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Miejski Zarząd Usług Komunalnych na bieżąco dba o utrzymanie porządku na gliwickich nekropoliach, pielęgnuje zieleń  
i sukcesywnie modernizuje miejsca pamięci. Tuż przed dniem Wszystkich Świętych zakończył się kolejny etap prac.

Poza bieżącym utrzymaniem ne-
kropolii, miasto przeprowadza wiele 
inwestycji. Od 2008 r. trwa zakrojona na 
szeroką skalę modernizacja infrastruktu-
ry cmentarza Centralnego – dotychczas 
miasto przeznaczyło na ten cel już niemal 
8 mln 750 tys. zł. 

– Od początku prac zakrojonych na 
szeroką skalę wyremontowano dach i ele-
wację kaplicy cmentarnej, wybudowano 
ponad 28 tys. m2 nowych alejek, wykona-
no drenaże i instalacje wodociągowe, wy-

budowano 31 punktów zbiórki odpadów, 
29 punktów czerpania wody oraz odtwo-
rzono 2 zabytkowe punkty czerpania wody 
i wyremontowano rzeźbę „Ukrzyżowanie” 
– wylicza Marzena Sosnowska, rzecznik 
prasowy MZUK.

W ostatnich dwóch miesiącach na cmen-
tarzu Centralnym odnowiono dwie aleje za 
główną kaplicą. W ramach inwestycji o war-
tości ponad 863 tys. zł wykonano drenaż 
kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, 
wybudowano alejki, zregenerowano traw-

niki, a dwa ozdobne punkty czerpania wody 
poddano renowacji. To nie koniec inwestycji 
na głównej nekropolii Gliwic. W najbliższym 
czasie zostaną wyremontowane trzy z sze-
ściu fontann zdobiących cmentarz Centralny, 
w tym największa, znajdująca się za główną 
kaplicą. Modernizacja powinna zakończyć 
się do końca br. W przyszłości MZUK planuje 
znaleźć wykonawców renowacji pozostałych 
fontann.

– Cmentarz założony w 1924 r. został 
zaprojektowany przez słynnego architekta 

Karla Schabika. Z uwagi na historię i wy-
jątkowy charakter tego miejsca, zamierza-
my przywrócić dawny blask fontannom, 
choć dawna funkcja nie zostanie im już 
przywrócona. Kiedyś fontanny przede 
wszystkim dostarczały wodę. Teraz służą 
temu punkty czerpania wody, a fontanny 
możemy traktować jak ozdobne elemen-
ty małej architektury – tłumaczy Tadeusz 
Mazur, dyrektor Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach. 

Pamięć nie tylko od święta
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DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

Przed nami świąteczne dni – 1 i 11 listopada. 1 listopada obiekty zarządzane przez 
MZUK będą nieczynne, jednak 11 listopada Palmiarnia będzie otwarta od godz. 10.00 
do 18.00, pływalnia Delfin od 8.00 do 22.00, Mewa od 10.00 do 22.00, Olimpijczyk od 
8.00 do 22.00, z kolei hala Sośnica, stadiony i boiska miejskie będą funkcjonowały w 
oparciu o wcześniejsze rezerwacje. Przypominamy, że 1 listopada korty tenisowe przy 
ul. Kosynierów kończą sezon. Miłośników czworonogów informujemy, że 1 i 11 listo-
pada schronisko dla zwierząt przy ul. Wschodniej będzie nieczynne. (fot. UM Gliwice)

– Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety – tak śpiewała Marilyn Monroe. 
Jeśli fascynuje cię świat podziemnych unikatów, szukasz ciekawej biżuterii 
lub – po prostu – nudzi cię wszechobecny banał, przyjdź 19 i 20 listopada 
(10.00–18.00) na politechniczną Giełdę Minerałów i Kiermasz Biżuterii! Atrak-
cją imprezy na Wydziale Geologii i Górnictwa Pol. Śl. będzie spotkanie z Jac-
kiem Ożdżeńskim, ekspertem w dziedzinie kamieni szlachetnych. 19 listopada, 
w samo południe, odsłoni on przed słuchaczami tajniki pracy z diamentami. 
(fot. materiały prasowe Muzeum Geologii Złóż Politechniki Śl.)

W III Półmaratonie Gliwickim wzięli udział m.in… Spartanie. Charytatywna 
grupa biegowa „Spartanie dzieciom” w czerwonych strojach, ze złotymi 
tarczami i ostrymi włóczniami pobiegła, aby pomóc chorym i niepełno-
sprawnym. – Każdy z nas przebiegł już przynajmniej po jednym maratonie. 
W naszym gronie są osoby, które doświadczają na co dzień trudu wychowania 
i rehabilitacji dzieci – mówią o sobie. Szczegółowe informacje o fundacji na 
www.spartaniedzieciom.org. (fot. Z. Daniec)

Bieg na 6 łap to ogólnopolska inicjatywa, która przypadła do gustu zarówno miłośnikom zwierząt i aktywności na świeżym powietrzu, jak i samym zwierzakom. Nic 
dziwnego – podczas 6 spacerów, które dotychczas odbyły się w Gliwicach, adoptowano kilkanaście psów. Przed nami 7 edycja. Zapisy już ruszyły. Bieg z psami ze 
schroniska przy ul. Wschodniej odbędzie się 5 listopada, biuro biegu zostanie otwarte o godz. 11.30. W zabawie może wziąć udział każdy, mile widziane są całe rodziny. 
Do pokonania wyznaczono trasę wokół schroniska o długości ok. 3 km. Rejestracja na: www.mzuk.gliwice.pl. (fot. MZUK)

W niedzielę (23 października) Piast Gliwice pokonał FC Toruń 4:2 w 5. kolejce 
o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. Dla gliwiczan był to trzeci z rzędu mecz bez 
porażki przed własną publicznością. – Był to, mimo wszystko, trudny rywal, ale 
zaangażowanie Piasta było takie, jakiego oczekiwałem. Były oczywiście błędy po 
naszej stronie, ale popełniliśmy ich znacznie mniej niż przeciwnik – mówił po meczu 
Sebastian Wiewióra, trener futsalowego Piasta Gliwice. Dzięki trzem zdobytym 
punktom gliwiczanie przesunęli się na piąte miejsce w tabeli. W następnym spo-
tkaniu (4 listopada) Piast zmierzy się z Red Dragons Pniewy. (fot. M. Duś)

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

Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy obowiązywać będą od  
28 października (od godz. 20.00) do 1 listopada (do godz. 24.00)

Cmentarz Centralny: tu będzie można parkować po obu stronach ul. Ander-
sa i jednostronnie na ul. Okulickiego, a także na parkingach przy CH Arena 
oraz na tyłach cmentarza

Cmentarz przy ul. św. Wojciecha: do cmentarza będzie można dojechać 
od ul. Toszeckiej, a jadący od DK 88 prowadzeni będą objazdem ulicami: 
św. Wojciecha, Jałowcową, Myśliwską oraz Toszecką. Na części ul. św. Wojcie-
cha wprowadzony zostanie prawostronny zakaz zatrzymywania się

ZMIANy W RUCHU W OKOLICACH CMeNTARZyKZK GOP poinformował 
o zmianach w regionalnym 
transporcie publicznym, obo-
wiązujących 31 października 
(poniedziałek) i 1 listopada 
(wtorek). Najistotniejsza wia-
domość to darmowa podróż 
wszystkimi l iniami w dniu 
Wszystkich Świętych. Przy-
pomniano też o kursowaniu 
między gliwickimi cmentarzami 
dodatkowych bezpłatnych auto-
busów miejskich (linii C-1, C-2, 
C-3, C-4) i czasowych zmianach 
w rozkładach jazdy.

Standardowo w tych dniach 
komunikacja miejska w Gliwi-
cach będzie funkcjonowała we-
dług sobotnich rozkładów jazdy. 

Poza tym na wybranych liniach 
(6, 71, 80, 126, 186, 197, 259, 
288, 624, 676, 677, 692, 840) 
mają obowiązywać rozkłady jaz-
dy oznaczone jako „Wszystkich 
Świętych”. Wprowadzono zara-
zem jednodniowe wyjątki. 31 
października linie nr 194 i 194N 
będą kursowały według rozpiski 
sobotniej, a linie 59 i 710 – we-
dług tzw. specjalnych rozkładów 
jazdy. 1 listopada podróżujący 
liniami 59, 194, 194N i 710 będą 
mieć do dyspozycji rozkłady jazdy 
ważne w dniu Wszystkich Świę-
tych. Ma również funkcjonować 
weekendowa linia nocna 692N 
(w nocy z 28 na 29 października, 
z 29 na 30 października, z 30 na 

31 października oraz z 31 paź-
dziernika na 1 listopada).

Tradycyjnie 1 i 2 listopa-
da zostaną uruchomione 
cztery dodatkowe bez-
płatne linie autobusowe, 
którymi będzie można 
dotrzeć w rejony gliwic-
kich nekropolii.

Chodzi o: C-1 (od cmenta-
rza Centralnego do przystanku 
„Trynek Toruńska”), C-2 (od 
cmentarza Centralnego do 
placu Piastów; w kursach do 
cmentarza Centralnego linia 
obsługuje przystanek „Gliwice 
Dworcowa”), C-3 (od cmenta-
rza Centralnego do cmentarza 
Lipowego, m.in. przez stanowi-
sko nr 6 na placu Piastów oraz 
przystanek „Gliwice Piwna”; 
w kursach do cmentarza Cen-
tralnego linia obsługuje m.in. 
przystanki „Gliwice Poniatow-
skiego” i „Gliwice Dworcowa) 
oraz C-4 (od placu Piastów do 
cmentarza Lipowego i cmenta-
rza św. Wojciecha, m.in. przez 
stanowisko nr 6 na placu Pia-
stów oraz przystanek „Gliwice 
Piwna”).  (kik)

Już wkrótce wybierzemy się na cmentarze, wspominać naszych bliskich. Aby ułatwić dotarcie w rejony nekropolii i zachęcić 1 listopada do 
skorzystania z komunikacji miejskiej, KZK GOP po raz kolejny wprowadza tego dnia darmowy przejazd wszystkimi liniami autobusowymi. 
Zmotoryzowani powinni tradycyjnie pamiętać o objazdach w rejonach cmentarzy. Mapki zamieszczamy poniżej.

 dokończenie ze str. 1

Remont głównych alei 
cmentarza Centralnego zakoń-
czył szeroki program moderni-
zacji infrastruktury nekropolii 
zarządzanych przez MZUK:   
cmentarza Lipowego przy ul. 
Poniatowskiego, w Łabędach 
przy ul. Wrzosowej, w Wilczym 
Gardle przy ul. Niezapominajki 

oraz w Ligocie Zabrskiej przy ul. 
św. Jacka. Na tych nekropoliach 
w ostatnich latach wybudowano 
nowe alejki, wykonano drenaże 
i instalacje wodociągowe, wybu-
dowano  punkty zbiórki odpadów 
i czerpania wody. Remonty są 
przeprowadzane sukcesywnie, 
w zależności od potrzeb. 

– Szeroka modernizacja ne-
kropolii kilka lat temu zaczęła 

się od cmentarzy Centralnego 
i Lipowego, gdzie przeprowa-
dzono szereg prac. Poza tym 
w ostatnich latach na cmenta-
rzu w Wilczym Gardle odnowi-
liśmy kaplicę, powstały nowe 
chodniki, pojawiły się kolejne 
nasadzenia. Wykonaliśmy też 
drenaż, ujęcia wody i śmietniki 

z furtkami. Na cmentarzu przy ul. 
św. Jacka wybudowaliśmy nowe 
chodniki, wykonaliśmy drenaż, 
nasadziliśmy iglaki. Nekropolia 
w Łabędach zyskała nowe alej-
ki, ujęcia wody, śmietniki, nowe 
miejsca pod pochówki, bramę 
wejściową, w kaplicy wymienili-
śmy okna. Ponadto nasadziliśmy 

260 iglaków i wybudowaliśmy 
nowe kolumbarium z miejscami 
na urny – tłumaczy Władysław 
Stróżyński, kierownik cmentarzy 
komunalnych w Gliwicach. 

W Gliwicach znajdują się też 
cmentarze parafialne, których 
modernizacją i remontami nie 
zajmuje się miasto.  (mf)

Jak dojechać na groby bliskich?

Pamięć nie tylko od święta
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Cmentarz Centralny. Jednym z etapów modernizacji największej nekropolii w Gliwicach był remont rzeźby 
„Ukrzyżowanie"

Cmentarz Lipowy. Podczas remontu wybudowano m.in. nowe uję-
cia wody. Obecnie są tam wykonywane prace związane z bieżącym 
utrzymaniem nekropolii
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Odwaga wykuta w kamieniu

Nowe radiowozy
dla policji!

Poczta przy Zwycięstwa.
Otwarcie już niebawem!

31 października (poniedziałek) uruchomiona zostanie nowa siedzi-
ba Urzędu Pocztowego Gliwice 1 przy ul. Zwycięstwa 28 – poinfor-
mowała Poczta Polska SA w komunikacie nadesłanym do redakcji 
„MSI – GLIWICe”. 

Urząd Pocztowy Gliwice 1 (poczta 
główna) przeniósł się z ul. Dolnych 
Wałów 8 do nowej lokalizacji przy ul. 
Zwycięstwa 28, naprzeciwko siedziby 
Urzędu Miejskiego. 

Przeprowadzka trwała prawie 4 
miesiące. Siedziba przy ul. Zwycię-
stwa – jak zapewnia Poczta Polska 
– będzie miała wyższy standard, niż 

placówka w poprzedniej lokalizacji. 
Przygotowano m.in. więcej stanowisk 
do obsługi klienta. 

Godziny pracy placówki pozostaną 
bez zmian. – Zapraszamy klientów od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 20.00, a w soboty od godz. 9.00 
do 13.00 – napisano w komunikacie 
przesłanym do naszej redakcji.  (as)

Dziewięć nowych radiowozów otrzymała Komenda Miejska Policji 
w Gliwicach. Samochody rozpoczną służbę w komisariatach i dro-
gówce. Ich zakup został sfinansowany przez gliwicki samorząd oraz 
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Gliwicki garnizon otrzymał cztery sa-
mochody marki Kia Ceed oraz pięć marki 
Opel Corsa. Pojazdy spełniają normy prze-
widziane dla radiowozów wyznaczone przez 
Komendę Główną Policji. Gliwicki samorząd 
przeznaczył na ich zakup połowę kosztów. 
Druga połowa pochodzi z budżetu policji.

Miasto Gliwice każdego roku wspiera 
policję. Zazwyczaj jest to dofinansowanie 
prac remontowych czy właśnie zakup 
radiowozów. Samorząd pokrywa także 
koszty dodatkowych patroli w mieście. 

Zakup nowych pojazdów to kolejny 
dowód na to, że współpraca na linii sa-
morząd – policja od lat układa się bardzo 
dobrze, na czym zyskują przede wszyst-
kim mieszkańcy Gliwic.

Warto przypomnieć, że w lutym 
oddano do użytku policyjną „trójkę” 
przy ul. Pszczyńskiej. Budowa nowe-
go komisariatu była możliwa również 
dzięki wsparciu gliwickiego samorzą-
du, który przekazał teren pod nową 
siedzibę. 

– Policja finansowana jest z budże-
tu centralnego, a samorządy nie są 
zobligowane do jej dotowania. Przy-
kład Gliwic pokazuje jednak, że lokalne 
władze znają realia funkcjonowania 
komend. Wspierając je finansowo, 
dbają tym samym o bezpieczeństwo 
mieszkańców – podkreśla Marek 
Słomski, rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach.  (as)

Ma ponad dwa metry wysokości i można podziwiać go przy kościele garnizonowym pw. św. barbary. Pomnik „Gliwiccy cichociemni” został 
oficjalnie odsłonięty 26 października w obecności mieszkającego w Gliwicach 95-letniego kapitana Aleksandra Tarnawskiego pseud. Upłaz 
– oficera Armii Krajowej, podporucznika broni pancernej, ostatniego z 316 polskich cichociemnych.

Środową uroczystość na terenie gli-
wickiej parafii wojskowej przeprowadzono 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym, 
w oprawie kompanii honorowej 6. Bata-
lionu Powietrznodesantowego im. gen. 
dyw. Edwina Rozłubirskiego. Obecni byli 
m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej – Bartłomiej Grabski (podse-
kretarz stanu), Bogdan Ścibut (dyrektor 
generalny MON) i Agnieszka Michalak 
(reprezentacja resortu), wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek, biskup polowy gen. 
bryg. Józef Jan Guzdek oraz prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Nie zabrakło 
kapitana Aleksandra Tarnawskiego „Upłaza” 
i jego bliskich oraz rodzin pięciu pozostałych 
(nieżyjących już) gliwickich cichociemnych: 
Edwarda Kiwera pseud. Biegaj (1919–1987), 
Bolesława Polończyka pseud. Kryształ 
(1906–1996), Leszka Ratajskiego pseud. Żal 
(1907–1975), Bogusława Wolniaka pseud. 
Mięta (1907–1986) i Antoniego Żychiewicza 
pseud. Przerwa (1919–2005). 

Pomnik odsłonięto tuż po godz. 13. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
głos zabrał jako pierwszy min. Grabski, 
który zwrócił uwagę na niezwykłe mę-
stwo gliwickich cichociemnych. Swoimi 
refleksjami podzielili się również z zebra-
nymi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek 
i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.  
– To niezwykle ważny dzień dla naszego 

miasta, województwa i dla Polski. Jestem 
dumny, że bohaterowie z Gliwic bronili nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej. Tym, 
którzy już odeszli, a ryzykowali niegdyś 
własne życie, należy się cześć, pamięć i do-
bre słowo. Przed kapitanem Tarnawskim 
chylę czoło – podkreślał wojewoda. – Jest 
sprawą niezwykłej wagi, że możemy w na-
szym mieście, w wolnej Polsce, uczestniczyć 
w tej uroczystości i oddać honor wielkim 
ludziom, którzy walczyli za wolność kolej-
nych pokoleń. Odkrywamy dziś jednocze-
śnie karty lokalnej historii nieznanej przez 
lata wielu osobom – zaznaczył Zygmunt 

Frankiewicz. Odczytano także list Jana Jó-
zefa Kasprzyka (p.o. szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych), 
nadesłany specjalnie na tę okazję. Dużo 
słów poświęcono w nim niezwykłej odwa-
dze cichociemnych, dzięki której zasłużyli 
na miano elity polskiego wojska

„bądźcie jak skała”
Symboliczny monument postawiono 

na terenie ogrodu przy kościele garni-
zonowym pw. św. Barbary – od strony  
ul. Dworcowej. Jego bryłę tworzy surowy, 
jakby nieociosany ponaddwumetrowy 

głaz z jasnoszarego granitu. W centralnej 
części pomnika umocowano prostokąt-
ną tablicę pamiątkową z polerowanego 
czerwonego granitu, o treści zaczynającej 
się od słów: „Gliwiccy cichociemni, spa-
dochroniarze Armii Krajowej, elita Polski 
Walczącej”. Dalej wymienieni są boha-
terscy komandosi, których losy w różny 
sposób związały się z Gliwicami. 

– Wszystkim sześciu udało się przeżyć 
wojnę. Ich wojenne drogi z Polski do Polski, 
od walk obronnych 1939 roku, przez obozy 
internowanych na Węgrzech lub Rumunii, 
prowadziły do jednostek Wojska Polskie-
go we Francji, a następnie do Wielkiej 
Brytanii. Tam zgłaszali się ochotniczo na 
elitarne przeszkolenie w zakresie dywersji 
i walk partyzanckich. Skakali ze spado-
chronami w 1943 i 1944 roku, do ojczyzny 
maltretowanej okupacją niemiecką. Dla 
walki o wolną Polskę ryzykowali życiem. 
Za to należy się tym sześciu i wszystkim 
innym cichociemnym chwała i cześć, 
i pamięć wykuta w kamieniu – podkreśla 
organizator środowego wydarzenia, płk 
w stanie spoczynku lek. med. Jan Święcic-
ki, prezes Społecznego Komitetu Pamięci 
im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”. Warto 
podkreślić, że komitet nie tylko wystą-
pił z inicjatywą postawienia pomnika 
cichociemnych w mieście, ale też go  
ufundował.  (kik)
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PRACA / GOSPODARKA

Wybór szkoły i zawodu to najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed 
uczniami ostatnich klas gimnazjum. Dobrze wiedzieć, gdzie dalej się 
uczyć i jak od podszewki wygląda praca np. energetyka, cukiernika 
albo introligatora. być może to właśnie nauka konkretnego zawodu 
okaże się w przyszłości zawodowym strzałem w dziesiątkę?

II Gliwickie Targi Zawodów współ-
tworzą wszystkie gliwickie szkoły 
zawodowe. Na swoich stoiskach pre-
zentują kulisy wykonywania zawodów, 
w których można kształcić się w danej 
szkole. W Gliwicach można nauczyć 
się najróżniejszych profesji, począwszy 
od wędliniarza, przez mechanika, na 
informatyku skończywszy. Nie od dziś 
wiadomo, że najbardziej wiarygodne 
informacje pochodzą od rówieśników, 
dlatego na targach obecni będą ucznio-
wie, którzy opowiedzą, czym zajmują 
się w trakcie nauki i jak teoria zawodu 
wygląda w praktyce.

Wydarzenie zaplanowane jest na  
3 i 4 listopada, między godz. 9.00 a 15.00, 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego przy ul. Kozielskiej 1. Do udziału 
w targach zaproszeni są uczniowie trzecich 
klas gimnazjum. Wstęp jest wolny, zapisy 
szkół przyjmowane są w sekretariacie CKZiU 
pod numerem telefonu 32/231-52-36.

– Każdego roku uczniowie trzecich klas 
gimnazjów stoją przed pytaniami: jaką 
wybrać szkołę? Czy mam predyspozycje, 
by wykonywać wymarzony zawód? II Targi 
Zawodów ułatwią znalezienie odpowiedzi 
na tego typu pytania, a także pomogą 
w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej 

i zawodowej. Umożliwią też odwiedzają-
cym przekonanie się, jak konkretne zawody 
wyglądają w praktyce. Tegoroczne targi po 
raz pierwszy odbędą się również z udziałem 
pracodawców – zapowiada Krystian Szatka, 
dyrektor CKZiU.

Rozwój szkolnictwa zawodowego jest 
odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie 

rynku pracy na wykwalifikowanych pra-
cowników technicznych i rzemieślników.

Organizatorami II Gliwickich Targów 
Zawodów są CKZiU, Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny, Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach oraz Zespół Szkolnych Do-
radców Zawodowych. 

 (mm)

Zawód z przyszłością

W Gliwicach stopa bezrobocia wynosi 4,6%. Dla porównania, w regio-
nie kształtuje się na poziomie 6,8%, a w kraju 8,4% (dane GUS z sierpnia 
br.) Wciąż jednak w mieście podejmowane są inicjatywy mające jesz-
cze bardziej polepszyć sytuację na rynku pracy. Wraz ze spadkiem liczby 
osób bezrobotnych, pojawiło się też nowe zjawisko – dzisiaj to częściej 
pracodawcy poszukują pracowników. Dawniej było odwrotnie. 

Największą grupę bezrobotnych za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Gliwicach stanowią osoby powy-
żej 50. roku życia, bez kwalifikacji zawo-
dowych, czyli bez kursów, wykształcenia 
i zawodu. Aby pomóc, pracownicy PUP 
przygotowują oferty pracy i organizują 
szkolenia, staże i spotkania z doradcami 
zawodowymi. Angażują się też w Ogól-
nopolski Tydzień Kariery, podczas którego 
chętni mogą wziąć udział w konkursach 
i konsultacjach ze specjalistami, m.in. na 
temat zakładania własnej działalności 
gospodarczej, uzyskania dofinansowań 
czy pracy za granicą, a także w warsz-
tatach planowania kariery. Poza tym 
organizowane są prelekcje, spotkania 
z doradcami zawodowymi oraz zajęcia 
w przedszkolach i szkołach. Na facebo-
okowym fanpage’u PUP prezentowane są 
krótkie filmiki instruujące, jak zaplanować 
własną karierę. Aby ułatwić mieszkańcom 
kontakt z doradcami, w każdy piątek PUP 
organizował również spotkania w CH Fo-
rum. W 2009 i 2015 r. gliwicka placówka 
za realizację wydarzeń z okazji Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery otrzymała 
nagrody.

– Podczas tegorocznej edycji, w na-
szym urzędzie po raz czwarty odbywały 
się Dni Otwarte Poradnictwa Zawo-
dowego. W tym roku hasło przewod-
nie brzmiało: „Bądź autorem swojej 
kariery!” Wszystkie wydarzenia miały 
związek z planowaniem i rozpoczęciem 
kariery zawodowej. Przekonywaliśmy, 
że już od przedszkola można myśleć 
o wyborze zawodu. Spotykaliśmy się też 
z rodzicami, których informowaliśmy, że 
ich postawa jest bardzo istotna w kształ-
towaniu przyszłości młodego człowieka 
– wyjaśnia Grażyna Żur, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Gliwicach.

Jeszcze kilka lat temu w urzędach 
pracy stało się w długich kolejkach, 
osoby bezrobotne przychodziły podpi-
sać się na liście, odebrać zasiłek i bez 
entuzjazmu przejrzeć kilka ofert pracy. 
Osób poszukujących zatrudnienia było 
znacznie więcej niż propozycji. 

Bezrobocie spada i modyfikuje sy-
tuację na rynku pracy. Wszystko dzięki 
inwestycyjnej aktywności Gliwic. Przykła-
dem może być ciągły ruch w Strefie Eko-
nomicznej w Gliwicach – powstają nowe 
firmy, które muszą pozyskać pracowni-
ków, istniejące zakłady rozbudowują się 
i też poszukują wykwalifikowanych kadr.

– Obecnie mamy rynek pracow-
nika. Oznacza to, że zainteresowanie 
pracodawców szukających rąk do 
pracy jest coraz większe. Dawniej 

było odwrotnie. Mamy obecnie 10 tys. 
ofert pracy i 7 tys. zarejestrowanych 
bezrobotnych. Pojawił się problem 
z obsadzeniem stanowisk. Najbardziej 
poszukiwani są pracownicy fizyczni: 
kierowcy kat. C i E, pracownicy pro-
dukcji, budowlańcy i magazynierzy – 
wylicza Grażyna Żur. 

Zmienia się również świadomość osób 
poszukujących pracy. – Osoby, które do 
nas przychodzą, chętnie biorą udział w teś- 
cie predyspozycji zawodowej i testach 
osobowościowych, chętnie też planują 
ścieżkę rozwoju zawodowego – mówi Julia 
Sztyk, doradca zawodowy w PUP Gliwice. 

Również Politechnika Śląska jest 
aktywna na rynku pracy i, organizując 
spotkania z potencjalnymi pracodaw-

cami, uczestniczy w transferze na linii 
nauka – biznes. 

Odbywająca się co roku w Gliwicach 
Giełda Pracodawcy i Przedsiębior-
czości ma jednak inny charakter niż 
wydarzenia organizowane przez PUP. 
Na Politechnice Śląskiej pojawiają się 
przedstawiciele biznesu, najczęściej 
z branży nowych technologii, chcący 
rekrutować konkretnie absolwentów 
Politechniki Śląskiej. Studenci mają 
okazję zapoznać się z ofertą staży 
i praktyk, wziąć udział w warsztatach, 
a także dowiedzieć się, na jakie wspar-
cie mogą liczyć w zakresie działalności 
gospodarczej i komercjalizacji wiedzy 
w ramach współpracy z instytucjami 
z otoczenia biznesu. 

– To wyjątkowe wydarzenie. Na Poli-
technikę Śląską przyjeżdżają pracodaw-
cy z odległych miejsc w Polsce i właśnie 
u nas poszukują pracowników. Tego typu 
platforma sprzyjająca kontaktom pomię-
dzy środowiskiem akademickim i bizneso-
wym, z pewnością ma również wpływ na 
rozwój miasta – mówił Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic w trakcie  
X Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości. 

Giełda wpływa na dobrą koniunkturę 
przedsiębiorczości akademickiej. Dzięki 
niej Politechnika Śląska nie tylko kształci 
przyszłe kadry dla przemysłu i jest ośrod-
kiem innowacyjnych idei technologicz-
nych, ale też inicjuje ich transfer do strefy 
gospodarczej.  (mf)

Praca Cię szuka!

W PUP Gliwice zarejestrowanych jest  
7 277 osób, w tym 4 725 z Gliwic. Wśród 
nich 304 osoby to osoby niepełnospraw-

ne, 1 625 – powyżej 50 roku życia,  
a 1 058 do 30 roku życia. 

STOPA  BEZROBOCIA

Dane GUS z sierpnia 2016 r.
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biała sobota za nami. Z dobrodziejstw oferty tegorocznej, szóstej już 
odsłony Gliwickiego Dnia dla Zdrowia (22 października) skorzystało 
bezpłatnie prawie 900 gliwiczan. 

W akcję zaangażowało się społecznie 
15 działających w mieście placówek i sto-
warzyszeń – Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego Województwa 
Śląskiego, Naturhouse, Fridamedical, 
Specjalistyczny Zakład Stomatologii 
Zachowawczej, Pryzmat Poradnia Oku-
listyczna Marek Rzendkowski, Pryzmat 
Salon Optyczny i Galeria Sztuki Karina 
Rzendkowska, Mrs Sporty Gliwice, Gli-

wickie Centrum Edukacyjno-Rehabili-
tacyjne, Centrum Odnowy Biologicznej 
GALATEA – Grota Solna Galos, Gabinet 
Logopedyczny dr Małgorzata Szaliń-
ska-Otorowska, Centrum Medyczne 
Plus, Axel Orthopedic – Grażyna Kosela 
Częstochowa, Laboratorium Medyczne 
LAB-MED – Punkt pobrań, Specjalistycz-
ne Centrum Stomatologii i Medycyny 
Bental Baron sp.j. oraz przyjmujące 

wyjątkowo w przestrzeni CH FORUM 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Stu-
dentów Medycyny (IFMSA – Poland). Do-
datkowo mieszkańcy osiedla Obrońców 
Pokoju mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań densytometrycznych w zakresie 
osteoporozy, które zostały sfinansowane 
przez Krzysztofa Kleczkę – radnego Rady 
Miasta Gliwice. 

Biała sobota spotkała się z dużym 
odzewem. Odnotowano nowy rekord 
– w Gliwickim Dniu dla Zdrowia wzięło 
udział dokładnie 859 osób. – Jak co roku 
ogromną popularnością wśród gliwiczan 
cieszyły się konsultacje ze specjalistami 
z różnych dziedzin oraz nieodpłatne 

badania wzroku i krwi. Mieszkańcy mo-
gli też zrelaksować się podczas seansu 
w grocie solnej, czy też masażu i zabie-
gów kosmetycznych w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego Wo-
jewództwa Śląskiego. Bardzo pożądaną 
przez rodziców małych dzieci nowością 
były wizyty kontrolne w kolorowym, no-
woczesnym i… multimedialnym gabine-
cie stomatologii dziecięcej. Przeglądom 
ząbków towarzyszyły seanse telewizyjne 
ze Smerfami i innymi bohaterami kre-
skówek w rolach głównych – relacjonuje 
Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych UM w Gliwicach. 

 (kik)

ZDROWIe / eKOLOGIA

Mamy nowy rekord!

Wygrało środowisko
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Rozstrzygnięto ósmą edycję ekoTurnieju szkół podstawowych o Puchar 
Prezydenta Miasta Gliwice. I choć oficjalne wyniki mówią o zwycięstwie 
uczniów SP nr 17 w Gliwicach, to tak naprawdę – wygrało środowisko. 

W tegorocznej edycji EkoTurnieju 
wzięli udział uczniowie 11 podstawó-
wek. Konkurs jest imprezą cykliczną, 
a pomysłodawcą – Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

W organizację ostatniej edycji włą-
czyło się Gimnazjum nr 10. – Konkurs 
składa się z trzech części. Pierwsza to 
praktyczna zbiórka elektrośmieci (m.in. 
tonerów, kartridży i zużytych baterii). 
Ilość zebranych odpadów przeliczana 
jest na punkty. Druga część to turniej 
wiedzy ekologicznej. Na tym etapie 
można zdobyć najwięcej punktów. 
Trzecia część to zawody sportowe – 
wyjaśnia Aleksandra Szyszka, dyrektor 
Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. – W tur-
nieju, oprócz uczniów gliwickich szkół, 
biorą też udział uczniowie z innych 
miast województwa śląskiego – do-
daje.

Organizatorzy mówią, że z roku na rok 
liczba uczestników się zwiększa. Przekonu-
ją, że obok walorów edukacyjnych turniej 
jest również atrakcyjną formą integracji. 
Ma też wymiar praktyczny. – W czasie 
jednego konkursu potrafimy zgromadzić 
kilkaset kilogramów odpadów – mówi Bar-
bara Zasadzeń, nauczyciel w Gimnazjum 
nr 10 w Gliwicach. – Dzieciaki wiedzą, 
jak segregować odpady, potrafią to robić 
i przekazać tę wiedzę innym – dodaje. 

Partnerami wydarzenia są m.in. 
Samorząd Miasta Gliwice, EkoGim10, 
Rada Osiedla Zatorze, Gliwickie Cen-
trum Organizacji Pozarządowych.

Każda szkoła zdobyła nagrodę za udział 
w turnieju. Najlepsza okazała się Szkoła 
Podstawowa nr 17 z Gliwic. Laureaci I, II i III 
miejsca w turnieju odebrali medale oraz 
nagrody z rąk zastępcy prezydenta Gliwic, 
Adama Neumanna.  (Gliwice TV/pm)

Na prośbę czytelniczki „MSI – GLIWICe” postanowiliśmy sprawdzić 
u źródła, jak krok po kroku przebiega przyłączanie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej kolejnych mieszkań z ulic Odrowążów, Reja, Związko-
wej, Staszica i bieszczadzkiej. 

 – W tej części Sośnicy nasze ekipy 
każdego dnia podłączają do sieci budyn-
ki, w których znajduje się gotowa już, 
szczelna instalacja grzewcza. W ostat-
nim czasie np. uruchomiliśmy ogrzewa-
nie przy ul. Związkowej (numery niepa-
rzyste od 1 do 19 i wszystkie parzyste od 
2 do 22), a teraz przyłączamy dwie sta-
cje przy ul. Odrowążów – relacjonowała 
21 października Klaudia Buchta z Działu 
Inwestycji z PEC – Gliwice. – Niepodłą-
czone do sieci pozostają chwilowo te 
budynki, w których instalacja okazała 
się nieszczelna oraz te obiekty, w któ-
rych jest ona jeszcze realizowana na 
zlecenie zarządcy. Taka sytuacja dotyczy 
konkretnie pięciu budynków w rejonie 
ulic Związkowej, Bieszczadzkiej i Odro-
wążów. Jak tylko otrzymamy sygnał od 
zarządcy, że instalacja jest tam gotowa 
– i będzie ona szczelna, miejskie ciepło 
popłynie w kaloryferach.

Pamiętajmy, że wszelkie pytania 
i niejasności w kwestii przyłączania 
sośnickich mieszkań z ulic Odrowążów, 
Reja, Związkowej, Staszica i Bieszczadz-
kiej do miejskiej sieci ciepłowniczej 
warto kierować w pierwszej kolejności 
do zarządcy – w tym przypadku głównie 
Spółdzielni Mieszkaniowej DOMATOR 
(tel. 32/331-22-30). 

Jak wyjaśnił nam Grzegorz Ja-
snowski, prezes zarządu SM DO-
MATOR, w tym sezonie grzewczym 
spółdzielnia podłącza do PEC-u blisko 
300 mieszkań z tzw. Starej Sośnicy.  
– Ul. Bieszczadzka jest przyłączana na 
końcu. Dokładniej rzecz ujmując, teraz 
wchodzi tam ekipa wykonująca instala-
cje. Podłączenie do miejskiej sieci może 
nastąpić za mniej więcej 3-4 tygodnie – 
przekazał „MSI – GLIWICE” w rozmowie 
telefonicznej 21 października. 

 (kik)

Coraz cieplej w Sośnicy
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MIASTO I MIeSZKAńCy / eDUKACJA

KOLORy 
MIASTA

Młodości, ty nad 
poziomy wylatuj!

Teoria w parze  
z praktyką!

Cała pomoc w jednym miejscu
Miasto Gliwice szczególną uwagę skupia na wspieraniu rodzicielstwa zastępczego. Przygotowano szeroki wachlarz wspomagający dla ist-
niejących i przyszłych rodzin zastępczych, organizowane są też specjalne szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji zawodowej rodziny. 
Teraz przyszedł czas na kolejny krok – powstanie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. 

W Gliwicach działa obecnie około 
200 rodzin zastępczych, w tym 11 za-
wodowych. Zwiększa się nie tylko liczba 
rodzin zajmujących się taką formą opie-
ki, ale też liczba mieszkań chronionych 
dla pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej. Prowadzona jest też pra-
ca z rodzicami dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej oraz rodzinami 
borykającymi się z trudnościami w peł-
nieniu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych. Dodatkowo, w 2017 r. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze mają mieć 
zapewnioną wspólną obsługę organi-
zacyjną, administracyjną i finansową. 
Aby skutecznie zabezpieczyć wszystkie 
kwestie związane z funkcjonowaniem 
rodzin zastępczych, w Gliwicach po-
wstanie Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny. Zostanie ono 
utworzone z Działu Profilaktyki i Po-
mocy Dziecku i Rodzinie, który będzie 
wyodrębniony ze struktur Ośrodka 

Pomocy Społecznej, w których obec-
nie funkcjonuje. Zadaniem nowego 

Centrum będzie wspieranie rodzin i za-
pewnienie dzieciom pieczy zastępczej, 

a placówkom opiekuńczo-wychowaw-
czym wspólnej obsługi organizacyjnej, 
administracyjnej i finansowej oraz 
prowadzenie mieszkań chronionych 
dla pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej. 

– Zależy nam, aby temat rodziciel-
stwa zastępczego był nie tylko dobrze 
promowany w Gliwicach, ale przede 
wszystkim bardzo dobrze zorganizowany. 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny scali w jednym miejscu wszystkie 
kwestie związane z funkcjonowaniem 
w Gliwicach rodzicielstwa zastępczego, 
usprawni jego organizację i znacznie uła-
twi w wielu codziennych sprawach życie 
gliwickich rodzin zastępczych – mówi Kry-
stian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.

Nowa jednostka miejska rozpocznie 
działalność w styczniu 2017 r. Placówka 
nadal będzie funkcjonowała przy ul. Wła-
dysława Sikorskiego 134.
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Agnieszka i Tomasz Arbaszewscy są jedną z 11 gliwickich zawodowych rodzin zastępczych. To 
m.in. oni mogą liczyć na wsparcie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wręczy Gliwickie Laury Nauki już po raz jedenasty.  
Tradycyjnie uhonorowani zastaną najlepsi z najlepszych 

Uczeń i mistrz. Paweł Janiszewski (po prawej), właściciel restauracji SzAMMa, jest absol-
wentem CKZiU w Gliwicach. Dawniej uczył się w murach tej szkoły, dziś z nią współpracuje

W naszym mieście nie brakuje zdolnych uczniów, których wiedza 
i umiejętności zawstydziłyby niejednego dorosłego. Już wkrótce 
najlepsi z najlepszych zostaną uhonorowani podczas uroczystej 
gali Gliwickich Laurów Nauki.

21 listopada nagrody zostaną wrę-
czone po raz jedenasty. Gliwickie Laury 
Nauki trafią do laureatów konkursów  
i olimpiad przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim, ogólnopolskim i między-
narodowym oraz stypendystów mini-
stra edukacji narodowej, prezesa rady 
ministrów albo zarządu województwa 
śląskiego, którzy uzyskali wysoką śred-
nią ocen.

Prezydent Gliwic podziękuje także 
pedagogom, którzy przygotowywali 

dzieci i młodzież do udziału w konkur-
sach, rozszerzając program nauczania  
w szkole i zachęcając swoich podopiecz-
nych do wytężonej pracy. Uhonorowani 
zostaną również dyrektorzy placówek, 
w których uczą się najzdolniejsze dzieci 
i młodzież z naszego miasta.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 
w kinie Amok przy ul. Górnych Wałów 3.  
Wydarzenie jest organizowane przez 
Szkołę Podstawową z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 21. (mm)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podpisało 
umowy partnerskie z gliwickimi firmami oraz Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych.  Dzięki temu uczniowie będą jeszcze lepiej przy-
gotowani do wejścia na rynek pracy.

CKZiU podpisało umowy partner-
skie z siecią hoteli Qubus, Leroy Merlin 
oraz działającą w naszym mieście re-
stauracją SzAMMa. – Chcemy zachęcić 
naszych uczniów do pracy nad własnym 
rozwojem, własną karierą w myśl zasa-
dy – jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej 
znajdź kogoś, kto już tam doszedł – 
mówił podczas uroczystości Krystian 
Szatka, dyrektor CKZiU.

Nawiązano też współpracę z Za-
kładem Ubezpieczeń Społecznych. 
Podkreślano, że znajomość przepisów 
dotyczących ubezpieczeń społecznych 

jest bardzo ważna, gdy młodzi ludzie 
zdecydują się na założenie własnej 
działalności gospodarczej. 

Szkoła od lat stawia na praktykę. 
Na terenie placówki znajduje się bar 
sałatkowy, minihotel, a także sale 
warsztatowe, gdzie młodzi ludzie uczą 
się zawodu. Pracodawcy przekonywali, 
że takie podejście jest bardzo ważne.

Po uroczystym podpisaniu umowy 
uczniowie zaprezentowali próbkę swo-
ich możliwości – był pokaz barmański 
oraz szybka szkoła gotowania. 

 (Gliwice TV/pm)
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WAżNe!

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW 
WyDZIAŁU PLANOWANIA PRZeSTRZeNNeGO ORAZ 

SAMODZIeLNeGO ReFeRATU MIeJSKIeJ INFORMACJI PRZeSTRZeNNeJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że od 10.10.2016 r.
Wydział Planowania Przestrzennego zlokalizowany jest przy ulicy Jasnej 31 A.

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

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  
jest zlokalizowany przy ul. Jasnej 31 A.

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

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Pisma i dokumenty kierowane do wydziałów są przyjmowane w biurze podawczym (tel. 32-338-64-01) 
w filii przy ul. Jasnej 31 A oraz biurze podawczym głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21.

W budynku przy ul.Jasnej 31 A znajdują się również Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)

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

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

Otrzymałeś urzędowe pismo z wypowiedzeniem wysokości dotych-
czasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego? To nie 
pomyłka ani przypadek, lecz następstwo prowadzonej od kilkunastu 
lat sukcesywnej aktualizacji tych odpłatności przez Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami UM. W tym roku stawki zmieniają się w ob-
rębach geodezyjnych Sośnica (w odniesieniu do gruntów Gminy Gli-
wice) oraz Stare Miasto, Centrum i Przedmieście (w odniesieniu do 
gruntów Skarbu Państwa). 

Czy aktualizacja jest konieczna? Tak 
mówią przepisy obowiązującej ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. – Zgod-
nie z art. 77 ustawy wysokość opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej podlega aktu-
alizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli 
wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 
W zdecydowanej zaś większości przypad-
ków są to pierwsze aktualizacje opłat, 
dokonywane po raz pierwszy od momentu 
np. zakupu lokalu mieszkalnego w latach 
90. XX wieku. Nie ulega wątpliwości, że po 
takim czasie wartość gruntów w mieście 
jest zupełnie inna – wyjaśnia Aleksandra 
Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Dodaje, że w takich przypad-
kach nowe stawki użytkowania wieczyste-
go są znacząco wyższe od poprzednich. 

Wypowiedzenia dotychczaso-
wych opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego są 
wysyłane do mieszkańców przez 
cały rok. Proponowana wyso-
kość nowej odpłatności obowią-
zuje od 1 stycznia następnego 
roku. Opłatę należy uiszczać rok-
rocznie w terminie do 31 marca.

Z danych Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM wynika, że do tej pory 

w Gliwicach zmieniono opłaty roczne od-
noszące się do prawie 80% nieruchomo-
ści gminnych. W niedalekiej przyszłości 
(do 2022 roku) aktualizacja ma dotyczyć 
wszystkich użytkowników wieczystych 
gruntów położonych na terenie miasta. 
W tym roku stawki są zmieniane w ob-
rębach geodezyjnych Sośnica (w odnie-
sieniu do gruntów Gminy Gliwice) oraz 
Stare Miasto, Centrum i Przedmieście 
(w odniesieniu do gruntów Skarbu Pań-
stwa). Jak podają statystyki Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, w skali 
całego roku doręczanych jest średnio 
blisko 1500 wypowiedzeń dla gruntów 
stanowiących własność Miasta Gliwice 
i niemal 1000 wypowiedzeń dla Skarbu 
Państwa.

Dlaczego tyle płacę?
Ustawa o gospodarce nierucho-

mościami dokładnie określa pro-
cedurę aktualizacji wartości opłaty 
rocznej. – Zgodnie z art. 77 następuje 
ona z urzędu albo na wniosek użyt-
kownika wieczystego nieruchomości 
gruntowej – na podstawie wartości 
tejże nieruchomości, określonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego, który 
co roku wyłaniany jest przez miasto 
w drodze przetargu. Sama wysokość 
opłaty jest określana jako 1% wartości 
gruntu dla nieruchomości przezna-
czonych na cele mieszkalne oraz 3% 
wartości gruntu dla pozostałych nie-

ruchomości (odnosi się to np. do ga-
raży czy lokali użytkowych) – tłumaczy 
Aleksandra Wysocka. 

Reasumując: nowe stawki za użytko-
wanie wieczyste wynikają z wyceny nie-
ruchomości dokonywanej przez upraw-
nionego rzeczoznawcę majątkowego. 
Czy można się od tego odwołać? – Użyt-
kownik wieczysty, który nie zgadza się 
z propozycją przyjęcia nowej wysokości 
opłaty, ma prawo w terminie 30 dni od 
otrzymania wypowiedzenia złożyć pismo 
do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego (SKO) z wnioskiem o ustalenie, że 
aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona 
albo jest zasadna w innej wysokości. 
Z naszej praktyki wynika jednak, iż w zde-
cydowanej większości przypadków (blisko 
95%) wnioski użytkowników wieczystych 
są oddalane przez SKO, a Kolegium pod-
trzymuje ustalenie dokonane przez urząd 
– stwierdza Aleksandra Wysocka. Od nie-
korzystnego orzeczenia kolegium użyt-
kownik wieczysty może wnieść sprzeciw, 
co jest jednoznaczne z żądaniem prze-
kazania sprawy do sądu powszechnego.

Kto może liczyć  
na zmniejszenie opłaty?

Precyzuje to znowu ustawa o go-
spodarce nieruchomościami. – Przepisy 
zawarte w art. 74 stanowią, że właściwy 
organ – czyli prezydent miasta – może 
udzielić na wniosek mieszkańca 50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści gruntowej, jeżeli nieruchomość ta 
jest przeznaczona lub wykorzystywana 
na cele mieszkaniowe. Dotyczy to jed-
nak wyłącznie osób fizycznych, których 
dochód miesięczny na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekra-
cza 50% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku po-
przedzającym rok, za który opłata ma 
być wnoszona – mówi Aleksandra Wy-
socka. Komunikat o wysokości takiego 
wynagrodzenia ogłaszany jest w odpo-
wiednim terminie przez prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Bonifikata 
jest przyznawana czasowo – na okres 
jednego roku. 

 (kik)

Użytkowanie wieczyste. Przeczytaj koniecznie!
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NOWe TeCHNOLOGIe

KOLORy 
MIASTA

Z Czarnobyla do Cannes!Najlepsi w europie
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Katowicka Specjalna Strefa ekonomiczna, do której należy Pod-
strefa Gliwice, po raz kolejny dowiodła, że nie ma sobie równych 
w europie. W rankingu stref ekonomicznych fDi Global Free Zones 
of the year 2016, KSSe została uznana za najlepszą w europie oraz 
europie Środkowo-Wschodniej i wyróżniona tytułem Highly Com-
mended w kategorii „SMes europe”.

W rankingu KSSE została doceniona 
m.in. za dobre zarządzanie, wykwalifi-
kowaną kadrę, skuteczne pozyskiwanie 
inwestorów, a także za zaawansowaną 
i efektywną współpracę sektora inwesty-
cyjnego z edukacyjnym. 

– Otrzymanie tak wyjątkowego wy-
różnienia dwa lata z rzędu, to powód do 
ogromnej dumy, szczególnie biorąc pod 
uwagę prestiż organizacji przyznającej 
nagrody. Najbardziej cieszy nas doce-
nienie naszych inicjatyw skierowanych 
na szkolnictwo zawodowe i techniczne. 
Jesteśmy przekonani, że w przyszłości 
aktywne animowanie lokalnego rynku 
pracy poprzez dostrajanie oferty edu-
kacyjnej do popytu zgłaszanego przez 
pracodawców będzie wyzwaniem, 

z którym każdy region będzie musiał 
się zmierzyć. Mamy ogromne szczęście, 
że nasi partnerzy samorządowi i prze-
mysłowi także widzą taką konieczność 
i bardzo entuzjastycznie podchodzą do 
tych działań. Jesteśmy przekonani, że 
bez ich zaangażowania sukces, jakim 
jest tytuł najlepszej strefy w Europie, 
nie byłby możliwy – mówi Jerzy Łoik, 
wiceprezes KSSE. 

KSSE skupia obecnie 275 inwestycji 
o wartości ponad 24 mld zł. 90 spośród 
nich, o wartości ponad 9 mld zł, mieści 
się w podstrefie gliwickiej, największej  
w KSSE. Aktualnie w zakładach KSSE 
zatrudnionych jest ponad 62 tys. osób, 
w tym w gliwickiej podstrefie ponad  
19 tys.  (mf)

Chernobyl VR Project, autorstwa gliwickiej firmy The Farm 51 zo-
stał nagrodzony na festiwalu Filmteractive organizowanym przez 
Łódzką Szkołę Filmową. To wielkie wyróżnienie, zwłaszcza że po-
kłosiem sukcesu jest zaproszenie gliwiczan do Cannes.

Nowością tegorocznej edycji konkursu 
organizowanego przez łódzką „filmówkę” 
była kategoria wirtualna rzeczywistość jako 
sposób nowej prezentacji projekcji. Z Cher-
nobyl VR Project rywalizowało 7 aplikacji 
nadesłanych z całego świata. Najciekawszy 
okazał się projekt The Farm 51.

– Dostrzegamy duży potencjał w łą-
czeniu wirtualnej rzeczywistości z językiem 
filmu. Zostaliśmy docenieni, ponieważ 
stworzyliśmy wierną kreację rzeczywisto-
ści – odbiorcy aplikacji przenoszą się do 
zakażonej strefy przedstawionej w skali 
1:1. Ponadto część zysków z projektu 
przeznaczamy na ofiary katastrofy czar-
nobylskiej – powiedział „MSI – Gliwice” 
Łukasz Mach, dyrektor ds. PR i marketingu 
The Farm 51. 

Prestiżowe wyróżnienie na łódzkim fe-
stiwalu zdaje się być dla gliwickich twórców 
wirtualnej rzeczywistości dopiero począt-

kiem pasma sukcesów – w maju wezmą 
udział w Festival de Cannes, podczas które-
go zaprezentują zwycięską aplikację. 

Chernobyl VR Project to wirtualna po-
dróż do Prypeci i Czarnobyla, gdzie w 1986 
r. doszło do największej katastrofy w histo-
rii energetyki jądrowej. To połączenie gry 
komputerowej z interaktywnym filmem 
dokumentalnym opisującym katastrofę 
i miejsca skażonej strefy. Wirtualna po-
dróż na niedostępne tereny będzie moż-
liwa dzięki aplikacji wykorzystującej m.in. 
zaawansowane skanowanie 3D, zdjęcia 
sferyczne, filmy stereoskopowe i autorską 
technologię rozszerzonej rzeczywistości, 
którą stworzyli informatycy z Reality 51, 
dedykowanego zespołu działającego w ra-
mach The Farm 51. Podczas wyjazdu do 
Prypeci i Czarnobyla producenci wykonali 
100 tys. zdjęć, z których powstał trójwy-
miarowy model terenu.  (mf)

Odpowiedzi na te pytania będzie 
można znaleźć podczas IV Międzynaro-
dowego Forum Innowacji, które w ra-
mach Festiwalu Innowacji i Technologii, 
odbędzie się 17 i 18 listopada w Nowych 
Gliwicach. Dwudniowe spotkanie będzie 
okazją do wymiany doświadczeń i dysku-
sji prelegentów z całego świata, m.in. na 
temat finansowania innowacji, kierunków 
rozwoju w zaawansowanych technologiach 
inżynierii biomedycznej, regulacji praw-
nych, które w obecnym kształcie często 
nie odpowiadają potrzebom rzeczywi-
stości przechodzącej cyfrową rewolucję, 
a także na temat czynników stymulują-
cych rozwój innowacji w naszym kraju 
i działań mających wpływ na wzmorzenie 
prac badawczo-rozwojowych. Zostaną też 
przedstawione najnowsze trendy na rynku 
motoryzacyjnym, przykłady wdrażanych 
innowacyjnych strategii i rozwiązań syste-
mowych oraz polskie osiągnięcia na arenie 
międzynarodowej.

– W mieście działa wiele różnych 
ośrodków innowacji i przedsiębior-

czości, a gliwicki samorząd aktywnie 
wspiera przedsiębiorców i innowacyjne 
rozwiązania. Dlatego to idealne miej-

sce do organizacji tego typu wydarzeń. 
Konferencja wpisała się już w kalendarz 
miejskich spotkań poświęconych naj-

nowszym technologiom. To doskonała 
okazja do wymiany poglądów między 
naukowcami, międzynarodowymi środo-
wiskami akademickimi i praktykami biz-
nesu – mówi Anna Włodarczyk, zastępca 
naczelnika Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Konferencja jest organizowana w ra-
mach Festiwalu Innowacji i Technologii 
Gliwice 2016, który oprócz Forum obejmuje 
również Międzynarodowe Targi Technologii 
IT. Ich celem jest prezentacja i promocja 
oferty innowacyjnych firm, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw działają-
cych w szeroko rozumianym sektorze ICT. 
Konferencja skierowana jest do przedstawi-
cieli przedsiębiorstw, otoczenia społeczno-
gospodarczego, administracji państwowej, 
instytucji samorządowych, naukowych oraz 
innowatorów branży IT. Organizatorem wy-
darzenia jest Miasto Gliwice oraz Górnoślą-
ska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.fi-it.pl oraz mfigliwice.pl.

 (mf)

III Międzynarodowe Forum Innowacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych (m.in. zastępca prezydenta Adam Neumann), biznesu i nauki

Najnowsze trendy, kluczowe strategie 
Innowacyjność odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstw. efektywne łączenie ekonomicznych, informatycz-
nych i społecznych aspektów to zarówno wyzwanie, jak i klucz do stabilnego rozwoju firm działających w każdym sektorze gospodarki. Na 
jakie bariery napotyka wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w polskich firmach? Jakie są ograniczenia, z którymi najczęściej borykają się 
przedsiębiorcy, a jakie są szanse na rozwój?  
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Prypeć. Ekipa The Farm 51 podczas kompletowania dokumentacji zdjęciowej do projektu 
Chernobyl VR Project
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Pośrodku Rynku stoi Ratusz – reprezentacyjny obiekt, w którym odbywają się m.in. sesje Rady 
Miasta, istotne wydarzenia kulturalne oraz uroczystości ślubne. Budowę pierwszego gliwickie-

go Ratusza datuje się na przełom XIII i XIV wieku. Wówczas był to obiekt drewniany. Wraz z rozsze- 
rzeniem praw miejskich, najwcześniej w XIV wieku, Ratusz przebudowano i drewnianą konstrukcję 
zastąpiono murowaną, ale z powodu braku źródeł nie można powiedzieć na ten temat nic więcej. 
W XV wieku Ratusz miał kształt dwukondygnacyjnej, kwadratowej bryły. Przez lata, wraz z kolejnymi 
modernizacjami zmieniał formę. Niestety, do naszych czasów nie zachował się żaden dokument ikono-
graficzny ani szczegółowy opis, na podstawie którego można dokładnie przedstawić wygląd ówczesnego 
Ratusza. Jak potwierdziły wykopaliska, w XVI wieku posiadał inną wieżę. Najprawdopodobniej została 
dobudowana do Ratusza po wielkim pożarze w 1601 r. – jej pozostałości znajdują się pod płytą Rynku. 
Ratusz płonął jeszcze trzy razy – w 1711, 1813 i 1820 r. W obawie przed zawaleniem, w 1784 r. rozebrano 
górną część murowanej wieży ratuszowej. W późniejszych latach była ona przebudowywana – w latach 
1784–1789 mistrz murarski Fritsch, działając pod okiem inspektora budowlanego Franza Ilgnera, 
podwyższył wieżę, natomiast w 1842 r. królewski radca budowlany Uhlig gruntownie ją przebudował 
według własnej koncepcji (ku konsternacji magistratu i rady miejskiej oraz autorów szkicu przebudowy: 

mistrza murarskiego Heintze’a i mistrza ciesielskiego Mayera). Uhlig uznał, że wieża powinna 
mieć hełm pokryty miedzianą blachą. Dostarczył jej pan Martin z Kozłowa, biorąc zapłatę  

12 groszy i 6 fenigów za funt blachy. Krycia dachu podjął się mistrz blacharski Johann Schit-
ting młodszy, który za stopę kwadratową otrzymał 2 grosze i 9 fenigów wynagrodzenia. 
Szczyt wieży zwieńczono nową gałką z iglicą. Jak wspominają archiwa, był 22 października, 

a pogoda tej soboty była bardzo piękna. 160 lat później, gdy w 2002 r. remontowano 
Ratusz, otwarto gałkę. Wydobyto z niej to, co Uhlig tam włożył dla pamięci i potom-
nych – pamiątki związane z życiem XIX-wiecznych Gliwic, m.in.: dwa numery gazet, 
dwa litografowane widoki Gliwic i huty gliwickiej, sprawozdania gimnazjum, broszury 
na temat budowy kolei żelaznej, miejskie przepisy porządkowe, okolicznościowy 
utwór, zbiór monet z 1789 r. (przełożone do gałki z poprzedniego remontu wieży 
z napisem „Zawartość gałki wieży ratuszowej z roku 1789”) oraz odręcznie napisaną 
kronikę miejską „Chronik der Stadt Gleiwitz ab Anno 1204”. Przedmioty zamknięte 
w szklanym pojemniku, dodatkowo zabezpieczone w metalowej puszce, zachowały się 

w nienagannym stanie. Kontynuując tę tradycję, w połowie czerwca 2002 r.  
władze miasta przekazały w przyszłość zapis współ- 

czesnych Gliwic i umieściły w iglicy materiały dotyczące 
najnowszej historii miasta, m.in. jego powierzchni 
i kształtu miasta, liczebności mieszkańców, ważnych 
wydarzeń, inwestycji oraz zasobności budżetu mie-
jskiego, sposobu zarządzania gminą, komunikacją ... 
i transportem. 

Po każdym pożarze Ratusz był odbudowywany, zmieniał się też nieco jego wygląd. Ostatnią 
kompleksową renowację pomieszczeń Ratusza ukończono w 2009 r. Obecnie obiekt składa 

się z trzech kondygnacji oraz czterokondygnacyjnej wieży zegarowej z hełmem i iglicą. Budynek 
jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dawniej, w wiekach średnich, w podzie- 
miach Ratusza prowadzono wyszynk piwa i wina, obecnie mieści się tam restauracja. Na parterze 
znajdowała się kiedyś sala sądowa i kilka niewielkich pomieszczeń, m.in. mieszkanie miejskiego 
pisarza oraz siedziba straży miejskiej. Obecnie jest tam gustowna, utrzymana w jasnych barwach 
sala ślubów, w której każdego roku udzielanych jest kilkaset ślubów cywilnych. Tylko w 2015 r. 
w tej sali zawarto ich 493.

Ściany neoklasycystycznego Ratusza zdobią pamiątkowe 
tablice upamiętniające 200- i 300-lecie przemarszu wojsk 

Jana III Sobieskiego, które w drodze na odsiecz Wiednia za-
trzymały się w Gliwicach. Przy ścianie wschodniej, na cokole, 
umieszczono kamienną rzeźbę Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej z XVIII wieku autorstwa Melchiora Österreicha. Obec-
ność rzeźby, podobnie jak wizerunek Matki Boskiej widniejący 
w dawnym herbie miasta (również umieszczonym na ścianie 
Ratusza), wskazuje na opiekę maryjną nad miastem. Budynek 
zdobią dobudowane w latach 80. XX wieku podcienie, balkon, 
ozdobne kratowania w oknach i rzygacze. Na ścianie, przy soli- 
dnych drzwiach wejściowych do Ratusza, widnieje tabliczka 
z napisem: „Obiekt zabytkowy pod ochroną prawa. Narusze-
nie stanu surowo wzbronione“.

W średniowieczu rajcy miejscy obra- 
dowali na pierwszym piętrze (obecnie 

znajduje się tam sala, w której odbywają 
się m.in. konferencje prasowe i spotkania). 
Dzisiaj sala obrad znajduje się na trzeciej, 
najwyższej (nie licząc wieży) kondygnacji 
Ratusza. Sala utrzymana jest w ciepłych 
barwach. Na sali znajdują się miejsca nie 
tylko dla Rady Miasta, ale również dla osób 
wzywanych przez przewodniczącego rady do 
uzasadnienia treści poszczególnych uchwał 
oraz dla gości. Na sali obrad zasiada 25 rad-
nych. Obok sali obrad znajduje się druga dla 
publiczności, w której można oglądać sesje 
na dużych telewizorach. Każde posiedzenie 
można również śledzić w Internecie. 

ŚLadami historii ŚLadami historii
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Tajemnice gliwickiego               
Ratusza

Gliwice. Piękne miasto w południowej Polsce, nad rzeką Kłodnicą. serce miasta? 
Wyznaczony przy założeniu miasta kwadratowy rynek, od którego odchodzą staro- 
miejskie uliczki z pięknymi, XiX- i XX-wiecznymi kamienicami. serce rynku? ratusz. 

Mimo upływu lat i zmieniających się czasów, 
życie polityczne, gospodarcze i społeczne 
mieszkańców w dużej mierze skupia się na Ryn-
ku. „Wokół niego zamieszkiwał trudniący się 
handlem i przedsiębiorczością patrycjat miejski, 
tutaj na kramach swoje towary wystawiali rze-

mieślnicy, tutaj również miały miejsce różnego 
rodzaju uroczystości. Rynek był, jest i pozostanie 
wizytówką Gliwic świadczącą o randze miasta 
i poziomie życia jego mieszkańców” – czytamy 
w wydanym przez gliwickie muzeum „Przewod-
niku po Gliwicach” (2016 r.).   (mf)

 Gliwicki rynek 

 tabliczka na ratuszu 

 sala ślubów 

 sala rajców 

  tik-tak... od ponad 100 lat  

  tablice, herby, rzeźby  

 Wieża ratusza 

Jak  głosi legenda, w czasie wojny trzydziestoletniej pod Rynkiem zbu-
dowano sieć korytarzy łączących miasto z klasztornym spichlerzem. 

Podziemnymi przejściami mnisi mieli dostarczać żywność głodującym 
mieszkańcom. 
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Tekst i zdjęcia: M. Foltyn

Na belce stropu w wieży, w której umieszczono duszę zegara, 
widnieje grawer „1882”. Zegar wyznacza godziny miasta 

już od 134 lat. Kto zajmował się ustawianiem zegara? Pierwsze in-
formacje, jakie posiadamy to rok 1840 – wówczas nastawiaczem 
zegara na wieży był Franz Zemank. Obecnie, co 6 dni, nakręcają go 
pracownicy obsługi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 
Serce zegara składa się z trzech wahadeł. Wyznaczają pełne godziny, 
godziny i kwadranse. 
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KULTURA

Anna Maria Jopek, yasmin Levy, Oz Noy – m.in. tych artystów usłyszymy w listopadowej odsłonie VII Międzynarodowego Festiwalu Form 
etnicznych i Jazzowych PalmJazz. będzie też trochę muzyki gospel, eksperymenty fortepianowe, a nawet... karaibski folk.

Festiwalowe koncerty odbędą się na 
dwóch scenach. Większość jest zaplano-
wana w kameralnej sali centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10), a dwa wydarzenia od-
będą się na dużej sali Teatru Miejskiego 
(ul. Nowy Świat 55–57).

W Jazovii 2 listopada odbędzie się 
występ Chandy Rule i Paula Zaunera. 
Rule jest wokalistką mocno inspiru-
jącą się muzyką gospel. Występowała 
w największych salach koncertowych na 
świecie, ale najlepiej czuje się podczas 
wspólnego muzykowania w kościele. 
3 listopada zagra Mika Urbaniak Duo. 
Przebojowa córka wokalistki Urszuli 
Dudziak oraz skrzypka i saksofonisty 
Michała Urbaniaka występuje od 13. 
roku życia. Ma na swoim koncie kilka 
albumów i współpracę z prawdziwymi 
gwiazdami, m.in. Chaką Khan i Lennym 
Whitem. Druga część formacji Mika 
Urbaniak Duo to Victor Davies, wokali-
sta, multiinstrumentalista i utalentowa-
ny twórca piosenek. 7 listopada zagrają 
młodzi i zdolni muzycy – Myrczek & 
Tomaszewski. Ich muzyczne spotkanie 
oczaruje miłośników standardów ja-
zzowych, które w opracowaniu duetu 
zawsze zyskują nowe brzmienie.

8 listopada odbędzie się jeden 
z najciekawszych występów w ramach 
tegorocznego PalmJazzu – przed pu-
blicznością zaprezentuje się zespół Sons 
of Kemet. Brytyjska grupa jazzowa całymi 

garściami czerpie z rocka, 
karaibskiego folku i mu-
zyki afrykańskiej. Dzień 
później (9 listopada) 
zagra izraelsko-fran-
cuski magik fortepia-
nu, Yaron Herman. 
Herman uczył się 
sposobu gry opar-
tego na elementach 
filozofii, matematyki 
i psychologii. Opracował 

własną teorię improwizacji 
muzycznej, znaną jako 

komponowanie w cza-
sie rzeczywistym.

Jacques Kuba 
Seguin to kanadyj-
ski trębacz o pol-
skich korzeniach, 
łączy jazz z muzyką 

klasyczną. 10 listopa-
da wystąpi ze swoim 

kwintetem. 13 listopada 

zaplanowany jest koncert Dave Douglas 
Band. Lider formacji, Dave Douglas, jest 
trębaczem i kompozytorem, któremu 
na scenie towarzyszyć będzie Marc 
Ribot oraz Susie Ibarra. Oz Noy, gitarzy-
sta, który nic sobie nie robi z wszelkich 
zasad muzyki instrumentalnej, wystąpi 
14 listopada. Jego niepowtarzalny styl 
gry wywiera ogromny wpływ na mię-
dzynarodową scenę muzyczną. Razem 
z Noyem zagra perkusista Keith Carlock 
oraz basista Jimmy Haslip.

W Teatrze Miejskim zaplanowane 
są koncerty dwóch niesamowitych ar-
tystek, których koncerty każdorazowo 
wyprzedają się do ostatniego miejsca. 
Mowa o Annie Marii Jopek i Yasmin 
Levy. 4 listopada zaśpiewa dama 
polskiego jazzu, Anna Maria Jopek, 
obdarzona jednym z najlepiej rozpo-
znawalnych głosów w polskiej muzyce. 
Artystka zdobyła 7 platynowych i 9 zło-
tych płyt. Na festiwalu wystąpi w kwar-
tecie, który współtworzą: Krzysztof 
Herdzin – fortepian, instrumenty klawi-
szowe, akordeon, flety, calimba, głos; 
Robert Kubiszyn – gitara basowa, wave 
drum, instrumenty perkusyjne, chórki, 
live looping oraz Piotr Nazaruk – śpiew, 
flety. – Ten projekt to dużo cudownej 
zabawy, ale i wielkie wyzwanie – mó-
wią sami artyści. 15 listopada wystąpi 
Yasmin Levy Group. Levy jest izraelską 
artystką, która w swojej twórczości 
nawiązuje do kultury sefardyjskiej 
i flamenco. Śpiewa o miłości w niemal  
zapomnianym języku hiszpańskich Ży-
dów – ladino.

Wszystkie koncerty rozpoczną się 
o godz. 19.00. Dodatkowo, ze względu na 
bardzo duże zainteresowanie, 3 listopada 
o godz. 21.30 zostanie zorganizowany dru-
gi koncert formacji Mika Urbaniak Duo.

Informacje o biletach i bezpłatnych 
zaproszeniach na poszczególne koncer-
ty dostępne są na stronie internetowej 
www.palmjazz.pl.

Organizatorem festiwalu jest Funda-
cja Integracji Kultury. Projekt jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta Gliwice.

 (mm)

Listopad na jazzową nutę
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Yasmin Levy

Mika
Urbaniak

Duo 
fo

t. 
m

at
er

ai
ły

 o
rg

an
iza

to
ra



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43/2016 (819), 27 października 2016 13

KULTURA

KOLORy 
MIASTA

Gitara klasyczna brzmi ciepło i przyjemnie, ale opanowanie gry na tym instrumencie 
to nie lada wyzwanie. Podczas Gliwickiego Festiwalu Gitarowego wystąpią prawdzi-
wi mistrzowie gitarowego grania, między innymi Sanel Redžić, Jakub Kościuszko czy 
Petrit Çeku. Festiwal rozpocznie się 6 listopada.

Wirtuozi miękkich, nylonowych strun grają utwory 
Paganiniego, Berlioza, Schuberta. Pod względem liczby 
godzin spędzonych na próbach i ćwiczeniach w niczym 
nie ustępują skrzypkom i pianistom. Tradycyjnie już 
wielbiciele sześciu strun spotkają się w listopadzie 
podczas XVIII Gliwickiego Festiwalu Gitarowego.

– Jak co roku miłośnicy gitary klasycznej wysłu-
chają koncertów na najwyższym poziomie. W tego-
rocznej odsłonie – i to jest pewna nowość – większy 
nacisk będzie położony na kameralistykę i gitarę 
w różnych kombinacjach, zagra np. duet gitarowo-
-klarnetowy – powiedział „MSI – GLIWICE” Gerard 
Drozd, dyrektor festiwalu, kompozytor i gitarzysta.

Pierwszy festiwalowy koncert odbędzie się  
6 listopada. Wystąpią Valentino Worlitzsch i Sanel 
Redžić. Worlitzsch jest wiolonczelistą, który słynie 
z dojrzałego sposobu gry i bardzo silnej osobowości 
scenicznej. Redžić jest określany jako jeden z najbar-
dziej obiecujących gitarzystów młodej generacji.

13 listopada wystąpią uznani polscy wykonawcy, Jan 
Jakub Bokun i Jakub Kościuszko. Bokun jest klarnecistą 
i dyrygentem, jako solista i dyrygent nagrał 11 płyt, kon-
certował na całym świecie. Kościuszko jest brawurowym 
gitarzystą, który inspiruje się jazzem i muzyką świata. 
W duecie odkrywają arcydzieła muzyki kameralnej, 
oryginalnie opracowując je na klarnet i gitarę.

Kwintesencją klasycznego grania będzie koncert 
dwóch gitarzystów, Luciano Pompilio i Marco Caia-
zzy. Włoscy wirtuozi wystąpią 20 listopada.

Gdyby dla kogoś dwie gitary na scenie to było 
za mało, 27 listopada zagra Guitar Trio ELOGIO: 
pochodzący z Kosowa Petrit Çeku, Chorwat To-
mislav Vukšić i portugalski mistrz, Pedro Ribeiro 
Rodrigues. Wszyscy trzej mają duże sceniczne 
doświadczenie. W ich repertuarze znajdują się 
m.in. utwory Dvořáka oraz albańska i hiszpańska 
muzyka folk.

W ciągu kilkunastu lat Gliwicki Festiwal Gita-
rowy wyrobił sobie rozpoznawalną w całym kraju 
markę. Co roku na koncerty przyjeżdżają fani gita-
ry klasycznej z różnych miast Polski – z miłości do 
gitary i szczególnego charakteru festiwalu. – Na 
Gliwickim Festiwalu Gitarowym w roli głównej 
występuje oczywiście gitara klasyczna. Koncerty 
nie są nagłaśniane, dźwięk musi być perfekcyjny 
– dodał Gerard Drozd.

Wszystkie koncerty są zaplanowane na godz. 
18.00 w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a). XVIII Gliwicki Festiwal Gitarowy 
jest objęty patronatem prezydenta Gliwic. Organi-
zatorem wydarzenia jest Gerard Drozd, projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

CO?
GDZIe?
KIeDy?

CZWARTeK 27 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 12.30: „Kwiat wiśni i czerwona fasola” – projekcja z 

cyklu „Seans Seniora”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty artystyczne dla dzie-

ci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 17.30: wykład dla dzieci na temat techniki 

origami w ramach Światowego Dnia Origami, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Historia rybnickiej rodziny Haase” – wy-
kład Małgorzaty Płoszaj z cyklu „Śladami Żydów gór-
nośląskich, czyli o pracy detektywa amatora”, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: „Na czworakach” – spektakl Teatru Po-
lonia, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: Maciek Pysz, Daniele di Bonaventura – 
koncert w ramach VII Międzynarodowego Festiwa-
lu Form Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 20.00: Czwartek Jazzowy – jam session w sty-
listyce jazzu, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

 ■ godz. 20.15: „Future Shorts Autumn Season 2016” – 
projekcje filmów krótkometrażowych w ramach spo-
tkań DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIąTeK 28 PAźDZIeRNIKA
 ■ od godz. 14.00: Festiwal Rytm Gliwice – warsztaty 

wokalne, koncerty finałowe, występ wokalistów 
Akademii Muzycznej Pasjart, Centrum Kultury Stu-
denckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 17.00: „362...” – wernisaż wystawy ceramiki 
Bogdana Kosaka, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Pięć posiłków każdego dnia” – warsztaty z cy-
klu „Talerz malucha”, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 20.00: „Animation Show of Shows” – projekcje 
filmów animowanych w ramach Międzynarodowego 
Dnia Animacji, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SObOTA 29 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 10.00–13.00: III Gliwicka Wymiana Książko-

wa, BLCRK (ul. Dubois 22)
 ■ od godz. 14.00: Festiwal Rytm Gliwice – warsztaty 

wokalne, koncerty finałowe, występ Bartka Pieszki, 
Tomka Muchy i Skorupa, Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 16.00: „Spotkanie ekologii z technologią.   
Aksjologiczne podstawy zrównoważonego rozwo-
ju” – wykład dr hab. Aleksandry Kuzior z cyklu „Wo-
kół Technopolu”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 20.00: projekcja filmu „Nosferatu – symfo-
nia grozy” (1922) z muzyką na żywo w wykonaniu 
zespołu Czerwie z cyklu „Alternative Nights”, klub 
studencki Spirala (Centrum kultury Studenckiej 
Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: Mikromusic, Rebeka, Velveteve – kon-
cert z cyklu „Spotkania Alternatywne”, Stara Fabry-
ka Drutu (ul. Dubois 22)

NIeDZIeLA 30 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 11.00: „Świat i już” – pokaz spektaklu i warsz-

taty interpretacyjne z cyklu „Familijne niedziele  
z teatrem”, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: „Frankenstein” – retransmisja z London 
National Theatre, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIAŁeK 31 PAźDZIeRNIKA
 ■ godz. 17.00: warsztaty dla młodzieży i studentów  

z Teatrem A, Centrum Organizacji Kulturalnych Pe-
rełka (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Kontrabarokowo” – koncert grupy Al-
tra Volta w ramach IX Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso, 
ewangelicki kościół Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19)

ŚRODA 2 LISTOPADA
 ■ godz. 19.00: Chanda Rule, Paul Zauner – koncert 

w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Form 
Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

Z miłości do gitary

Wspomnienia wypalone w porcelanie
Jesień w Muzeum w Gliwicach upływa pod 
znakiem ceramiki. 28 października otwarta 
zostanie kolejna, po „Do widzenia rokoko”, 
wystawa prezentująca artystyczne wyroby 
z porcelany – „362...” bogdana Kosaka.

Kosak jest ceramikiem i projektantem. Obecnie 
prowadzi własną pracownię artystyczną w Cieszynie, 
wcześniej kierował modelarnią w Porcelanie Śląskiej. 
Motywem przewodnim jego prac są wspomnienia, 
przeszłość i jej związek z teraźniejszością. Jego pro-
jekty były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkur-
sie Śląska Rzecz.

Centralnym punktem wystawy w Muzeum w Gli-
wicach, od którego wzięła swój tytuł, jest instalacja 
rzeźbiarska „362...”. Wieloelementową rzeźbę cera-
miczną tworzą unikatowe pojemniki. – Ułożone w sy-
metrycznym ciągu i wypełnione solą budzą skojarzenia 
z pojedynczymi porcjami czy też dawkami nieokreślonej 
substancji na każdy dzień. Od widza zależy jaką nada  

im funkcję – wyjaśniają organizatorzy. Wyeksponowane 
zostaną także inne prace Kosaka, m.in. misy i filiżanki.

Kuratorem wystawy jest Dagmara Wójcik. Wer-
nisaż jest zaplanowany na 28 października o godz. 
17.00. Wystawa będzie prezentowana w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a) do 11 grudnia. (mm)
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KULTURA / JUbILeUSZe

To już dziesiąty miesiąc naszej literackiej podróży w ra-
mach całorocznego cyklu „Literacki przewodnik po 
świecie”. Tym razem zapraszamy do Australii i Oceanii.

Zachęcamy do wzięcia udziału w literacko-po-
dróżniczym konkursie. Jego laureaci otrzymają 
zaproszenia do magicznego miejsca na kulinarnej 
mapie Gliwic jakim jest Coffeina przy ul. Grodo-
wej 18. By wziąć udział w zabawie, należy przesłać 
e-mail z wiadomością, w której…

Proszę podać imię i nazwisko głównej bohater-
ki „Złodziejki książek” Markusa Zusaka.

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@
biblioteka.gliwice.pl do 4 listopada. Nagrody otrzy-
mają: dziesiąta i jedenasta osoba, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź. Laureatów poinformujemy 
wiadomością zwrotną.

Australijski październik
zagadka nr 10

Czytanie bez granic

Uwadze Czytelników poleca-
my książki:

Ścieżki północy Richarda Fla-
nagana to historia osadzonego 
w japońskim obozie dla jeńców 
wykorzystywanych do pracy przy 
budowie Kolei Śmierci w Birmie.
Chirurg Dorrigo Evans nie może prze-
stać myśleć o romansie z żoną swego 
wuja sprzed dwóch lat. Codziennie 
musi walczyć o ocalenie podlega-
jących mu żołnierzy przed głodem, 
cholerą, torturami... Pewnego dnia 
otrzymuje list, który zmieni jego 

życie na zawsze. Książka otrzymała 
nagrodę Bookera 2014.

Słodko-gorzkie życie Colleen 
McCullough to opowieść o miłości, 
zdradzie i wynagradzaniu krzywd. 
Saga, której akcja toczy się w Australii 
w latach dwudziestych ubiegłego wie-
ku, pióra autorki znakomitej powieści 
„Ptaki ciernistych krzewów”.

Cztery córki pastora Latimera są 
znane z urody, inteligencji i ambicji 
w całej Nowej Południowej Walii. 
Bardzo ze sobą związane, solidarnie 
się wspierają, wierząc, że tak będzie 
zawsze. Razem opuszczają rodzinny 
dom, aby uczyć się pielęgniarstwa. 
Nadchodzi Wielki Kryzys, który od-
ciska swe piętno na australijskiej 
rzeczywistości i życiu sióstr.

Wymienione książki to tylko mały 
wycinek zbiorów literatury austra-

lijskiej. Po więcej zapraszamy do filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach.

20 października w gliwickim Ratuszu od-
były się kolejne uroczystości Złotych Go-
dów. Małżonków odznaczono medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nada-
nymi przez Prezydenta RP. W gronie świę-
tujących Złote Gody znaleźli się (w ko-
lejności alfabetycznej): Zofia i Zdzisław 
Faszczewscy, Alicja i Jacek Frońscy, Iwona 
i Zbigniew Gałeccy, Weronika i Gerard Ka-
zior, Maria i Jerzy Kruszyńscy, Zofia i Leon 
Malinowscy, Krystyna i Jan Malcerek, 
Maria i Adam Sieniawscy, Danuta i Jan 
Tuczykont, Jadwiga i Józef Jędrzejczyk, 
Jadwiga i Jacek Jurkiewicz, Zofia i Józef 
Mazur, Janina i Stanisław Niziołek, edy-
ta i Czesław Okońscy, Janina i Stanisław  
Orlef, Józefa i Zygmunt Pietraka, Stani-
sława i Wiesław Romankiewicz, barbara 
i Zygmunt Szymczyk. Odznaczenia przy-
znano również nieobecnym (w kolejności 
alfabetycznej): Albinie i Juliuszowi Micha-
lak, Marii i Stanisławowi Piśnickim oraz 
Marii i Wiesławowi Rodzaj.
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SPORT I ReKReACJA

KOLORy 
MIASTA

Jak oni biegali!

Ustawka na dwóch kołach!

Najlepsi pływacy 
z nagrodami!

Największa impreza biegowa w naszym mieście za nami. Ponad 1000 osób, zarów-
no z kraju, jak i z zagranicy, wzięło udział w III Półmaratonie Gliwickim. Pierwsze 
miejsce zajął pochodzący z Ukrainy Andrij Starżyński.

W niedzielnym półmarato-
nie pobiegło dokładnie 1 176 
osób. Tylko pięciu zawodników 
nie ukończyło 21 kilometrowej 
trasy. Takie informacje przekazał 
nam organizator imprezy, czyli 
Fundacja Bieg Rzeźnika. Trasę 
najszybciej pokonał pochodzący 
z Ukrainy Andrij Starżyński, któ-
ry ukończył bieg w jedną godzi-
nę i dziesięć minut. Miejsce dru-
gie zajął Marcin Cieplak, trzeci 
był Wiktor Nagiznjak. 

– Jesteśmy bardzo zado-
woleni, zwłaszcza z zaanga-
żowania wolontariuszy, którzy 
z wielkim entuzjazmem włączyli 
się w pomoc. Zgłosiło się blisko 
400 uczniów z wielu gliwickich 
szkół. Bardzo chciałbym im za to 
podziękować – powiedział „MSI 
– GLIWICE” Mirosław Bieniecki, 
dyrektor biegu.

Biegowi głównemu towa-
rzyszyły zawody nordic wal-
king, a także ćwierćmaraton 

(dystans 10 kilometrów). Dzień 
wcześniej odbyły się biegi dla 
najmłodszych. Poza zmaganiami 
sportowymi organizatorzy przy-
gotowali m.in. pokazy sprzętu 
sportowego i strażackiego. 

III Półmaraton Gliwicki zo-
stał dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. Szczegółowe in-
formacje, w tym wyniki i mapę 
trasy, można znaleźć na stronie 
www.polmaratongliwicki.pl  
 (pm)

To była nietypowa, spontaniczna akcja rowerowa w Gliwicach. W ubiegłą niedzie-
lę (23 października) ok. 150 kolarzy (także z grup zawodowych) wzięło udział we 
wspólnym treningu w naszym mieście. – Pogoda dopisała. Ludzi było naprawdę 
dużo – mówił Cesare benedetti, zawodowy kolarz z Włoch, który także pojawił się 
w Gliwicach.

Inicjatywa wspólnego 
rowerowego treningu w Gli-
wicach narodziła się w Inter-
necie. Sympatycy dwóch kółek 
skrzyknęli się za pośrednictwem 
portali społecznościowych. 
Chcieli się spotkać, by wspól-
nie pojeździć, wzajemnie się 
poznać, porozmawiać o spor- 
cie i nie tylko. Udało się, bo 
liczna grupa kolarzy pojawiła 
się w naszym mieście na – jak 
to mówią – pierwszej tego typu 
„rowerowej ustawce”. W trasę 
ruszyli kolarze-amatorzy, ale byli 
też zawodowcy – m.in. Bartosz 
Huzarski (polski kolarz szosowy, 
zawodnik grupy UCI Professio-
nal Continental Teams Bora-Ar-
gon 18, który specjalizuje się 
w jeździe po górach). Wspólny 
trening rozpoczął się zbiórką 
przed katedrą Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Gliwicach. 
Kolarze pokonali wspólnie ok. 

50 kilometrów odwiedzając po 
drodze m.in. Kleszczów, Rudno, 
Rudziniec, Pławniowice i Ta-
ciszów. Wspólny trening zakoń-
czył się w Gliwicach. 

– Pogoda dopisała. Ludzi 
było sporo. Ktoś wyliczył, że 
ponad 150 osób jechało wspól-
nie przez Gliwice – mówił za-
dowolony z frekwencji Cesare 
Benedetti. Finałem „rowerowej 

ustawki” była wspólna kon-
sumpcja… pączków na skwerze 
Doncaster (za Urzędem Miej-
skim) w Gliwicach. – Miło było 
porozmawiać. A pączki? Rewe-
lacja! Za pomoc w ich zdobyciu 
dziękuję mojej żonie, teściowej, 
szwagierce i szwagrowi – na-
pisał Benedetti na jednym 
z portali społecznościowych po 
zakończonej akcji.  (as)

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gliwicach od-
będzie się międzynarodowy turniej mistrzów judo 
„O Złoto Shoguna”. Impreza rozpocznie się w so-
botę (29 października).

W zeszłorocznej edycji wzię-
ło udział 16 sportowców z kraju 
i zagranicy. W tym roku ma być 
podobnie. Będzie po 8 judoków 
walczących w dwóch kategoriach 
wagowych: ciężkiej i półciężkiej.

– To jedyna tego typu im-
preza w Europie, bo przyjeż-
dżają już nagrodzeni medaliści, 
uczestnicy najważniejszych 
imprez krajowych i europej-
skich oraz najlepsi sportowcy 
w swoich kategoriach.  – pod-
kreśla Czesław Gancarz, pomy-
słodawca turnieju.

Gliwiczanie będą podzi-
wiać, jak walczy na macie 
m.in. Krzysztof Wiłkomirski, 
brązowy medalista Mistrzostw 
Świata (2001) i Europy (2003), 
uczestnik olimpiady w Pekinie 
(w 2008 roku) oraz wielokrotny 
mistrz Polski. Do Gliwic został 
również zaproszony Damian 
Szwarnowiecki, dwukrotny 

mistrz europy i mistrz polski 
seniorów, a także tacy mistrzo-
wie jak Wiktor Mrówczyński 
(srebro w Pucharze Europy 
w Bratysławie w 2016 roku) 
i Paweł Zagrodnik (olimpijczyk, 
brązowy medalista Mistrzostw 
Europy w Judo 2012 w rywa-
lizacji drużynowej). Przyjadą 
także utytułowani zawodnicy 
z Ukrainy (m.in. Sergey Drebot) 
i z Niemiec (m.in. Dino Pfeiffer).

Organizatorzy przewidzieli 
trzy nagrody: 5 tys. złotych za 
zajęcie I miejsca, 3 tys. złotych 
za II oraz tysiąc złotych za III 
miejsce. Zwycięzcom zostaną 
również wręczone pamiątkowe 
medale i puchary.

Zawody rozpoczną się 29 
października o godz. 15.00, 
w hali OSIR przy ul. Akademic-
kiej 26. Patronat nad turniejem 
objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. Wstęp wolny. (pm)

O Złoto
Szoguna

W weekend (22 i 23 października) w krytej pływalni 
Olimpijczyk przy ul. Oriona odbyły się Mistrzostwa 
Polski Niesłyszących w Pływaniu. W zawodach brali 
udział zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego Nie-
słyszących MIG Gliwice.

Organizatorem wydarzenia 
był Polski Związek Sportu Nie-
słyszących, MIG Gliwice (przy 
współpracy Śląskiego Okręgo-
wego Związku Pływackiego) 
oraz MZUK Gliwice.

Pływacy rywalizowali w róż-
nych stylach i na różnych dystan-
sach, zarówno indywidualnie, 
jak i w sztafetach. Najlepsi na-
grodzeni, stanowiący jednocze-
śnie podstawę reprezentacji Pol-

ski, to m.in. Artur Pióro (100 m  
stylem grzbietowym oraz 50, 
100 i 200 m dowolnym), a także 
Konrad Powroźnik (50 m motyl-
kiem, 200 m zmiennym i 100 m  
motylkowym). Na podium sta-
nęli również m.in. Patryk Buf-
nal, Jakub Kramarczyk i Dawid 
Gałuszka. 

Pełne informacje dotyczące 
wyników są dostępne na stronie 
www.megatiming.pl.  (pm)
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KULTURA / OGŁOSZeNIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako
• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącz-

nej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwi-
cach na wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 15 listopada 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 441 000,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2016, poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 44 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2016 r._______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny wy-
woławczej, na zbycie prawa własności
• lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego wła-

sność Skarbu Państwa, o powierzchni użytko-
wej 31,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o po-
wierzchni 1,5 m2, usytuowanego w budynku 
przy ul. Łużyckiej 2b, oznaczonego geodezyjnie 
jako działka nr 293 o pow. 3731 m2, obr. Poli-
technika, KW GL1G/00033650/8, stanowiącego 
własność Miasta Gliwice, na podstawie art. 37 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wieloro-
dzinnym, 10-piętrowym budynku.

Termin przetargu: 18 listopada 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości*: 114 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku 
VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
Wadium: 11 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 listopada 2016 r._______________________________________________
I ustny przetarg ograniczony do właścicieli/użytkowników 
wieczystych
• działek sąsiednich, tj. nr 694, 696 oraz 697 

i 698, obręb Stare Miasto, na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej obej-
mującej działkę nr 695/2, obręb Stare Miasto, 
KW GL1G/00046079/5, przy ul. bednarskiej.

Termin przetargu: 23 listopada 2016.r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 72 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i jest zwolniona 
z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 7200,00 zł

Termin wpłaty wadium: 17 listopada 2016 r._______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako
• działka nr 693, obręb Kolej, o powierzch-

ni 0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00036928/9.

Termin przetargu: 14 grudnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 694 900,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 69 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2016 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości 
• działka oznaczona nr 539/3, obr. Szobiszowice, 

o pow. 4,1471 ha, z KW nr GL1G/00039750/1; 
działka oznaczona nr 540, obr. Szobiszowice, 
o pow. 0,7934 ha, z KW nr GL1G/00039749/1 
oraz działka oznaczona nr 541, obr. Szobiszowice, 
o pow. 0,4234 ha, z KW nr GL1G/00046422/5, 
na płd. od ul. Myśliwskiej/przy ul. Myśliwskiej 
w Gliwicach.

Termin przetargu: 15 grudnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 8 080 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.).
Wadium: 808 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2016 r._______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanych obejmujących
• działkę nr 178/2, obręb Przyszówka, KW nr 

GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, obręb 
Przyszówka, KW nr GL1G/00034480/9, przy  
ul. Zygmuntowskiej

Termin przetargu: 15 grudnia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 678 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 67 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

że 14 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się I ustny prze-
targ ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej 
w Gliwicach pomiędzy ul. Miodową i ul. Rolników, oznaczonej jako działka nr 1667, obręb 
bojków, o powierzchni 0,0500 ha, KW GL1G/00042744/0.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 561, 562, 
563, 564, 565/1, 565/3 i 565/4, obręb bojków.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 96 700,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Minimalne postąpienie: 970,00 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 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Działka nr 1667, obręb Bojków o powierzchni 0,0500 ha, uży-
tek Br-RIIIb (grunty rolne zabudowane) oraz dr – drogi, KW  
nr GL1G/00042744/0.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności niezabudowanej działki 
nr 1667, obręb Bojków, położonej pomiędzy ul. Miodową  
i ul. Rolników, o powierzchni 0,0500 ha.
Działka nr 1667, obręb Bojków, położona jest w Gliwicach, 
w południowej części miasta, w otoczeniu głównie zabudowy 
mieszkaniowej. Na północ od przedmiotowej działki, w odległo-
ści ok. 1 km, przebiega autostrada A4. Zgodnie z koncepcją dróg 
rowerowych w Gliwicach planuje się przyszłościowo wzdłuż 
ulicy Rolników budowę trasy rowerowej nr 44.
Nieruchomość posiada kształt wydłużonego prostokąta. Północ-
na część nieruchomości (o powierzchni 0,0357 ha) objęta jest 
umową dzierżawy, zawartą do 31 października 2018 r. – z prze-
znaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej stanowiącej własność dzierżawcy 
poprzez wykorzystanie na dział specjalny produkcji rolnej.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.). 
Usunięcie drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/
koniecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Na działce 1667 znajduje się punkt oświetleniowy zasilany 
z miejskiej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Tauron 
Dystrybucja Spółka Akcyjna. W przypadku sprzedaży przedmio-
towej działki spółce Tauron zostanie zlecone odcięcie zasilania 
oraz demontaż oprawy oświetleniowej.
Przez przedmiotową działkę przebiegają sieci uzbrojenia te-
renu (w tym sieć elektroenergetyczna zasilająca znajdujące 
się na tej działce słupy oświetleniowe). Warunki podłączenia 
poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich do-
stawcami. Podłączenie do sieci odbywać się będzie na wniosek 
i koszt przyszłego właściciela nieruchomości w porozumieniu 
z właścicielem sieci.
Na działce 1667 została ustanowiona na rzecz Tauron Dys-
trybucja Spółka Akcyjna nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu, polegająca na prawie do pozostawienia linii napo-
wietrznej niskiego napięcia nN wraz ze stanowiskami słupo-
wymi tej linii, a służącymi do dystrybucji energii elektrycznej 
– w pasie o długości 120 m i szerokości 0,6 m, zatem o łącznej 
powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 72,00 m2, 
jak również na prawie do korzystania z nieruchomości w celu 
dystrybucji energii elektrycznej za pomocą wyżej wymienionej 
linii i urządzeń oraz prawie dostępu do tych linii i urządzeń 
(od drogi publicznej, tj. ulicy Rolników) w każdym czasie, 
w celu dokonywania przeglądów, pomiarów, remontów, kon-
troli, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, wymiany, 
wyprowadzenia nowych obwodów i przyłączenia przyszłych 
odbiorców, przy czym parametry techniczne linii i urządzeń 
po przyłączeniu bądź wymianie nie mogą przekraczać wyżej 
wymienionych, a także wykonywania innych prac związanych 
z ich eksploatacją. Spółka pod firmą: Tauron Dystrybucja Spół-
ka Akcyjna zobowiązuje się do każdorazowego informowania 
właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych 
prac remontowych lub modernizacyjnych na linii napowietrznej, 
a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii linii – do 
niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po 
usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z wyżej wymienionych 
przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego 
po zakończeniu prac.
3. Dojazd:
Skomunikowanie przedmiotowej działki, po jej ewentualnym 
zbyciu, zjazdami istniejącymi, obsługującymi nieruchomości 
sąsiednie, na poprawę których zostanie zbyta.
4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr 
XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach), przeważająca 
część działki nr 1667, obręb Bojków, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem:
• C3.5/MN3 – co oznacza:
   Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej,
o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowo
-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi 
formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia 
całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji 
mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Niewielki, północny fragment ww. działki, położony jest na 
terenie oznaczonym symbolem:
• Ck/03/KDl – co oznacza:
 Tereny dróg lokalnych,
natomiast niewielki, południowy fragment ww. działki – na 
terenie oznaczonym symbolem:
• 04.1/KDz – co oznacza:
 Tereny dróg zbiorczych.
Przez przedmiotową działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu 
(w tym sieć elektroenergetyczna zasilająca znajdujące się na tej 
działce słupy oświetleniowe); część z nich uwidoczniona została 
na rysunku planu wraz ze strefami technicznymi.
Przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym planie znaj-
duje się na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta 
jest zasięgiem stref:
–  SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,

–  SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rewitalizacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 
Rady Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską 
i autostradą A4.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 9700,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 1667 obręb Bojków, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 8 grudnia 2016 r.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 8 grudnia 2016 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu w terminie do 8 grudnia 2016 r. do siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 
ceny nabycia nieruchomości,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgo-
wania – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Tryb przetargu:
Ze względu na kształt działki, jej niewielką powierzchnię (500 m2)  
oraz przeznaczenie w planie miejscowym przedmiotowa 
działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do 
odrębnego zagospodarowania – w związku z powyższym zo-
stała przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania 
działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właścicieli działek sąsiednich, tj. działek 
nr 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/3 i 565/4 obręb Bojków 
(działki nr 565/3 i 565/4 powstały w wyniku podziału działki 
565/2, obręb Bojków).
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na 
rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nierucho-
mość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego  
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 
dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 13 stycznia 2017 r. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1061), wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na na-
bycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzi-
bie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA,

Policjant po przejściach, który rozpamiętując swoje nieudane małżeń-
stwo, próbuje rozwiązywać zagadki kryminalne – to Jakub Mortka,  
bohater cyklu książek Wojciecha Chmielarza. Z autorem będzie  
można porozmawiać już 4 listopada.

Chmielarz jest pisarzem i dziennika-
rzem, który zajmuje się tematyką prze-
stępczości zorganizowanej i terroryzmu. 
W swoich kryminałach świetnie oddaje za-
wiłe policyjne procedury i atmosferę mia-
sta. Pisarz często nawiązuje do głośnych, 
opisywanych w mediach afer i nielegalnych 
procederów, na przykład handlu kobietami 
czy przemytu narkotyków.

Krytycy i czytelnicy zwracają uwagę 
na pozbawiony ozdobników styl Chmiela-
rza, współgrający z powieściową intrygą.  
– Wojciech Chmielarz ciekawie i prawdzi-

wie ukazuje realia pracy polskiej policji, 
wykorzystując przy tym przestrzeń miejską 
jako bohatera powieści. Potwierdzeniem 
popularności jego kryminałów jest Na-
groda Wielkiego Kalibru w 2015 roku za 
najlepszą polskojęzyczną powieść krymi-
nalną („Przejęcie” – przyp. red.) – mówią 
organizatorzy spotkania z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Jego książka „Farma lalek” 
wkrótce zostanie zekranizowana.

Spotkanie autorskie jest zaplanowa-
ne w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 
17) o godz. 18.00. Wstęp wolny.  (mm)
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

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

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

sprzedaży:
•	 nr 636 do 31 października 2016 r.
•	 nr 655–661 do 7 listopada 2016 r.

•	 nr 665–666 do 8 listopada 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

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

 □ UL. PSZCZyńSKA 133, lokal nr IV, II piętro,  
pow. 37,44 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 400,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 9.30 do 
9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1  
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

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

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

 □ UL. PRyMASA STeFANA WySZyńSKIeGO 9, lokal 
nr IV, parter, pow. 30,45 m2, 1 pomieszczenie 
użytkowe, 2 korytarze, umywalnia i WC
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 11.15 do 
11.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. DWORCOWA 45, lokal nr VI, parter,  
pow. 22,77 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 11.40 do 
11.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

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

 □ UL. TARNOGÓRSKA 78, lokal nr III, parter,  
pow. 39,59 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 010,00 zł
Wadium: 4100,00 zł

Termin oględzin: 4 listopada 2016 r. od godz. 11.00 do 
11.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. 
Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. JANA ŚLIWKI 27, lokal nr I, parter,  
pow. 9,44 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 300,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 4 listopada 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. KSAWeReGO DUNIKOWSKIeGO 14, lokal nr 10, 
III piętro, pow. 50,78 m2, 2 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 400,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 13.45 
do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
10.15 do 10.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3  Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWyCIĘSTWA 45, lokal nr 7, poddasze,  
pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia, 2 komórki,  
korytarz, pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 100,00 zł

Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 3, lokal nr III, parter, I piętro, 
pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i WC (na parte-
rze), 5 pomieszczeń, WC i 2 korytarze (na I piętrze) 
oraz wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 267 300,00 zł
Wadium: 13 400,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 14.05 
do 14.20
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

 □ UL. WIeCZORKA 11, lokal nr III, pow. 63,90 m2, 
parter, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 10.00 do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 18 listopada 2016 r.

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

 □ UL. JASIńSKIeGO 22, lokal nr 8, II piętro,  
pow. 37,01 m2 + piwnica – 2,32 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 przy 
ul. Asnyka 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I piętro, pow. 82,25 m2,  
2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z WC, 
komórka
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 500,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 28 października 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45

(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
8.40 do 8.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1  
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. KSAWeReGO DUNIKOWSKIeGO 9, lokal nr 9,  
I piętro, pow. 23,97 m2 + piwnica – 2,03 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 000,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
12.10 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 12, lokal nr 10, III piętro,  
pow. 30,69 m2 + piwnica – 5,86 m2, 1 pokój,  
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 10 listopada 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 27 października 2016 r. od godz. 9.30 
do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 8 listopada 2016 r. od godz. 
12.35 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 4 listopada 2016 r.

 □ UL. TARNOGÓRSKA 26, lokal nr 8, III piętro,  
pow. 92,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,  
spiżarka, komórka, przedpokój
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 200,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 4 listopada 2016 r. od godz. 11.30 do 
11.45
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. 
Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. LOTNIKÓW 19, lokal nr 2, parter, pow. 50,23 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 000,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 3 listopada 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWyCIĘSTWA 16-18, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 62,89 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój 
i pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 17 listopada 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 100,00 zł
Wadium: 6500,00 zł

Termin oględzin: 2 listopada 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 listopada 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. ZWyCIĘSTWA 12, lokal nr 10, I piętro (oficyna), 
pow. 80,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 000,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2016 r. od godz. 14.35 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

 □ UL. ZAWISZy CZARNeGO 18, lokal nr 12, parter, 
pow. 87,52 m2 + piwnica – 3,20 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 24 listopada 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 400,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 listopada 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2016 r.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
wynajmie:

Nowoczesne  
pomieszczenia biurowe  

o powierzchni ok. 400 m2 
i 340 m2.

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

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

Na terenie znajduje się bocznica kolejowa, 
terminal kontenerowy, wolny obszar celny oraz 
oddział celny.
Kontakt: 
tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl

Uprzejmie informujemy, 
że 31 października 2016 r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny 
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Kasa Ośrodka w tym dniu 
czynna będzie od 9.00 do 15.00.

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

INFORMACJE

www.scl.com.pl

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

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

• kierowca zawodowy kat. D – wy-
kształcenie: średnie, prawo jazdy 
kat. D wraz ze świadectwem kwa-
lifikacji oraz aktualnymi badania-
mi lekarskimi i psychologicznymi, 
prowadzenie pojazdów w ruchu 
miejskim wraz z obsługą codzien-
ną, dwie zmiany, miejsce pracy: 
teren Śląska;

• monter płyt warstwowych – 
wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe min.  
5 lat, prawo jazdy kat. B, zdolność 
do pracy na wysokości, mile wi-
dziana umiejętność wykonywania 
obróbek blacharskich, upraw-
nienia na zwyżki mile widziane, 
zakres obowiązków: montaż płyt 
warstwowych, blach trapezowych, 
paneli elewacyjnych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren kraju + delega-
cje za granicą, baza: Gliwice;

• operator prasy krawędziowej CNC 
– ślusarz – wykształcenie zawo-
dowe, wymagane doświadczenie 
zawodowe, obsługa i programo-
wanie pras krawędziowych CNC 
i urządzeń do cięcia metalu, prace 
ślusarskie, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• laborant – wykształcenie wyż-
sze techniczne, mile widziani 
absolwenci Politechniki Śląskiej, 
Wydział Inżynierii Materiałowej 
lub kierunki pokrewne, zakres 
obowiazków: wykonywanie ba-
dań laboratoryjnych związanych 
z kontrolą analityczną procesu 
wytwarzania oraz wykonywania 
badań technologicznych stosow-
nie do poleceń technologów, 
mile widziane doświadczenie 
w projektowaniu w systemie 
CAD oraz znajomość języków 

obcych (angielski, niemiecki, 
czeski), jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• magazynier – wykształcenie: śred-
nie lub zawodowe, doświadczenie 
w pracy na podobnym stanowisku, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
sprawność fizyczna i manualna, 
rzetelność, odpowiedzialność, 
dokładność, zakres obowiązków: 
wydawanie towaru z magazynu, 
przygotowywanie i rozładunek 
dostaw, dbanie o porządek w ma-
gazynie, nadzór nad powierzonym 
mieniem; jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• malarz budowlany – wykształ-
cenie: brak wymagań; min. 5 lat 
doświadczenia zawodowego, 
umowa zlecenie, miejsce pracy: 
teren Śląska.

Oferty z 20 października 2016 r.

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

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Magazynier – Operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2016

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 

rynkowej,
• miłą atmosferę i dobre warunki pracy,
• pakiet świadczeń socjalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprze-

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza 

gazowego.
Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,

• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powie-
rzonego towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 
przeładunkach wyrobów i towarów pod względem 
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych 
usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przeło-
żonemu.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

Ogłoszenie dotyczące prac społecznie użytecznych w 2017 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach uprzejmie in-
formuje o możliwości przystąpienia w roku 2017 do prac 
społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta 
Gliwice. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia 
wolnego miejsca w ramach prac społecznie użytecznych 
na wniosku do pobrania na stronie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach w linku http://www.pup.gliwice.pl/ 
pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html 
i przesłanie go w formie papierowej do 21 października 2016 
r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 
9, 44-100 Gliwice.
Wszelkich informacji na temat prac społecznie użytecznych 
udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Mirella 
Doluk-Świerczek, pod nr telefonu: 32/335-96-08.
Jednocześnie OPS Gliwice informuje, że szczegółowy sposób 
i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 
73a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (DzU z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), 
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 lipca 

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

pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki 
interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organiza-
cyjne pomocy społecznej.

2. Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się po-
mocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy 
społecznej na zlecenie lub w ramach działań statuto-
wych.

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

OFERTY PRACY

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

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: 
aplikant lub młodszy strażnik

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 10 listopada 2016 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

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

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: 
młodszy specjalista lub młodszy inspektor

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze: młodszy specjalista lub młodszy inspektor”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 10 listopada 2016 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

INFORMACJE

nabór nr KD.210.28.2016.KS-2

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

w Wydziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy
Stanowisko I – zatrudnienie na czas określony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r.

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

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

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 16 listopada 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

KOMUNIKATY

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach”

w sprawie
Usługa bieżnikowania opon i zakup opon bieżnikowanych do autobusów komunikacji 

miejskiej dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach
Termin składania ofert: 2 listopada 2016 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 2 listopada 2016 r. o godz. 10.00

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

OGłASZA

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ PRAWA WłASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1. Lokalizacja: przy ul. Toszeckiej/ul. Uszczyka w Gliwicach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• Działka nr 667, obr. Kłodnica, użytek Bp – zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o pow. gruntu 0,0630 ha,  
z KW nr GL1G/00033909/9,

• Działka nr 680/3, obr. Kłodnica, użytek Bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. gruntu 0,4398 ha, z KW nr GL1G/00033909/9,

• Działka nr 955/2, obr. Kłodnica, użytek Bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. gruntu 0,0282 ha, z KW nr GL1G/00048768/6.

Powierzchnia łączna 0,5310 ha. Księgi wieczyste prowadzone 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowy teren położony jest w północnej części miasta 
Gliwice, w rejonie ulic Uszczyka i Toszeckiej. Teren niezabudowany, 
posiada kształt nieregularny zbliżony do kwadratu. Otoczenie 
stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz mieszkanio-
wo-usługowa, niedaleko przebiega ważny szlak komunikacyjny 
o dużej przepustowości, tj. DK88. Teren niezagospodarowany, 
obecnie jest w części wykorzystywany na potrzeby trwającej 
budowy na działkach sąsiednich – budowa kanalizacji deszczo-
wej, zgoda z 1 kwietnia 2016 r. – ważna jeden rok. Jednocześnie 
zawarto porozumienie, na podstawie którego Miasto Gliwice 
przejmie zrealizowaną sieć kanalizacyjną. W przypadku zbycia 
nieruchomości zgoda nie wygasa.
Ponadto na działce nr 667 usytuowany jest częściowo kiosk han-
dlowy, wybudowany w oparciu o pozwolenie na budowę.
W niewielkiej części na terenie działek nr 955/2 i 680/3, obręb Kłod-
nica, usytuowana jest wiata przystankowa komunikacji miejskiej.
Przez działki przebiegają liczne sieci uzbrojenia terenu oraz urzą-
dzenia infrastruktury technicznej m.in. stanowiące zasilanie stacji 
transformatorowej posadowionej na działce nr 681 (uwaga: działka 
nr 681 nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem 
niniejszego przetargu). Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, 
obejmujące m.in. skarpę przebiegającą przez działkę 680/3 oraz 
liczną infrastrukturę techniczną, mogą wystąpić utrudnienia w za-
gospodarowaniu przedmiotowego terenu.
Przedmiotowy teren obecnie posiada dostęp do drogi publicznej 
poprzez istniejący zjazd na działkę nr 680/3 z ul. Uszczyka, jed-
nakże warunki skomunikowania tych terenów powinny zostać 
uzgodnione indywidualnie przez przyszłego inwestora w zależności 
od planowanego przeznaczenia nieruchomości oraz struktury 
i natężenia ruchu, który będzie w związku z tym generowany. Nie 
jest możliwe skomunikowanie przedmiotowych działek od strony 
ul. Toszeckiej z uwagi na bliskość skrzyżowania oraz lokalizację 
zatoki autobusowej. Ponadto w przypadku, gdy planowana na 
ww. nieruchomościach inwestycja będzie generowała ruch samo-
chodowy o dużym natężeniu, np. zabudowa handlowo-usługowa, 
konieczne będzie m.in. przeprowadzenie zmiany stałej organizacji 
na skrzyżowaniu ul. Toszeckiej, ul. Uszczyka i ul. Floriańskiej po-
przez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z jej skoordynowaniem 
z sygnalizacjami na skrzyżowaniach sąsiednich.
Przez teren przedmiotowych działek przebiegają sieci: kanalizacja 
deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, ciepłociąg.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nie-
ruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości:
Teren obecnie jest w części wykorzystywany na potrzeby trwającej 
budowy na działkach sąsiednich – budowa kanalizacji deszczowej, 
zgoda z 1 kwietnia 2016 r. – ważna jeden rok. Jednocześnie zawarto 
porozumienie PU.7021.7.105.2014 z 9 kwietnia 2016 r. (z aneksa-
mi), na podstawie którego Miasto Gliwice przejmie zrealizowaną 
sieć kanalizacyjną. W przypadku zbycia nieruchomości zgoda nie 
wygasa. Jednocześnie nowy właściciel po zrealizowaniu budowy 
kanalizacji deszczowej będzie zobligowany do ustanowienia 
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności z uwagi na 
przebieg sieci na rzecz Miasta Gliwice/nieruchomości władnącej.
Ponadto na działce nr 667 usytuowany jest częściowo kiosk han-
dlowy, wybudowany w oparciu o pozwolenie na budowę nr AU-
7353/837/2004 z 12 sierpnia 2004 r. Z posiadanych archiwalnych 
akt wynika, że kiosk został posadowiony zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym (na podstawie umowy dzierżawy nr 2283/
GN-ID/72243/2004 oraz decyzji administracyjnej Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PU-55447/00004/04 z 8 maja 2004 r.).
W niewielkiej części na terenie działek nr 955/2 i 680/3, obr. Kłod-
nica, usytuowana jest wiata przystankowa komunikacji miejskiej. 
Przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieograniczona w czasie 
i nieodpłatna służebność gruntowa.
W związku z zakończeniem budowy nowej sieci ciepłowniczej 
ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na 
działkach 667, 680/3 i 955/2, polegającą na prawie korzystania 
z części obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym dłu-
gości i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, 

wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Spółki Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje dot. służebności dostępne są w księgach 
wieczystych pod wskazanymi numerami: KW nr GL1G/00033909/9, 
KW nr GL1G/00048768/6.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działki nr 667, 680/3, 955/2, obr. Kłodnica położone są na terenie, 
na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu 
położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmują-
cego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Przedmiotowy plan 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr 
XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 
września 2010 r., poz. 2909. Zgodnie z ustaleniami ww. planu 
działki nr 667, 680/3, 955/2, obr. Kłodnica, znajdują się na terenie 
opisanym symbolem:
1 MU – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej 
intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów o symbolach od 1 MU do 4 MU plan ustala:
Przeznaczenie podstawowe: 
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, 
– działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające: 
– zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 
służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody; 
– dojścia, dojazdy, parkingi i garaż; 
– sieci infrastruktury technicznej.
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który objęty jest 
zasięgiem ścisłego obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami w/w uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 926 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 9260,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług ( t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.).
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 grudnia 2016 r. o godzinie 9.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 30 stycznia 2017 r.
8. Wadium
Wadium w wysokości 92 600,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 667, 680/3, 955/2 obr. Kłodnica oraz wpisać kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 22 grudnia 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu na poczet ceny 

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. 32/338-64-10.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

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

Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 

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

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na wysokość stawki czynszu na najem 
lokalu użytkowego przy ul. Matejki 3 U-9 z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomicznej
1. OZNACZeNIe PRZeDMIOTU PRZeTARGU
Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku przy ul. 
Matejki 3 (działka nr 881, obręb Stare Miasto). Łączna 
powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 622,40 m2  w tym: 
parter – 321,50 m2, I piętro – 66,49 m2, piwnica 234,41 m2.  
Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy, jest 
własnością Miasta Gliwice.
Budynek przy ul. Matejki 3 w Gliwicach znajduje się w ob-
rębie staromiejskiego układu urbanistycznego Gliwic, 
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/270/50. 
W związku z powyższym wszelkie prace remontowe i/ lub 
modernizacyjne wymagają zgody konserwatora zabytków.
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
wod.-kan., gazową, centralne ogrzewanie – sieciowe, 
WC w lokalu.
Lokal do remontu. Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania na-
jemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt, 
zgodnie z §8 umowy najmu.
Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i we wła-
snym zakresie uzyskać konieczne zezwolenia do prowa-
dzenia działalności w najmowanym lokalu użytkowym.
Z kartą stanu technicznego, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapo-
znać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali 
Użytkowych, pokój 107, ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. Dolnych Wałów 11, codziennie: poniedziałek – środa 
od godz. 8.00 do 15.00, czwartek od godz. 8.00 do 16.30, 
piątek od godz. 8.00 do 13.30.
Przedmiotowy lokal użytkowy zarządzeniem PM-2534/16 
Prezydenta Miasta Gliwice z 17 marca 2016r. został prze-
znaczony do przetargu ograniczonego na wysokość stawki 
czynszu dla podmiotów deklarujących prowadzenie dzia-
łalności gastronomicznej.
Wynajmujący przez działalność restauracyjną (gastro-
nomiczną) rozumie działalność zdefiniowaną w sekcji I, 
dziale 56 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności PKD (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z póź. zm.) 
który obejmuje następujące podklasy:
1. 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomicz-

ne) – działalność w zakresie przygotowania i podawania 
posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wyboru z wystawionego menu, 
bez względu na to, czy spożywają oni przygotowywa-
ne posiłki na miejscu, biorą je na wynos, czy są im 
dostarczane.

2. 56.30 Z (przygotowywanie i podawanie napojów) – 
działalność w zakresie przygotowywania i podawania 
napojów do konsumpcji na miejscu.

2. CeNA WyWOŁAWCZA I WySOKOŚĆ POSTąPIeNIA
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. użytkowej lokalu 
/parter, I piętro – 387,99 m2/ wynosi 10,00 zł/m2, a mi-
nimalna wysokość postąpienia (netto) wynosi 1,00 zł/m2 
powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie VAT w wy-
sokości 23%.
Uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie 
podlega licytacji i wynosi:
234,41 m2 x 1,50 zł/m2 = 351,62 zł miesięcznie plus po-
datek VAT  wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.
3. TeRMIN I MIeJSCe PRZeTARGU
Przetarg odbędzie się 17 listopada 2016 r. (czwartek) o go-
dzinie 10.15 w pokoju 121 – sala narad, I piętro, w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia 
do przetargu odbędzie się 17 listopada 2016 r. (czwartek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121, sala narad, 
I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11.
4.  WADIUM
Wadium wynosi: 11 640,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
sześćset czterdzieści złotych 00/100)
Wadium należy wpłacić – konto ZbM I TbS Sp. z o.o. przy 
ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank Śląski S.A. I O/ Gliwice 
nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z dopiskiem 
„Lokal użytkowy ul Matejki 3 U-9”
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu 
i zaleca się, aby zostało wpłacone odpowiednio wcześniej, 

tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu 
poprzedzającym przetarg.
Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy 
znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W  przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopusz-
czony do licytacji.
Wadium wpłacone przez wygrywającego uczestnika prze-
targu wlicza się na poczet pierwszych należności czynszo-
wych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie 
wygrał, zwraca się mu niezwłocznie, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy 
uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
5. OKReŚLeNIe KWOTy WeKSLA
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora 
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-mie-
sięcznego czynszu.
Weksel in blanco dostępny jest w ZBM I TBS Sp. z o.o.
6. TeRMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWy
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umo-
wy najmu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
Umowa najmu  zostanie zawarta na czas nieokreślony.
7. WARUNKI UCZeSTNICTWA W PRZeTARGU UST-
NyM
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wpłacenie wadium i złożenie dokumentu potwierdza-
jącego  wpłatę wadium (wyciąg przelewu),
b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu i wzo-
rem umowy najmu lokalu (załącznik nr 2),
c. złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Miasta Gliwice z tytułu m.in. podatku, najmu/użytkowania 
lokalu, dzierżawy (załącznik nr 3),
d. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie  ak-
tualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu. Jeżeli prowadzona 
działalność nie obejmuje branży gastronomicznej należy 
złożyć promesę obejmującą zobowiązanie do rozszerze-
nia działalności gospodarczej w razie wylicytowania 
najwyższej stawki, a tym samym wygrania przetargu, 
w terminie 1-miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego,
e. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej wraz z promesą obejmującą 
zobowiązanie osoby fizycznej do podjęcia działalności 
gospodarczej w razie wylicytowania najwyższej stawki, 
a tym samym wygrania przetargu, w terminie 1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
2. Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości, dowód wpłaty wadium.
3. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi 
okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo w formie 
przewidzianej prawem (pełnomocnictwo szczegółowe 
notarialnie poświadczone), upoważniające ją do podej-
mowania czynności prawnych w imieniu osoby repre-
zentowanej. Za uczestnika przetargu (oferenta)  uznaje 
się osobę (podmiot) wpłacający wadium.
4.  Dokumenty wymienione w pkt. 1 nie będące orygina-
łami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika 
przetargu.
8. OGLĘDZINy LOKALU
Oględziny lokalu użytkowego można dokonać 4 listopada 
2016 r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 10.30
9. POZOSTAŁe POSTANOWIeNIA
Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden 
oferent, który zaoferuje stawkę czynszu wyższą od ceny 
wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie podane 
w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu może przetarg odwołać lub lokal 
może zostać wycofany z przetargu bez podania przyczyny.

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o przetargu nieograniczonym p.n.:
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Urbana 6 w Gliwicach.

Część nr 1.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową instalacji wod.-kan., gazowej  

i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Urbana 6 oraz przebudowa 
mieszkania nr 6 z wydzieleniem pomieszczenia na łazienkę, wymianą i przebudową instalacji 

wod.-kan., gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Część nr 2.

Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
remontem klatek schodowych, wykonaniem zbiorczej instalacji antenowej i rurarzu dla 

instalacji niskoprądowej w budynku przy ul. Urbana 6.
Część nr 3.

Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową słupa sieci elektroenergetycznej oraz 
przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej w związku z budową wjazdu do nieru-

chomości przy ul. Urbana 6.
Termin składania ofert: 28 października 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 28 października 2016 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

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

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

Termin składania ofert: 28 października 2016 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 28 października 2016 r. o godz. 12.30
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…i wygrać u siebie! To najważniejsze zadanie dla zawodników Piasta Gliwice, któ-
rzy w 13. kolejce piłkarskiej LOTTO ekstraklasy przegrali na wyjeździe z Lechią 2:3 
(1:1). Najbliższym rywalem gliwiczan będzie Termalika bRUK-beT Nieciecza. Mecz 
przy Okrzei rozpocznie się 28 października (piątek) o godz. 18.00.

W wyjazdowym spotkaniu 
z Lechią w Gdańsku bramki 
Uroša Koruna i Sašy Živeca nie 
wystarczyły, by zdobyć chociaż 
punkt. Piast przegrał, ale walczył 
do końca.

Od pierwszej minuty na mu-
rawę w Gdańsku wybiegli Bartosz 
Szeliga, Sandro Gotal, Saša Živec, 
Edvinas Girdvainis oraz powraca-
jący po pauzie za kartki Hebert. 
W meczowej osiemnastce Piasta 
zabrakło kontuzjowanych Macieja 
Jankowskiego, Marcina Pietrow-
skiego i Mateusza Maka. Z po-
wodu choroby nie wystąpił także 

Radosław Murawski. Opaskę ka-
pitańską przejął Jakub Szmatuła. 

Początek rywalizacji należał 
do gospodarzy, którzy swoją 
przewagę udokumentowali szyb-
ko zdobytym golem. Po tym tra-
fieniu gra się nieco wyrównała 
i toczyła się głównie w środkowej 
strefie boiska. Więcej strzałów 
oddawali jednak gracze Piasta, 
a jeden z nich znalazł drogę do 
siatki. Po zmianie stron kolejny 
raz aktywniejsi byli miejscowi, 
ale to Niebiesko-Czerwoni byli 
skuteczniejsi i wyszli na prowa-
dzenie. Gospodarze nie dali jed-

nak za wygraną i zdołali odrobić 
straty za sprawą dwóch bramek 
Flávio Paixão, który rozgrywał 
swój setny mecz w ekstraklasie. 
Podopieczni Radoslava Látala 
próbowali jeszcze wyrównać, 
ale zabrakło im czasu. – Jeśli 
chce się wygrać z Lechią, to 
trzeba być skoncentrowanym 
przez pełne 90 minut – mówił 
po meczu trener Piasta Rado-
slav Látal. – Pierwsza połowa 
w naszym wykonaniu nie była 
zła. Przez kwadrans przewa-
żali gospodarze i strzelili nam 
bramkę. Później dobrze zagrali-

śmy pressingiem, dzięki czemu 
odrobiliśmy straty – mówił cze-
ski szkoleniowiec. 

– Dobrze weszliśmy w drugą 
połowę, udało nam się wyjść 
na prowadzenie. Końcówka 
była jednak słaba... Straciliśmy 
dwa gole i bardzo potrzebne 
nam punkty. Teraz musimy się 
przygotować do kolejnego waż-

nego dla nas meczu – zakończył 
Látal. A to wcale nie będzie ła-
twy mecz. Do Gliwic przyjedzie 
Termalika BRUK-BET Nieciecza, 
która – póki co – jest rewelacją 
rozgrywek. Najbliższy rywal 
Piasta zgromadził do tej pory 
aż 24 punkty i zajmuje 3 miej-
sce w tabeli piłkarskiej LOTTO 
Ekstraklasy. (as)

SPORT

Liderki okazały się za mocne...

Pewna wygrana siatkarek

Zapomnieć o Gdańsku…

fo
t. 

Pi
as

t G
liw

ic
e

Koszykarze GTK Gliwice przegrali w sobotę (22 paź-
dziernika ) wyjazdowy mecz z Jamalex Polonią 1912 
Leszno 79:87.

Mecz odbył się w Rydzynie. 
Obie drużyny miały na koncie 
cztery zwycięstwa i tylko jedną 
porażkę. Gra na początku była 
wyrównana. Zawodnik GTK, Paweł 
Zmarlak dwoił się i troił, aby goście 
nie zdobyli znaczącej przewagi. 
Niestety, końcowe fragmenty 
pierwszej kwarty należały do Ja-
malex Polonii. Po tym jak Szymon 
Kiwilsza zakończył akcję wsadem 
oraz dołożył jeden punkt z linii rzu-
tów wolnych, to drużyna Łukasza 
Grudniewskiego schodziła z czte-
rema punktami (21:17) przewagi 
na pierwszą przerwę.

Gliwiczanie ostro zaatakowali 
w drugiej połowie. Zdobywając 

bardzo szybko osiem punktów 
zaczęli prowadzić, ale gospo-
darzom udawało się skutecznie 
ich powstrzymywać. Przełomem 
spotkania było opuszczenie par-
kietu przez Pawła Zmarlaka, który 
popełnił faul ofensywny (piąte 
przewinienie). Po tym wydarze-
niu Jamalex Polonia zdobyła sześć 
punktów, które doprowadziły do 
remisu (73:73). Gliwiczanom nie 
udało się odrobić strat. Drużyna 
z Leszna w szybkim tempie po-
większała przewagę i ostatecznie 
wygrała 87:79.

W sobotę (29 października) 
GTK zagra u siebie w derbach  
z GKS-em Tychy.  (pm)

W bardzo wyrównanym meczu 4. kolejki rozgrywek I ligi piłki ręcznej kobiet gliwi-
czanki z Sośnicy uległy drużynie MTS Kwidzyn 28:33 (18:19). 

Osłabiona drużyna z Sośnicy 
z powodu kontuzji dwóch czoło-
wych zawodniczek postawiła bar-
dzo trudne warunki faworytkom 
tego spotkania. Do 47 minuty 
meczu trwała walka – bramka 
za bramkę. Na cztery minuty 
przed końcem meczu przy 
stanie 28:30, w wyniku kontro-
wersyjnej decyzji sędziów, nasza 

najskuteczniejsza zawodniczka 
Aleksandra Abramowicz (7 bra-
mek) otrzymała trzecie dwumi-
nutowe wykluczenie i pozostałą 
część spotkania musiała oglądać 
z trybun. Mimo bardzo dobrze 
dysponowanej w tym meczu Ka-
tarzyny Krasoń drużyna z Gliwic 
nie była już w stanie odrobić stra-
ty i ostatecznie uległa 28:33. Bar-

dzo cieszy poprawa skuteczności 
naszych zawodniczek w rzutach 
karnych oraz coraz lepsza gra 
juniorek Pauliny Walus oraz Da-
rii Nawrockiej. W tym tygodniu 
przedstawione zostaną nowe 
zawodniczki, które wzmocnią 
drużynę przed niedzielnym wy-
jazdowym spotkaniem w stolicy 
z AZS AWF Warszawa.  (as)

Siatkarki AZS Politechniki Śląskiej wygrały w meczu 5. kolejki I ligi kobiet z za-
wodniczkami AZS Opole. Ostateczny wynik to 3:0 (29:27, 25:23, 25:19). 

Pierwsze dwa sety były 
niezwykle wyrównane. Dopiero 
w trzecim gliwiczanki zaczęły 
wyraźnie prowadzić i do końca 
nie dały sobie odebrać prowa-
dzenia.

Zespół AZS Gliwice wystąpił 
bez kontuzjowanej Aleksandry 
Gutkowskiej i Eweliny Toborek. 
Na ich miejsce trener Wojciech 
Czapla powołał Paulinę Sto-
jek (która była kontuzjowana 
wcześniej), a na środek ataku 
niespełna osiemnastoletnią 
reprezentantkę Gruzji Mariam 
Gaprindashvili, dla której spo-
tkanie z AZS Opole było bardzo 
udanym debiutem.

– Ten mecz był dla nas 
bardzo ważny, gdyż spotkały 
się zespoły dość wyrównane 
pod względem wyszkolenia 
i warunków fizycznych zawod-
niczek. Nasze obawy polegały 
na braku w zespole kontu-
zjowanej przyjmującej (Gut-
kowskiej) oraz odczuwającej 
skutki kontuzji Pauliny Stojek, 
która również gra na tej samej 
pozycji – mówił po meczu doc. 

dr Krzysztof Czapla, prezes 
AZS. – Na szczęście, zarówno 
Mariam, jak i Paulina Stojek 
należały do wyróżniających się 
zawodniczek. Choć do pozosta-
łych dziewcząt nie można mieć 
absolutnie żadnych pretensji. 
Wszystkie włożyły dużo pracy, 
aby ten mecz wygrać w bardzo 
dobrym stylu – dodał.

W najbliższą niedzielę (30 
października) siatkarki AZS 
zmierzą się na wyjeździe z ze-
społem WTS Solna Wieliczka. 
– Nasz przeciwnik jest wiceli-
derem tabeli I Ligi, ale myślę, 
że wygrana z tym zespołem jest 
w zasięgu naszych możliwości – 
mówi doc. dr Krzysztof Czapla. 
 (pm)

Polonia  
lepsza od GTK

Frontalny atak naszych akademiczek i konsekwencja w obronie dały 
gliwiczankom upragnione zwycięstwo. Na zdjęciu niezwykle skutecz-
na Anna Grzechnik
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