób. Na podkreślenie zasługuje fakt, że działające w Gliwicach placówki 
medyczne nieodpłatnie przyłączają się na zaproszenie miasta do tej ważnej akcji 
społecznej. Bez nich zrealizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe. 

Warto zapoznać się ze szczegółowym wykazem tegorocznych propozycji, bo jest 
w czym wybierać. Tradycyjnie w wyznaczonych godzinach (głównie od 10.00 do 15.00) 
będzie okazja do przeprowadzenia różnorodnych badań, uzyskania porad dotyczących 
wielu schorzeń, zadbania o kondycję zdrowotną i fizyczną. Uwaga! W tym roku konieczna 
będzie wcześniejsza rejestracja telefoniczna – od 12 października.  (kik)

Miasto zaprasza na bezpłatne badania

Przychodnia bracka Gliwice, ul. bojkowska 
20 – bez rejestracji
• pomiary ciśnienia oraz poziomu glu-

kozy we krwi,
• badanie czynnościowe układu odde-

chowego – spirometria dla dorosłych,
• taping – plastrowanie miejsc bólowych 

dla dorosłych,
• konsultacje fizjoterapeutyczne w zakre-

sie wad postawy dla dorosłych i dzieci,
• przeglądy stomatologiczne dla doro-

słych i dzieci,
• przesiewowe badania USG jamy 

brzusznej dla dzieci w wieku 0-10 lat.
b dental baron Sp.j. Gliwice, ul. Chemiczna 
3, rejestracja 32/330-30-35 , 517-264-244
• konsultacje stomatologiczne
• konsultacje lekarskie z zakresu chirur-

gii, proktologii, chirurgii żylaków.
Augmed Centrum Okulistyczne Gliwice, ul. 
Łabędzka 20, rejestracja tel. 32/888-58-08
• badanie przesiewowe w celu wcze-

snego wykrycia zaćmy dla dorosłych, 
a w szczególności dla osób powyżej 45. 
roku życia.

ArTe CLINIC Małgorzata Warchoł  
Gliwice, ul. zygmunta Starego 31/1, 
rejestracja 508-006-002
• konsultacje z zakresu higieny stomato-

logicznej i kosmetologii.
Centrum Kształcenia zawodowego i Usta-
wicznego Woj. Śląskiego w Gliwicach, ul. 
Chudoby 10, rejestracja tel. 32/231-22-55
• zabiegi z zakresu kosmetyki, wizażu, 

masaż, oznaczanie poziomu cukru we 
krwi, pomiary ciśnienia krwi.

ewelina domnieniewska, Wołowski jacek, 
Gliwice, ul. Lipowa, Targowisko Miejskie 
(naprzeciwko Stadionu Piast) – bez zapisów
• holistyczny test obciążeń, bezinwazyjny 

bilans mineralno-funkcjonalny całego 
organizmu i narządów.

SKPON Gliwice, ul. Słowackiego 58b, 
rejestracja tel. 32/231-22-55
• konsultacje fizjoterapeuty, logopedy 

i pedagoga.
bM Quality Med. Sp. z o.o. Gliwice, ul. Ko-
zielska 141d, rejestracja tel. 698-681-790
• konsultacje: onkologiczne, stomatolo-

giczne, dietetyczne oraz usługi z zakresu 
stomatologii.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. 
Gliwice, ul. Kościuszki 1, rejestracja  
tel. 32/238-20-91/95 
• diagnostyka i leczenie bezdechu sennego.
Poradnia zdrowia Psychicznego CzPiLU 
Gliwice, ul. dębowa 5, rejestracja  
tel. 32/231-86-15 w. 33
• porada psychiatryczna, psychologicz-

na, porada terapeuty uzależnień.
MArGA – Gabinety Terapeutyczno-re-
habilitacyjne, ul. Hoblera 10, rejestracja 
tel. 505-098-653
• logorytmika dla dzieci w wieku 5–7 lat 

od godz. 11.30, 
• zajęcia logopedyczne połączone z za-

bawą ruchową, stymulujące rozwój 
mowy i rozwój motoryczny dziecka,

• konsultacje specjalistyczne (od 8.00 do 
14.00 EEG Biofeedback, terapia ręki, 
od 14.00 do 16.30 konsultacje fizjote-
rapeutyczne).

Usługi stomatologiczne s.c. Izabela Kracz-
la-bizoń, zbigniew bizoń, rejestracja: 
gabinet przy ul. Gwiazdy Polarnej 50 –  
tel. 791-883-229, gabinet przy ul. Czajki 
5a – tel. 723-331-100
• profilaktyczne badania stomatologicz-

ne z profilaktyką fluorkową.
Fizjofit sp. zo.o., ul. Szparagowa 19,  
rejestracja tel. 698-609-920, 32/234-07-25
• badanie wad postawy dzieci w wieku 6–12 

lat, badanie neurologiczne dzieci do 5. roku 
życia, konsultacje ortopedyczne dorosłych, 
konsultacje treningowe dorosłych.

Amplifon Poland Sp. z o.o., Pod Murami 8,  
rejestracja tel.666-932-626
• badania słuchu.
GeerS Akustyka Słuchu Sp. z o.o., ul. 
dubois 2, rejestracja tel. 32/230-84-29
• badanie słuchu, otoskopia (fizykalne 

badanie ucha), przegląd aparatu słu-
chowego, porady dotyczące dopaso-
wania indywidualnej wkładki usznej 
i aparatu słuchowego.

Agnieszka Niewiadomska – dietetyk, Klini-
ka zdrowego Odżywiania, ul. rybnicka 22, 
rejestracja tel. 728-324-969
• konsultacja żywieniowa, analiza składu 

i masy ciała.
Pryzmat Salon Optyczny i Galeria sztu-
ki Karina rzendkowska, PH AreNA, 
aleja jana Nowaka-jeziorańskiego 1,  
rejestracja tel. 530-595-595
• badanie OCT – diagnostyka chorób 

oczu w kierunku jaskry i AMD.
Pryzmat Sp. z o.o. Gliwice, ul. Tarnogór-
ska 70, rejestracja tel. 32/233-40-32

• 10.00–15.00 – badanie SOCT – optycz-
na koherentna tomografia siatkówki 
i nerwu wzrokowego, 

• 15.00–17.00 – wstępna kwalifikacja do 
zabiegu laserowej korekcji wad wzor-
ku – badanie autorefraktometrem oraz 
badanie grubości rogówki.
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WAŻNe! dLA KOGO jeST LASerOWA KOreKCjA 
WAd WzrOKU? 
• dla osób, które ukończyły 21 lat, a nie ukończy-

ły 50 lat i mają stabilną wadę wzroku (nie była 
wymagana zmiana okularów przez ostatni rok)

• dla osób u których grubość rogówki jest 
równa lub przekracza 520 μm

• dla osób u których wada wzorku mieści się 
w granicach od – 8 do +6 dioptrii

jakie są przeciwwskazania do wykonania 
zabiegu?
• jaskra
• odwarstwienie siatkówki
• krótkowzroczność postępująca
• zaćma
• wady serca, rozrusznik serca
• schorzenia neurologiczne, reumatologiczne, 

immunologiczne, kolagenozy
• choroby skóry, weneryczne, sklerodermia, 

toczeń
• schorzenia stomatologiczne i laryngologiczne 

w trakcie procesu leczenia
• cukrzyca, choroby nadnerczy, tarczycy
• skaza krwotoczna, białaczka, wirusowe zapa-

lenie wątroby
• AIDS
• choroby nowotworowe
• zakażenie wirusem opryszczki
• ciąża, karmienie piersią
jak należy przygotować się do badania kwali-
fikującego do zabiegu?
Przed wizytą należy odstawić soczewki kon-
taktowe:
• miękkie – 2 tygodnie wcześniej
• toryczne – 3 tygodnie wcześniej
• twarde – 4 tygodnie wcześniej



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 41/2017 (869), 12 października 2017 5

edUKACjA

Gliwiccy uczniowie najlepsi! 

Podczas gliwickiej odsłony 
Nocy Naukowców w Centrum 
Nowych Technologii (ul. Konar-
skiego 22b) będzie można m.in. 
poznać tajniki biomechaniki 
sportu i wziąć udział w angloję-
zycznym quizie wiedzy o Albio-
nie, a w Centrum Edukacyjno
-Kongresowym (ul. Konarskiego 
18b) sprawdzić, czym są fraktale 
w życiu codziennym. 

Naukowcy na Wydziale 
Budownictwa (ul. Akademicka 
5) wyjaśnią, czy most może 
zachorować, zaś na Wydziale 
Architektury (ul. Akademicka 7) 
zostaną zorganizowane warsz-
taty z projektowania osiedla 

przyszłości. W Ośrodku Geo-
metrii i Grafiki Inżynierskiej (ul. 
Krzywoustego 7) przekonamy 
się, co Alicja znalazła po drugiej 
stronie lustra, a w Centrum 
Biotechnologii (ul. Krzywouste-
go 8) przejdziemy niebanalną 
lekcje chemii. 

Na Wydziale Górnictwa 
i Geologii (ul. Akademicka 2) 
uczestnicy Nocy Naukowców 
poznają Minecraft w realu, tajni-
ki kopalnianych wybuchów oraz 
naturalne sorbenty, a na Wy-
dziale Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki (ul. Akademicka 16) 
zagrają z Euvickiem i sprawdzą, 
jak liczy komputer.  

Na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Energetyki (ul. 
Konarskiego 22) przekonamy 
się np. o tym, że jak chłodzić, 
to tylko… wrzątkiem, a Wy-
dział Elektryczny (ul. Krzywo-
ustego 2) zaskoczy nas m.in. 
zabawami z lewitacją. Na 
Wydziale Mechanicznym Tech-
nologicznym (ul. Konarskiego 
18a) będzie można szukać 
skarbów za pomocą robota 
z klocków Lego, a w Kolegium 
Języków Obcych (ul. Hutnicza 
9a) odbyć wyprawę na wyspę 
tajemniczych znaków, dźwię-
ków i symboli. 

 (kik)
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jakub Fochtman, student Politechniki Śląskiej zwycię-
żył w konkursie renault. W nagrodę odwiedzi dyrekcję 
designu renault w Paryżu i przez dwa tygodnie będzie 
miał do dyspozycji nowe renault koleos. 

Zadaniem uczestników kon-
kursu było zaprojektowanie wnę-
trza SUV-a, następnej generacji 
koleosa. Najlepszy projekt wyko-
nał Jakub Fochtman z Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej, 
którego praca inspirowana była 
samochodami autonomicznymi 
i minimalistyczną estetyką. 

– Doceniam ryzyko Jakuba 
w zakresie innowacyjnych kształ-
tów i materiałów w projektowaniu 
m.in. deski rozdzielczej, konsoli 
i siedzeń o wyglądzie karbonu. 
Podoba mi się również centralna 
konsola działająca jak olbrzymi 
ekran – uzasadniał przewodniczący 
jury Antoine Genin.

Fochtman oparł swój projekt 
na funkcjonalności, starał się zre-
dukować elementy mechaniczne 
na rzecz nowoczesnych rozwiązań 
dotykowych, które mogą się po-
jawić w motoryzacji przyszłości. 
Projektant uważa, że rozwiązania 
w nowoczesnym pojeździe powinny 
być intuicyjne, dzięki czemu korzy-
stanie z samochodu będzie prostsze 
i przyjemniejsze.  Projektowaniem 
samochodów interesuje się od 
dzieciństwa. Pasja z wczesnej mło-
dości nie słabnie i student zamierza 
swoje zainteresowania realizować 
zawodowo. Dodatkowo interesuje 
się również grafiką i wzornictwem 
produktowym. (mf)

Mistrzowski projekt

Mamy się czym chwalić. Wyniki egzaminów gimnazjal-
nych plasują gliwickie szkoły w czołówce wojewódz-
twa, a nasi uczniowie zdobywają laury w konkursach 
przedmiotowych.

Dzień Edukacji Narodowej, 
czyli popularny Dzień Nauczyciela 
to dobry moment na podsumo-
wanie osiągnięć nie tylko pedago-
gów i szkół, ale również uczniów. 
W roku edukacyjnych zmian war-
to podkreślić zwłaszcza sukcesy 
gimnazjów, bo te – wygaszane lub 
włączane w struktury szkół pod-
stawowych – niedługo całkowicie 
znikną z polskiej oświaty.

egzaminacyjny sukces
W tym roku średnia wyników 

z egzaminów gimnazjalnych 
w Gliwicach była wyższa niż 
średnia wojewódzka, a w przy-
padku czterech szkół wyższa niż 
średnia krajowa.

W części humanistycznej eg-
zaminu gimnazjalnego – z języka 
polskiego – Gliwice znalazły się 
na 3 miejscu na Śląsku (na 36 po-
wiatów woj. śląskiego) ze średnią 
72,44%. Średnia wojewódzka wy-
niosła w tym przypadku 69,7%. 
Z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie zajęliśmy 4 miejsce na 
Śląsku ze średnią 61,22% – znów 
powyżej średniej wojewódzkiej, 

która wyniosła 58,6%. W części 
matematyczno-przyrodniczej 
przypadł nam „brąz” – z mate-
matyki oraz przedmiotów przy-
rodniczych Gliwice ulokowały się 
na trzecich miejscach na Śląsku 
ze średnimi: 50,12% dla królowej 
nauk (średnia wojewódzka to 
45,76%) oraz 54,16% dla przed-
miotów przyrodniczych (średnia 
wojewódzka to 51,69%).

Aż 4 miejskie gimnazja – na 
15 funkcjonujących w roku szkol-
nym 2016/2017 – uzyskały w tych 
częściach egzaminu gimnazjal-
nego średnie powyżej miejskiej, 
wojewódzkiej i krajowej.

W zestawieniach tzw. 
edukacyjnej wartości dodanej 
(wskaźnika efektywności na-
uczania określającego wkład 
szkoły w wyniki egzaminacyjne 
uczniów) placówki te ulokowały 
się wśród najlepszych, czyli pol-
skich Szkół Sukcesu.

Uczniowie wygrywają 
konkursy...

W ostatnich latach ucznio-
wie miejskich gimnazjów mogli 

poszczycić się sporymi osiągnię-
ciami w konkursach przedmioto-
wych na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Nasza gliwicka 
specjalność to chemia, biologia, 
geografia, matematyka, język 
polski oraz języki: angielski 
i niemiecki. Wyróżnić należy 
Gimnazjum nr 3, które mogło 
się pochwalić 65 laureatami i 33 
finalistami ważnych konkursów 
przedmiotowych. Doskonale ra-
dziły sobie również: Gimnazjum 
nr 15 w ZSO nr 11 (48 laureatów, 
74 finalistów), Gimnazjum Dwu-

języczne w ZSO nr 12 (32 laure-
atów, 56 finalistów), Gimnazjum 
nr 7 w ZSO nr 4 (29 laureatów, 
18 finalistów) czy Gimnazjum nr 
14 w ZSO nr 10 (24 laureatów, 17 
finalistów).

Miasto stawia na języki
Obecnie, dzięki wsparciu 

miasta, trzy gliwickie szkoły re-
alizują program DSD (Niemiecki 
Dyplom Językowy). W tej grupie 
znajdują się dotychczasowe 
Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum 
Dwujęzyczne.

Dzięki uczestnictwu w pro-
gramie uczniowie mają możli-
wość uzyskania państwowego 
certyfikatu DSD I na poziomie 
A2/B1, a później – w liceum 
– na poziomie B2/C1 pozwa-
lającym m.in. na studiowanie 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii 
i Holandii.

Certyfikat B2/C1 zwalnia 
obcokrajowców z egzaminów 
wstępnych z języka niemieckie-
go. Dyplom może być również 
przydatny studentom polskich 
uczelni, którzy ubiegać się będą 
o stypendium w Niemczech.

W trakcie trwania nauki 
w grupach przygotowujących 
do egzaminu DSD wyróżniający 
się uczniowie mają możliwość 
skorzystania z wakacyjnych 
kursów językowych oraz rocz-
nych stypendiów naukowych 
w Niemczech. Uczniowie nie 
ponoszą żadnych kosztów z ty-
tułu przystąpienia do egzaminu, 
który jest finansowany przez 
stronę niemiecką. Uczniowie 
Gimnazjum Dwujęzycznego 
i Gimnazjum nr 3 uzyskali 
łącznie 190 dyplomów DSD I. 
Szkoły znalazły się dzięki temu 
wśród 11 placówek w Polsce, 
w których zdawalność egzaminu 
wyniosła 100%. (kik)

Ta noc ma moc!
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Zwycięzca Jakub Fochtman  
i Antoine Genin, dyrektor designu 
wewnętrznego Grupy Renault

Więcej na www.nocnaukowcow.com.pl. Wydarzenie jest organizowane 
przez Politechnikę Śląską oraz Miasto Gliwice.  
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Piast lepszy od 
beniaminka

Udany początek sezonu

bolesna lekcja 

Futsalowcy Piasta udanie rozpoczęli sezon 2017/18, bo od zwycięstwa 
nad AzS UG Gdańsk 6:0. W drugiej kolejce, już przed własną publicz-
nością gliwiczanie podejmowali MOKS Słoneczne Stok białystok. benia-
minek okazał się wymagającym przeciwnikiem, ale nie dal rady strzelić 
nawet jednego gola gospodarzom tego meczu. Piast wygrał 4:0, a łupem 
bramkowym podzieli się Mirga, Grecz, bonifacio i dewucki.

W pierwszych minutach spotkania 
inicjatywa należała do gości, ale nie 
udokumentowali tego żadnym celnym 
strzałem. Piast przejął piłkę, zamykając 
białostoczan pod ich bramką. Goście 
próbowali wypracować sobie prze-
wagę poprzez włączanie do ofensywy 
bramkarza Norberta Jędruczka. Dobrze 
w gliwickiej bramce spisywał się Alek-
sander Waszka. W 15 minucie Dewucki 
zagrał do Mirgi, który podał na prawą 
stronę do Piskorza. Kapitan Piasta w tym 
czasie urwał się obrońcom gości, dostał 
powrotne podanie od Piskorza i precy-
zyjnym strzałem otworzył wynik tego 
spotkania. Po przerwie zawodnicy Pia-
sta grali w ofensywie strzelając trzy i nie 
tracąc żadnej bramki. W 26 minucie, po 

rogu – Szadurski zagrał do Grecza, który 
uderzył w długi róg, piłka jeszcze odbiła 
się od słupka i wpadła do białostockiej 
bramki. W 35 minucie gliwiczanie prze-
prowadzili akcję, która przyniosła im 
trzeciego gola. Wtedy to Grecz zagrał do 
Mirgi, ten uderzył z dystansu – bramkarz 
Słonecznych odbił futsalówkę wprost 
pod nogi Lucasa, który umieścił ją 
w bramce. Był to premierowy gol Brazy-
lijczyka w barwach Piasta. Goście dążyli 
do zdobycia choćby honorowej bramki. 
Otwarta gra skończyła się jednak stratą 
czwartego gola. Już w 40 minucie Lukas 
przejął piłkę, zagrał do Dewuckiego, 
który uderzeniem z 15 metrów trafił 
w okienko, ustalając końcowy wynik 
meczu na 4:0.  (Piast Gliwice)
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Siatkarki AzS-u Gliwice zainaugurowały sezon. Podopieczne Wojciecha 
Czapli pokonały w pierwszym meczu  AzS AWF Warszawa 3:0. 

Gliwiczanki wyszły na parkiet skon-
centrowane i pewne siebie. Szybko obję-
ły prowadzenie i cały mecz był pod kon-
trolą gospodyń, które zwyciężyły 25:18. 
Drugiego seta gospodynie rozpoczęły 
od mocnego uderzenia, szybko obej-
mując prowadzenie 5:0. Potem jednak 
warszawianki zaczęły odrabiać, by wyjść 
na pierwsze w tym meczu prowadzenie 
(9:10). Podopieczne Wojciecha Czapli 
odparły ten atak, ale nie na długo. Koń-
cówka partii była bardzo emocjonująca. 
Aż trzykrotnie warszawianki miały piłkę 
setową. Ostatnie zdanie należało jednak 
do gliwiczanek.  Szapoval wygrała poje-

dynek jeden na jeden na siatce, blokując 
atak przeciwniczki. Set zakończył się wy-
nikiem 28:26 dla AZS-u. Trzecia odsłona 
była bardzo wyrównana.  Pierwszy punkt 
zdobyły gliwiczanki, ale kolejne dwa wy-
walczyły warszawianki.  Potem żadna ze 
stron nie potrafiła odskoczyć na więcej 
niż dwa oczka. Gdy na tablicy w końcu 
pojawił się wynik 21:21 wydawało się, 
że znów kibice będą świadkami gry na 
przewagi. Tak się jednak nie stało. W tej 
wojnie nerwów zwyciężyło większe do-
świadczenie i ogranie na tym poziomie 
zawodniczek z Gliwic, które wygrały 
25:22.  (AZS)

Podczas ostatniego meczu GTK Gliwice przegrało z rosą radom 
64:86. był to drugi mecz w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Koszy-
kówki w sezonie 2017/18.

– Klub z Radomia jest w tym sezonie 
bardzo silny i z pewnością będzie wal-
czył o mistrzostwo Polski. Musimy wy-
ciągnąć wnioski z tej porażki, by w kolej-
nym meczu z PGE Turowem powalczyć 
o komplet punktów – zapowiada media 
manager GTK, Tomasz Mucha. fo
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Opłatomat ułatwia płatności 
w Urzędzie Miejskim

Od kwietnia na parterze Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 funk-
cjonuje opłatomat. Automatyczna kasa 
umożliwia bezkolejkowe dokonywanie 

opłat komunikacyjnych, skarbowych oraz 
związanych z uzyskaniem dokumentów 
Urzędu Stanu Cywilnego. Opłatomat 
przyjmuje wyłącznie gotówkę.  (mf)
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„ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” to hasło tego-
rocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, podczas którego 
w Gliwicach odbędą się dni Otwarte Poradnictwa zawodowego. 

Dni Otwarte Poradnictwa Zawodo-
wego w Gliwicach potrwają od 16 do 22 
października. W tym czasie będzie można 
skorzystać z bezpłatnych badań testowych 
określających kompetencje zawodowe 
i spotkać się z doradcami, którzy ocenią 
potencjał zawodowy. Odbędzie się też 
maraton wiedzy, będą autotesty, konkur-
sy, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, 
korekty dokumentów aplikacyjnych i moż-
liwość przejrzenia ofert pracy. 

– PUP przygotował wiele spotkań, 
które pomogą w samorozwoju, odnale-
zieniu się na rynku pracy. To dobra oferta 
dla osób pozostających w rejestrze PUP 
Gliwice, ale też dla wszystkich chętnych 
gliwiczan i mieszkańców powiatu – tłu-
maczy Grażyna Żur, zastępca dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. 

Szczegóły są dostępne na stronie 
www.pup.gliwice.pl, pod adresem klub.
pracy@pup.gliwice.pl oraz pod nume-
rem telefonu 515-130-779.   (mf)

W trosce o własną karierę
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O Wyspiańskim we Lwowie

dr Stanisław bylina stworzył Państwowy Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach, obecne Centrum Onkolo-
gii – Instytut w Gliwicach. W 70. rocznicę powstania placówki postać jej pierwszego kierownika przypo-
mniało Muzeum w Gliwicach.

Dr Bylina był człowiekiem niezwykłym. 
Studia medyczne odbył w Poznaniu, a pro-
pozycję pracy w Zakładzie Otolaryngologii 
otrzymał jeszcze przed ich ukończeniem 
– rzecz jasna z wynikiem celującym. Po 
zdobyciu dyplomu nie spoczął na laurach 
i kształcił się dalej – w Londynie, Sztokhol-
mie, Paryżu i innych europejskich miastach. 
Podczas II wojny światowej został zaprzy-
siężony jako żołnierz Związku Walki Zbroj-
nej (przemianowanego później na Armię 
Krajową). Otaczał opieką medyczną kon-
spiratorów i rannych żołnierzy podziemia. 
W czasach socjalizmu nigdy nie wstąpił do 

partii i nie ulegał naciskom wywieranych 
na niego w sprawach kadrowych, najwyżej 
stawiając dobro pacjentów. Jego niezłom-
na postawa kosztowała go zresztą w latach 
50. utratę stanowiska dyrektora.

Po wojnie los rzucił go na Górny Śląsk, 
z którym wiązał plany już przed wrześniem 
1939 roku. Wybór padł na Gliwice, gdzie 
w dawnym budynku niemieckiej kliniki 
dla kobiet otwarto w 1947 roku placówkę 
leczenia nowotworów. Ośrodek prężnie się 
rozwijał i w ciągu pierwszego roku działal-
ności potroił liczbę łóżek (z 50 do 150). Sta-
nisław Bylina w Instytucie Przeciwrakowym 

podjął prace nad radioterapią w leczeniu 
nowotworów. Za jego sprawą utworzo-
no także pierwszą w Polsce Przychodnię 
Profilaktyki Raka, w której diagnozowano 
wczesne stadia raka szyjki macicy. Na sku-
tek zatargów z PZPR-em w 1951 roku dr 
Bylina został przeniesiony do przychodni 
kolejowej w Lesznie Wielkopolskim i nigdy 
już nie wrócił do Gliwic.

Postać wybitnego twórcy gliwickiej 
onkologii podczas wykładu w Willi Caro 
przypomniał dr Bogusław Tracz, historyk 
z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej.  (mm)

Ojciec gliwickiej onkologii
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Gliwiccy bibliotekarze wrócili z wizyty na Ukrainie. Podczas trzydniowego spotkania w ramach międzynarodowego projektu „Światu dajesz kształt 
– w 110. rocznicę śmierci  Stanisława Wyspiańskiego” wzięli udział w wykładach i warsztatach nawiązujących do twórczości wybitnego artysty.

Wizyta we Lwowie rozpoczęła się 
spotkaniem z prof. Wołodymirem Odre-
chivskim, rektorem Lwowskiej Narodowej 
Akademii Sztuk Pięknych – strategicznym 
partnerem projektu. Zastępca dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
Izabela Kochańczyk omówiła realizację 
projektu w latach 2016–2017. Następnie 
na wydziale grafiki uczelni odbyły się warsz-
taty transferu obrazu na tkaninę. Po raz 
pierwszy zaprezentowano również prace 
nadesłane na konkurs Grafika inspirowana 
twórczością Stanisława Wyspiańskiego, 
współorganizowany z Instytutem Sztuki 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Po zakończeniu 
ekspozycji wystawa trafi do Gliwic, a na-
stępnie do Cieszyna. 

Spotkania drugiego dnia wizyty od-
były się w Szkole Ogólnokształcącej nr 
10 im. św. Marii Magdaleny. Nauczycie-
le wzięli udział w warsztatach z zakresu 
kształcenia kompetencji kluczowych 
ucznia. Młodzież podczas zajęć poznała 
technikę linorytu oraz zasady gry plan-
szowej Wyspiański pod mikroskopem, 

która powstała w ramach projektu „Świa-
tu dajesz kształt”. 

Wizytę zakończył wykład „Stanisław 
Wyspiański i jego reforma typografii” 
we Lwowskiej Obwodowej Bibliotece 
dla Dzieci. Odbyły się tam także warsz-
taty graficzne z monotypii dla dzieci ze 
Sobotniej Szkoły im. Jana III Sobieskie-

go z Jaworowa oraz z lwowskiej Szkoły 
Ogólnokształcącej nr 24 im. Marii Ko-
nopnickiej.

W spotkaniach brali udział przedsta-
wiciele m.in. Polonijnego Uniwersytetu 
m. Jaworowa, Centrum Kultury Polskiej 
im. T. Padury w Koziatyniu oraz Biblioteki 
Powiatowej dla Dzieci w Samborze. 

– Lwów to piękne miasto. Przyjęto 
nas z wielką życzliwością i otwartością. 
Najbardziej ucieszyła nas możliwość 
rozmowy o polskiej kulturze i sztuce oraz 
wzajemnej inspiracji – tłumaczy Izabela 
Kochańczyk, która we Lwowie reprezen-
towała Gliwice wraz z Cecylią Mirelą 
Nawrot, dyrektor Ośrodka Doskonale-
nia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER 
w Gliwicach i dyrektorem Przedszkola 
Międzynarodowego „Stokrotka” w Gli-
wicach oraz Martą Kryś, kierownikiem 
Działu Instrukcyjno-Metodycznego 
MBP w Gliwicach. Wykłady wygłosiła 
Marta Romanowska, wieloletni kustosz 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
a warsztaty graficzne prowadziła Marta 
Frąckowiak z Instytutu Sztuki.

Projekt „Światu dajesz kształt”, w tym 
wizyta studyjna we Lwowie, został dofi-
nansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz budżetu Miasta Gliwice. 

W Gliwicach działanie wspiera  
11 partnerów, po stronie ukraińskiej 
współtworzą go 32 instytucje.  (mf)
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15 października będzie ostatnia w tym roku szansa, żeby zobaczyć 
kirkuty przy ul. Na Piasku i Poniatowskiego. Między godz. 13.00 
a 15.00 chętnych oprowadzą członkowie Gliwickiego Stowarzysze-
nia Pamięć – zikaron.

Tak zwany stary cmentarz żydowski 
znajduje się w Śródmieściu, w bliskim 
sąsiedztwie dworca kolejowego. Został 
założony około 1815 roku i spoczywa 
na nim około tysiąc osób, między inny-
mi członkowie rodu Troplowitzów i ro-
dzeństwo Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edith Stein).

Nekropolia przy ul. Na Piasku jest 
nieczynna, jednak na cmentarzu przy 

ul. Poniatowskiego w dzielnicy Zato-
rze nadal prowadzone są pochówki. 
Na terenie kirkutu znajduje się także 
dawny dom przedpogrzebowy za-
projektowany przez Maxa Fleischera 
w stylu neogotyckim. Obecnie w bu-
dynku mieści się Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich, oddział Muzeum 
w Gliwicach.

 (mm)

Spacer po żydowskich cmentarzach
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OGŁOSzeNIA

Ogłoszenie naboru  
uzupełniającego wniosków  

do udziału w edycji pilotażowej 
,,Programu Ograniczania Niskiej emisji 

dla miasta Gliwice”
Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla 
osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach 
wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. lub 2018 r. dofinansowanie na 
realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Progra-
mu Ograniczania Niskiej emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej 
likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy 

PN-EN-303:5-2012),
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do 

użytkowania przed 1995 rokiem).
Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
Dotacja może być udzielona w kwocie do 80% kosztu kwalifikowanego na 
realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:
• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
• 24 000 zł (pompa ciepła).
Termin realizacji inwestycji:
• w roku 2017: do 30 listopada 2017 r.
• w roku 2018: do 30 listopada 2018 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można starać się 
o uzyskanie dofinansowania do termoizolacji budynku (docieplenie ścian, 
docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu 
energetycznego). Na ww. zadania inwestor może otrzymać dofinansowanie 
do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
• 17 617 zł (docieplenie ścian),
• 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
• 14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).
Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria 
zawarte w regulaminie – zarządzenie nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice 
z 11 lipca 2017 r. Nabór jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli 
inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali dotacji z bu-
dżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny 
lub do odnawialnych źródeł energii typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz 
w przypadku braku możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od 
liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
• w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, pokój 332, tel. 32/239-12-78,
• u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.),  

tel. 504-218-836, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala nr 42, 
czwartki od 8.00 do 17.00. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017
zadania:
• obsługa dostaw i wysyłek magazy-

nowych,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• rozładunek dostarczonych towarów 

do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• kontrola zapasów magazynowych 
i zapewnienie zgodności stanów ma-
gazynowych,

• sporządzanie dokumentacji maga-
zynowej,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

Twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• uprawnienia operatora wózka widło-

wego – mile widziane,
• wykształcenie: min. zasadnicze za-

wodowe,
• znajomość tematyki gospodarki ma-

gazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi kom-

putera i komputerowych urządzeń 
magazynowych,

• dyspozycyjność do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole, 
• dokładność, sumienność,
• niekaralność,
• doświadczenie w branży chemicznej 

– mile widziane.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

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

o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe; 
• ciekawa praca w przyjaznej atmos-

ferze,
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV wraz z listem moty-
wacyjnym i podanym nr referencyjnym 
Magazynier/MSI/2017 na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych  
– t.j. dzU z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transpor-

towych w przewozach samochodowych 
FTL,

• zapewnienie odpowiednich środków 
transportowych w celu realizacji zleceń 
klientów,

• kontrola przebiegu procesu transpor-
towego i rozwiązywanie powstałych 
problemów,

• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zlecenio-

dawcami i przewoźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki 

w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świad-

czonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu 

informacji oraz dokumentów.

Twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• mile widziane doświadczenie w pracy 

na stanowisku spedytora w transporcie 
samochodowym,

• wykształcenie wyższe (mile widziane 
o profilu logistycznym),

• znajomość rynku transportowego, w tym 
firm przewozowych,

• umiejętność logicznego i analitycznego 
myślenia,

• umiejętności interpersonalne,
• zaangażowanie i silna motywacja do 

pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umo-

wę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze  

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medi-
cover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• samodzielne i odpowiedzialne stano-

wisko;
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 
28, 44-100 Gliwice, budynek K lub nr tel. 
602 290 402 lub e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stronie in-
ternetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. dzU  
z 2016 r., poz. 922)”.

oferty pracy

•  brukarz 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe na ww. stanowisku, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice 
i okolice;

•  spawacz – ślusarz 
wykształcenie zawodowe, doświad-
czenie zawodowe na ww. stanowisku, 
uprawnienia spawalnicze, spawanie 
konstrukcji stalowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  spawacz 
wykształcenie: zawodowe lub średnie, 
4 lata doświadczenia zawodowego, ak-
tualne uprawnienia TIG 141, spawanie 
aluminium metodą TIG, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  operator obrabiarek CNC 
wykształcenie zawodowe/średnie, do-
świadczenie mile widziane, znajomość 
rysunku technicznego oraz narzędzi 

pomiarowych, praca na centrum ob-
róbczym CNC, obróbka metali, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice Łabędy;

•  kierowca sam. ciężarowego 
wykształcenie zawodowe, min. rok 
doświadczenia zawodowego, biegła 
znajomość jęz. ukraińskiego, kurs na 
przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C+E, 
badania lekarskie, uprawnienia ADR, 
transport międzynarodowy towarów 
na terenie UE;

•  operator piły kamieniarskiej 
wykształcenie: brak wymagań, mile wi-
dziana umiejętność obsługi piły, cięcie 
kamienia, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Wilkowiczki, gmina Toszek;

•  hydraulik 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe mile widziane lub oso-
ba chętna do przyuczenia, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, jedna zmiana, praca 
na terenie woj. śląskiego.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,  

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

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

Oferty z 5 października 2017 r.

oBWIeSZcZeNIa INforMacJe

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 deraty-
zacji odbędzie się

od 15 września 2017 r.  
do 15 października 2017 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równocze-
snym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach miesz-
kalnych 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 2017 r. należy oczyścić podwórza, 
piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiek-
tach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurza-
nia wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do 
zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 września 2017 r. właściciele, administratorzy budynków 
i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia 
się w odpowiedni zapas trutki, według normy:
a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg 

trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
15 września 2017 r. należy wyłożyć trutkę w miejscach, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczegól-
ności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2017 r. należy pozostawić 
wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2017 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki 
i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu 
podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę 
należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA, TRUTKA”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka 
wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie 
szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przed-
stawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wyni-
kających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty 
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

preZyDeNta MIaSta GLIWIce

oBWIeSZcZeNIe

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2017 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłe-
go rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Gliwice za rok 2017 i 2018.

4. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

5. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Gliwice.

6. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z 25 października 
2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania 
na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za 
parkowanie na terenie miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 
XXXIII/1000/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 marca 
2010 r. w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz 
procedury ich przygotowywania i uchwalania.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 
XLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 marca  
2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanej 
Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gliwice do roku 2022.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użyt-
kowych, pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz 
zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej przy ul. Chorzowskiej, na okres do 20 lat.

11. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom na 
terenie miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Warszawska 35a, poprzez zmianę siedziby.

13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gliwickiego 
Ośrodka Metodycznego.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowe-
go miasta Gliwice w zakresie udzielania osobom starszym 
dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych dla miasta Gliwice na rok 2018”.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r.

19. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

20. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach.

21. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach.

22. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
Statutów Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach.

23. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szcze-
gółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego 
Rady Miasta porządek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 12 października br. oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, który 
ukaże się 19 października br.

PLANOWANy POrzĄdeK SeSjI rAdy MIASTA
do porządku sesji rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 19 października 2017 r., 

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSzeNIA

MIeSZKaLNe

UŻytKoWe

LoKaLe Na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. bArLICKIeGO 11, lok. nr I, pow.  
134,15 m2, 7 pomieszczeń użytkowych, 
korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC
Termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 382 900,00 zł
Wadium: 19 200,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• UL. WOLNOŚCI 40, lokal nr II, parter, piw-
nica, pow. 79,50 m2, 2 pomieszczenia i WC 
w piwnicy, 2 pomieszczenia z korytarzem 
na parterze połączone wewnętrzną klatką 
schodową
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 185 500,00 zł
Wadium: 9300,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od godz. 12.40 
do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. CHOrzOWSKA 30, lokal nr II, parter, 
piwnica, pow. 69,72 m2, 3 pomieszczenia 
na parterze (50,67 m2) oraz 1 pomiesz-
czenie na kondygnacji piwnic (19,05 m2)
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 000,00 zł

Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od godz. 14.30 
do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. zWyCIĘSTWA 33, lokal nr V, przyzie-
mie, pow. 51,27 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 500,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2017 r. od godz. 9.45 
do 10.00
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. OKrzeI 11, lokal nr III, parter, pow. 
71,38 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 400,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. GOrzOŁKI 13, lok. nr 13, II piętro, pow. 
32,93 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
WC na klatce schodowej, pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości
Termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 900,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2, Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• UL. GOrzOŁKI 13, lok. nr 16, III piętro, 
pow. 33,97 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, 
przedpokój
Termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2, Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• UL. KONArSKIeGO 2, lok. nr 1, parter, 
pow. 95,61 m2 + piwnica 7,25 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 26 października 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 226 000,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2, Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 października 2017 r.

• UL. rÓŻy LUKSeMbUrG 11, lokal nr 1, 
parter, pow. 41,50 m2 + piwnica: 7,00 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 000,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
12.45 do 13.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)

Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. WOLNOŚCI 48, lokal nr 1, parter, pow. 
47,60 m2 + piwnica: 4,60 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 102 600,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
12.20 do 12.35 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel.: 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. WIeCzOrKA 11, lokal nr 10, par-
ter (oficyna), pow. 53,82 m2, 2 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC  
(do legalizacji)
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 300,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

• UL. bArdOWSKIeGO 4, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 36,64 m2 + piwnica: 6,94 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 9 listopada 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 300,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 7 listopada 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2017 r.

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

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NIerUchoMoścI

KoMUNIKaty

ZaGoSpoDaroWaNIe prZeStrZeNNe

oferty pracy

zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, pn.:

remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontem klatki schodowej oraz 
budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, w budynku 

mieszkalnym przy ul. Lipowej 25 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 23 października 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.tbs2.pl.

zarząd Przedsiębiorstwa remontów Ulic i Mostów S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1,

zAPrASzA UPrAWNIONe POdMIOTy dO SKŁAdANIA OFerT NA  
bAdANIe SPrAWOzdANIA FINANSOWeGO SPÓŁKI zA 2017 rOK

Kontakt: Anna Sobieszek – Główny Księgowy 
tel. 32/270-40-00, wew.130
e-mail: asobieszek@pruim.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo remontów Ulic i Mostów S.A.  
w Gliwicach, ul. Nad bytomką 1, 

zatrudni:
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca dro-

gowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mine-

ralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o prze-
syłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: 
jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobi-
ście do siedziby PRUiM S.A., 44-100 Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1. 
Kontakt: 32/270-40-03.

zarządu dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje:

zarządzeniem organizacyjnym nr DN–13/2017  
dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z 7 września 2017 r.; 

10 listopada 2017 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy  
w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:  art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

W związku z powyższym zarząd dróg Miejskich  
będzie w tym dniu nieczynny.

Sygn. zO/TP/3/2017

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Chorzowska 150, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie: 

zawarcie ubezpieczenia pojazdów będących własnością zamawiającego  
na lata 2018-2019 w zakresie:

1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich po-
jazdów mechanicznych,

2. następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) wszystkich 
pojazdów mechanicznych,

3. autocasco (AC) oraz assistance (ASS) samochodu osobowego Opel Insignia. 
Termin składania ofert: 17 października 2017 r. do godz. 9.30 
Termin otwarcia ofert: 17 października 2017 r. o godz. 10.00 

Pełna treść ogłoszenia dostepna na www.pkm-gliwice.com.pl

INFOrMACjA
WydzIAŁU PLANOWANIA 

PrzeSTrzeNNeGO  
UrzĘdU MIejSKIeGO W GLIWICACH
Podaje się do publicznej wiadomości, że 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego pomiędzy Aleją jana Nowa-
ka-jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Sta-
rogliwicką (uchwała Rady Miasta Gliwice 
nr XXX/687/2017 z 7 września 2017 r.) 
został opublikowany 15 września 2017 r. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, poz. 4981 i wejdzie w życie  
16 października 2017 r.
Z tekstem ww. planu można się zapoznać 
na stronie www.bip.gliwice.eu w zakładce: 
prawo lokalne/uchwały rady miasta – akty 
prawa miejscowego.

INFOrMACjA
WydzIAŁU  

PLANOWANIA  
PrzeSTrzeNNeGO UrzĘdU 
MIejSKIeGO W GLIWICACH

Podaje się do publicznej wiadomości, 
że miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla ob-
szaru położonego w rejonie ulic Pszczyń-
skiej, Pocztowej i Płażyńskiego (uchwała 
Rady Miasta Gliwice nr XXX/686/2017  
z 7 września 2017 r.) został opublikowany 
15 września 2017 r. w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego, poz. 4980 
i wejdzie w życie 16 października 2017 r.
Z tekstem planu można się zapoznać na 
stronie internetowej www.bip.gliwice.
eu w zakładce: Prawo lokalne/uchwały 
rady miasta – akty prawa miejscowego.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 453 – 457 do 19 października 2017 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 459 do 19 października 2017 r.,
•	 nr 461 – 462 do 24 października 2017 r.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

http://www.zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
mailto:asobieszek@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/index.php
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.bip.gliwice.eu/
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
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OGŁOSzeNIA 
NIerUchoMoścI

21 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, 
w sali nr 34, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej niezabudowane działki nr 272/1 i 272/3, obręb 
Stare Łabędy, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033253/5.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
275 000,00 zł
Wadium: 27 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2750,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. dzU z 2017 r., poz. 1221  z późn. zm.).
Nieruchomość obejmująca niezabudowane 
działki nr 272/1 i 272/3 została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczone-
go zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3753/16 z 24 listopada 2016 r.  
I przetarg został przeprowadzony 28 marca 2017 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg został przeprowadzony 18 lipca 2017 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona przy ul. Klasztornej 
w otoczeniu zabudowy głównie mieszkanio-
wej. Nieco dalej znajdują się tereny Portu 
Gliwickiego i Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Teren niezabudowany, porośnięty 
drzewami i krzewami. Kształt działek regularny 
– wąski i wydłużony. Na działkach występują 
różnice wysokości terenu. Łączna powierzch-
nia działek wynosi 0,1723 ha, w tym działka nr 
272/1 o pow. 0,1485 ha, użytek „Bp” i działka 
nr 272/3 o pow. 0,0238 ha, użytek „Bp”.
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na 
terenie przeznaczonym w planie zagospoda-
rowania przestrzennego pod drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 
272/2, obręb Stare Łabędy, do ul. Klasztornej 
pod warunkiem utwardzenia nawierzchni i ni-
welacji terenu.
Włączenie działek do sieci dróg publicznych 
oraz ewentualne zagospodarowanie frag-
mentów przeznaczonych w planie pod drogi 
publiczne powinno być wcześniej uzgodnione 
z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach.
Działki są nieuzbrojone. Sieci uzbrojenia te-
renu znajdują się w ulicy Klasztornej, są to 
następujące sieci: elektryczna, wodociągowa, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa. 
Możliwość i warunki podłączenia poszcze-
gólnych sieci należy uzgadniać bezpośrednio 
z właścicielami sieci.  
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie 
mapowym miasta Gliwice pod adresem:  
http://utn.pl/5ENua.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmen-
tu terenu obejmującego dzielnicę Łabędy 
(uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) teren poło-
żony przy ul. Klasztornej, obejmujący działki nr 
272/1 i 272/3, obręb Stare Łabędy, oznaczony 
jest symbolem 11MN – co oznacza: Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
w niewielkich częściach symbolami 3KL i 4KL, 
co oznacza: Tereny komunikacji drogowej ist-
niejącej i modernizowanej oraz projektowanej 
– ulice lokalne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
• usługi nieuciążliwe – wbudowane w par-

terach budynków,
• usługi nieuciążliwe samodzielne budynki 

usługowe,
• budynki mieszkalne w zabudowie wieloro-

dzinnej niskiej (budynki do 4 mieszkań lub 
zespołu takich budynków),

• zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
• niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
• urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.
Przeznaczenie podstawowe 3KL i 4KL:
• lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem do-

stosowanym do klasy i funkcji ulicy,
• niezbędna infrastruktura techniczna.
Przeznaczenie dopuszczalne:
• miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych,
• zieleń ochronna ozdobna,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, prowadzone zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg,

• urządzenia służące odpoczynkowi – na 
ciągach pieszo-rowerowych o charakterze 
turystycznym, obiekty małej architektury,

• urządzenia komunikacji zbiorowej (przy-
stanki, zatoki autobusowe).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do 
zapoznania się ze stanem nieruchomości 
w terenie i planem zagospodarowania prze-
strzennego. 

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wyso-
kości 27 500,00 zł w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z za-
znaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 272/1 i 272/3, obr. Stare Łabędy, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość bę-
dzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
15 listopada 2017 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

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

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

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

minie 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 sporzą-
dzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty  w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 21 grudnia 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia w Biu-
rze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub infor-
macji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3753/16 z 24 listopada 2016 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy w godzinach 
pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31A, 
pokój nr 16.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

19 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Gliwice, obejmujących niezabudowaną 
działkę nr 274/2, obręb Stare Łabędy, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00033092/8 oraz zabudowana 
działkę nr 273, obręb Stare Łabędy, KW nr GL1G/00046693/5.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
295 000,00 zł,
w tym: 
cena zawierająca podatek VAT: 117 026,50 zł,
cena nie podlegająca opodatkowaniu podat-
kiem VAT: 177 973,50 zł
Wadium: 29 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2950,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. dzU z 2017 r., poz. 1221  
z późn. zm.), stanowi 39,67% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej przywołanej usta-
wy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT. Cena nie podlega-
jąca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 
60,33% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Nieruchomości obejmujące niezabudowaną 
działkę nr 274/2 oraz zabudowaną działkę  
nr 273, obręb Stare Łabędy, zostały przeznaczo-
ne do zbycia w drodze przetargu nieograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3754/16 z 24 listopada 2016 r.  
I przetarg został przeprowadzony 28 marca 
2017 r. i został zakończony wynikiem nega-
tywnym.
II przetarg został przeprowadzony 18 lipca 2017 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest przy ul. Staro-
miejskiej 42, w otoczeniu zabudowy głównie 
mieszkaniowej. Nieco dalej znajdują się tereny 
Portu Gliwickiego i Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Teren niezabudowany, poro-
śnięty drzewami i krzewami. Kształt regularny 
– wąski i wydłużony. Na działce występują 
różnice wysokości terenu.
Działka niezabudowana nr 274/2, obręb Stare 
Łabędy, o powierzchni 0,0674 ha, użytek „Bp”, 
działka zabudowana nr 273, obręb Stare Łabę-
dy, o powierzchni 0,0863 ha użytek „B”. Łączna 
powierzchnia wynosi 0,1537 ha.
Opis budynku:
• mieszkalny,
• powierzchnia użytkowa 134 m2,
• II-kondygnacyjny,
• wzniesiony w technologii tradycyjnej,
• mury nośne z cegły, działowe z cegły pełnej,
• schody – konstrukcja drewniana,
• stropy – drewniane w stanie dostatecznym,
• dach – konstrukcja drewniana, kryty papą, 

w stanie dostatecznym,
• stolarka okienna i drzwiowa – PCV – stan 

średni i drewniana – stan zły, drzwi płytowe 
pełne, płycinowe w złym stanie,

• tynki – z licznymi odpadam, malowane, 
w złym stanie,

• instalacje: elektryczna, wodna, kanaliza-
cyjna.

W budynku są 3 lokale mieszkalne (niewy-
odrębnione).
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na 
terenie przeznaczonym w planie zagospoda-
rowania przestrzennego pod drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej istniejącym zjaz-
dem do ul. Staromiejskiej.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie 
mapowym miasta Gliwice pod adresem:  
http://utn.pl/5ENua.
Do budynku doprowadzona sieć elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. 

Obciążenia nieruchomości
W księdze wieczystej nr GL1G/0033092/8, 
zapisana jest nieograniczona w czasie słu-
żebność przesyłu ustanowiona na działce  
nr 274/2, w zakresie:
• sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy  

200 mm, o długości 27,45 m i szerokości 
strefy ochronnej po 2,0 m z każdej strony 
sieci, a w miejscach przecięcia się strefy 
ochronnej z granicą działki – do granicy 
działki plus średnica sieci;

• kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm,  
o długości 20,53 m i szerokości strefy 

ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, 
a w miejscach przecięcia się strefy ochron-
nej z granicą działki – do granicy działki plus 
średnica sieci.

Przez południowo-wschodni narożnik działki 
nr 273 przechodzi sieć telekomunikacyjna. 
Przebieg sieci nie jest prawnie uregulowany.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmen-
tu terenu obejmującego dzielnicę Łabędy 
(uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) teren poło-
żony przy ul. Klasztornej, obejmujący działki 
nr 273 i 274/2, obręb Stare Łabędy, oznaczony 
jest symbolem 11MN – co oznacza: Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz w niewielkich częściach symbolem  
4KL co oznacza: Tereny komunikacji drogowej 
istniejącej i modernizowanej oraz projekto-
wanej – ulice lokalne, i symbolem 1 KG ½, 
co oznacza: Tereny komunikacji drogowej 
adaptowanej – ulice główne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
• usługi nieuciążliwe – wbudowane w par-

terach budynków,
• usługi nieuciążliwe samodzielne budynki 

usługowe,
• budynki mieszkalne w zabudowie wieloro-

dzinnej niskiej (budynki do 4 mieszkań lub 
zespołu takich budynków),

• zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
• niezbędne dojazdy, parkingi na własnej 

działce,
• urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.
Przeznaczenie podstawowe 4KL i 1 KG 1/2:
• lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem do-

stosowanym do klasy i funkcji ulicy,
• niezbędna infrastruktura techniczna.
Przeznaczenie dopuszczalne:
• miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych,
• zieleń ochronna ozdobna,
• sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, prowadzone zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg,

• urządzenia służące odpoczynkowi – na cią-
gach pieszo-rowerowych o charakterze 
turystycznym, obiekty małej architektury,

• urządzenia komunikacji zbiorowej (przy-
stanki, zatoki autobusowe).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie. 
Nieruchomość można obejrzeć po wcze-
śniejszym telefonicznym uzgodnieniu termi-
nu pod nr 32/338-64-12. Prosimy o kontakt  
z 2, 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wyso-
kości 29 500,00 zł w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczo-
ny, działka nr 273 i 274/2, obr. Stare Łabędy, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość bę-
dzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
13 grudnia 2017 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

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

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

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

minie 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 sporzą-
dzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego, w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w termi-
nie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 18 stycznia 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia w Biu-
rze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub infor-
macji w zakresie podatku od nieruchomości.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3754/16 z 24 listopada 2016 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy w godzinach 
pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31A, 
pokój nr 16.

Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ni-
niejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

oGłaSZa

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

oGłaSZa

zArzĄd bUdyNKÓW MIejSKICH  
II TOWArzySTWO  

bUdOWNICTWA SPOŁeCzNeGO  
44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za najem:

• garażu przy ul. Metalowców 7 o pow. 28,00 m2.
Termin przetargu: 12 października 2017 r., godz. 10.00

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  
500,00 zł.

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:

przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za 
najem:

• miejsca postojowego nr 15, znajdującego się na 
parkingu przyziemnym w budynku mieszkalnym  
przy ul. jasnej 5 – o pow. 12,50 m2.

Termin przetargu: 13 października 2017 r., godz. 10.00

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250,00 zł.

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

http://utn.pl/5ENua
http://www.gliwice.eu
http://utn.pl/5ENua
http://www.gliwice.eu
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
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OGŁOSzeNIA
NIerUchoMoścI

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

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

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

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

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

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

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

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 1327, obręb Sośnica o po-

wierzchni 0,4187 ha, położonej przy  
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4.

Termin przetargu: 24 października 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 797 600,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t. j. dzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nierucho-
mość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 79 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości - oznaczonej jako 

• działka nr 974, obręb Sośnica, o po-
wierzchni 0,1306 ha, położonej w Gli-
wicach przy ul. Kasprowicza, stanowią-
cej własność miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00130837/3.

Termin przetargu: 21 listopada 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 274 800,00 zł

* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t. j. dzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 27 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości Miasta Gliwice - oznaczonej jako 
• działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, o po-

wierzchni 0,0572 ha, położonej na południe 
od ul. Tokarskiej, użytek b – tereny mieszka-
niowe, KW nr GL1G/00063495/2.

Przetarg ogranicza się właścicieli działek nr 1186, 1189, 1190 
i 1198, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 22 listopada 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 77 700,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t. j. dzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 7800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Opolskiej, oznaczo-
nych jako:
• dz. nr 458, obręb zatorze, wpisana do księgi 

wieczystej nr GL1G/00022892/6, o pow. 
0,0870 ha; 

• dz. nr 459, obręb zatorze, wpisana do księgi 
wieczystej nr GL1G/00021326/1, o pow. 
0,1028 ha.

Powierzchnia łącznie 0,1898 ha.
Termin przetargu: 6 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31 A, sala nr 34. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 530 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t. j. dzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 53 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości położonych przy ul. S.Reymonta w Gliwicach:
• prawo własności działki nr 749/3, obręb 

Kolej, o pow. 0,1016 ha i prawo własności 
działki nr 751, obręb Kolej, o pow. 0,2779 ha,  
z KW nr GL1G/00033189/5, 

• prawo własności działki nr 750, obręb Kolej,  
o pow. 0,1507 ha, KW nr GL1G/00055730/3,

będących własnością Miasta Gliwice; 
• prawo użytkowania wieczystego dział-

ki nr 752, obręb Kolej, o pow. 0,1596 ha,  
KW nr GL1G/00068483/0 będącej własno-
ścią Skarbu Państwa.

Powierzchnia łącznie 0,6898 ha.
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 225 000,00 zł*
* W tym wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 752, obręb 
Kolej: 180 495,12 zł brutto.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t. j. dz U z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 122 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

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

NIerUchoMoścI Na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.  
dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA  

NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

ogłasza, że 20 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali  
nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Snopowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie rejonowym w Gliwicach 
księga wieczysta nr GL1G/00018729/2, oznaczonej jako działka 700/2, obręb bojków 
Wschód o pow. 0,0386 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny 
dróg (dr), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone 
żadne roszczenia. 
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej 
nr GL1G/00018729/2 nieruchomość nie jest przed-
miotem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem żadnych 
zobowiązań.

Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 70 494,00 zł
Wadium: 7050,00 zł
Minimalne postąpienie: 710,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmio-
towa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem 
VAT, który został uwzględniony w cenie wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do 
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na 
podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 199/17 
z 6 lipca 2017 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji 
rządowej nr PM-4927/17 z 9 sierpnia 2017 r. i wykazu 
nr 14/SP/2017 stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, 
na mocno wydłużony kształt, porośnięta jest trawą. 
Ogrodzenie z działką sąsiednią nr 366, obręb Bojków 
Wschód, nie jest zlokalizowane w granicy. Działka  
nr 700/2, obręb Bojków Wschód, położona jest po-
między dwoma nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami mieszkalnymi.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego działka nr 700/2, obręb Bojków 
Wschód, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 
H1.4/MN2, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współ-
czesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji 
związanych z różnymi formami działalności gospodar-
czej, których powierzchnia całkowita nie przekracza 
30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu. 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pozytywnie zaopi-
niował możliwość włączenia ruchu drogowego z działki  
nr 700/2, obręb Bojków Wschód, nowym zjazdem do 
drogi publicznej – ulicy Snopowej.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: 
sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości w terenie. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu 
wadium w formie pieniężnej do 14 listopada 2017 r. 
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z za-
znaczeniem „I przetarg ustny nieograniczony, działka 
700/2, obręb Bojków Wschód, imię i nazwisko, PESEL 
lub nazwa, NIP firmy, na czyjej rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data 
uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 

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

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

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

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wy-
niku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczę-
tą 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 re-
alizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej – t.j. DzU z 2016 r., poz. 2042 z późn. zm.), 
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią 
oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo 
do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz zło-
żą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy 
przedłożyć do 14 listopada 2017 r. do godz. 16.00.

Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy realizacji prawa do re-
kompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji 
lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z  24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomo-
ści, wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy. 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 

notarialnego lub sporządzonego w obecności pra-
cownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (maks. do 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-
tu 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 sto-
sownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
ze sprzedażą nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, or-
ganizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zada-
nia z zakresu administracji rządowej nr PM-4927/17  
z 9 sierpnia 2017 r. na podstawie podanego do publicznej 
wiadomości wykazu nr 14/SP/2017 stanowiącego załącz-
nik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością 
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej jako organ właściwy do gospoda-
rowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
– www.gliwice.eu w zakładce O Gliwicach/Oferta nie-
ruchomości do zbycia oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej – bip.gliwice.eu w dziale: Informacje Publiczne/ 
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłosze-
nia w prasie codziennej („Miejski Serwis Internetowy 
– Gliwice”).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. zwycięstwa 21, na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody Śląskiego w biu-
letynie Informacji Publicznej zostały 
podane do publicznej wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
•	 nr 16/SP/2017 do 23 października 2017 r.,
•	 nr 18/SP/2017 do 23 października 2017 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 176/2017 do 19 października 2017 r.,
•	 nr 177/2017 i nr 178/2017 do 23 października 2017 r.,
•	 nr 179/2017 do 25 października 2017 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 180/2017 – nr 186/2017 do 25 października 2017 r.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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W filii nr 17 Miejskiej biblioteki Publicznej niedawno poja-
wił się nowy sprzęt komputerowy i mnóstwo gier, filmów 
na dVd, zabawek i programów edukacyjnych. Oddział bi-
blioteczny został doposażony dzięki środkom z Gliwickiego 
budżetu Obywatelskiego.

Realizacja zadania w filii na Za-
torzu kosztowała około 40 tys. zł. 
W bibliotece pojawiło się 6 nowych 
stanowisk komputerowych, jeden 
zestaw multimedialny składający się 
między innymi z laptopa i projektora 
oraz drukarka. Poza sprzętem infor-
matycznym na listę zakupów trafiły 

także zabawki, klocki, programy edu-
kacyjne, filmy i bajki. W oddziale moż-
na na przykład pobawić się robotami 
albo potrenować na symulatorach 
lotów. Filia została także wyposażona 
w wygodne pufy do siedzenia. 

‒ W najbliższym czasie biblio-
teka będzie organizować zajęcia 

dla dzieci i młodzieży z wykorzy-
staniem interaktywnych zabawek 
– zapowiada Izabela Adamczak, 
kierownik filii nr 17. (mm)

CzWArTeK 12 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 12.30: „Twój Vincent” – projekcja w ramach Sensu 

Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Rozsiani po Europie. Żydzi z Bolonii i Emilii

-Romanii” spotkanie z Betą i Pawłem Pomykalskimi, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Quo vadis himalaizm?” – spotkanie z Ja-
nuszem Gołąbem i Andrzejem Bargielem, Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” (ul. Bojkowska 37)

PIĄTeK 13 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 16.30: warsztaty teatralne z Lufcikiem na Korb-

kę, filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Spół-
dzielcza 33a)

 ■ godz. 19.00: „Lekcja tańca w Zakładzie Weselno-Po-
grzebowym Pana Bamby” – premiera spektaklu, Teatr 
Miejski (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 19.00: Kłak & DJ Simple / DJ Hopbeat / Domix 
(Beatbox), Skorup & Jazbrothers, Paluch – koncerty 
w ramach Silesia Hip Hop Festivalu IV, Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

SObOTA 14 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 10.00‒12.00: XVII Giełda Zabawek Używanych, 

Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
 ■ od godz. 10.00: projekt artystyczny „Kaczyniec Kultural-

nie”, ul. Kaczyniec
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Skąd się biorą zabytki?” – zajęcia 

dla dzieci z cyklu „Mały muzealnik”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.55: „Czarodziejski flet” – transmisja z cyklu 
„Met Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Łukasz Kuropaczewski Trio – koncert w ra-
mach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej 
Improwizowanej All’improvviso, Centrum Edukacji 
i Biznesu „Nowe Gliwice” (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 19.00: koncert Aga Derlak Trio w ramach PalmJazz  
Days, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: Kamel & DJ Roka, Vixen, Wac Toja, Reto 
– koncerty w ramach Silesia Hip Hop Festivalu IV, Cen-
trum Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

NIedzIeLA 15 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 11.00: „Tarapaty” – pokaz specjalny z udziałem 

twórców filmu w ramach Dziecięcego Saloniku Filmo-
wego, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 15.15: „Goodbye Berlin” – seans w ramach Euro-
pejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok

 ■ godz. 16.30: „Bracia Lumière” – seans w ramach Euro-
pejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok

 ■ godz. 17.00: „Bosaka” – seans w ramach Europej-
skiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok

 ■ godz. 17.00: „Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną” – kon-
cert Agnieszki Bielanik-Witomskiej, Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 17.00: „Przypowieści – raz jeszcze” – premiera 
spektaklu Teatru A, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła 
II (ul. Górnych Wałów 3a)

 ■ godz. 18.15: „Twój Vincent” – seans w ramach Europej-
skiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok 

 ■ godz. 18.30: „Po tamtej stronie” – seans w ramach Eu-
ropejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok

 ■ godz. 20.00: „Zgoda” – seans w ramach Europejskie-
go Dnia Kina Artystycznego, kino Amok

 ■ godz. 20.20: „Piękny kraj” – seans w ramach Europej-
skiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok

 ■ godz. 19.00: Power Trio – koncert w ramach 26 Mię-
dzynarodowego Festiwalu Drum Fest, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

PONIedzIAŁeK 16 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 18.00: czytanie performatywne Josepha Conrada,  

Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 19.00: koncert Gabrieli Blachy w ramach PalmJazz  

Days, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

WTOreK 17 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 17.30: „Mowa dźwięków improwizowanych” – 

wykład w ramach festiwalu All’improvviso, Biblioteka 
Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 20.00: jam session w stylistyce bluesa z Kajeta-
nem Drozdem, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

ŚrOdA 18 PAźdzIerNIKA
 ■ godz. 18.00: „Ocalić od zapomnienia” – spotkanie Dys-

kusyjnego Klubu Muzycznego, Biblioteka Centralna  
(ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00: „Podróże pastelowe” – wernisaż wystawy 
Teresy Pawłowskiej, galeria Atrium (ul. Konarskiego 18c)

Nie tylko książki

                     dzieci w tarapatach
Szalona przygoda ze skarbem i złodziejską szajką w tle to 
gotowy przepis na wciągający film dla młodych widzów.  
15 października w kinie Amok zaplanowano projekcję  
„Tarapatów” w reżyserii Marty Karwowskiej.

W październikowym Dziecięcym 
Saloniku Filmowym widzowie zoba-
czą nie tylko świetny film przygodo-
wy, ale także spotkają się z twórcami. 
W wydarzeniu weźmie udział reżyser 

filmu oraz odtwórcy głównym ról – 
Hania Hryniewicka i Kuba Janota-
-Bzowski. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 11.00 w dużej sali kina Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3). (mm)

Komedia lekko psychodeliczna
bohumil Hrabal i jaroslav Hašek to dwa mocne powody, dla których pozycja Czechów 
w panteonie najzabawniejszych narodów świata od lat jest niezagrożona. z absurdalnym 
humorem rodem zza południowej granicy 13 października zmierzy się zespół artystyczny 
Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Premierę sztuki nawiązującej 
do twórczości czeskich pisarzy 
nieprzypadkowo zaplanowano na 
piątek trzynastego. – „Lekcja tań-
ca w Zakładzie Weselno-Pogrze-
bowym Pana Bamby” to będzie 
wieczór w atmosferze trochę sty-
py, a trochę wesela, który zamieni 
się w święto prawdziwej poezji 
i humoru – zapowiada Agnieszka 
Skowronek z Teatru Miejskiego 
w Gliwicach. Przedstawienie 
będzie utrzymane w konwencji 
teatralnej biesiady, do której 
przyłączą się aktorzy Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy 
– jednego z najoryginalniejszych 
zespołów artystycznych w kraju. 
Humorystycznej uczcie będzie 
akompaniować kapela na żywo.

Tytułowy Pan Bamba (w tej roli 
Joanna Gonschorek) organizuje im-
prezy weselne, stypy pogrzebowe 
i lekcje tańca. Nie gardzi też innymi 

dochodowymi zajęciami, co popy-
cha go w końcu w stronę polityki 
– podejmuje się przygotowania na 
terenie swojego zakładu wieczoru 
agitacyjnego lokalnego kandydata 
na posła. Jak zakończy się partyjna 
impreza? Bardzo nieoczekiwaną 
puentą!

Spektakl reżyseruje Łukasz Czuj, 
specjalista od teatralnej groteski i dy-
rektor artystyczny Teatru Miejskiego 
w Gliwicach. Premierowe przedsta-
wienie rozpocznie się 13 października 
o godz. 19.00. Szczegółowy repertuar 
gliwickiego teatru jest dostępny na 
stronie www.teatr.gliwice.pl. (mm)
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