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druga strona w obiektywie
Lotnisko się buduje!

Wytańczyli pierwsze miejsce!

Trwa modernizacja gliwickiego lotniska, które po zmianach będzie mogło obsługiwać
loty biznesowe i tzw. mały ruch cargo. Zgodnie z planami miasta z portu lotniczego będą korzystali m.in. związani z nim inwestorzy, których zakłady znajdują się
np. w gliwickiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skalę inwestycji
realizowanej do końca przyszłego roku doskonale oddają zdjęcia z lotu ptaka. Budowana jest m.in. utwardzona droga startowa o długości 900 m. (fot. M. Baranowski)

To kolejny sukces członków zespołu Salake. Młodzi tancerze oczarowali
jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego „Magia Tańca” i do Gliwic
wrócili z Ostrowa Wielkopolskiego jako zdobywcy pierwszego miejsca!
Oprócz tego jurorzy przyznali przedstawicielom MDK Gliwice Grand Prix za
step irlandzki. (fot. archiwum Salake)

Ponad 200 000 zł dla Hospicjum

Woda, światło, dźwięk

223 536,33 zł zebrali wolontariusze podczas listopadowej kwesty na rzecz gliwickiego
Hospicjum. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę placówki przy ul. Daszyńskiego. Rekordowa jest nie tylko zebrana kwota, ale też liczba wolontariuszy – w akcji
wzięło udział ok. tysiąc osób. (fot. Z. Daniec)

500 znamienitych zawodników, 4 style pływackie, 3 kategorie wiekowe oraz 2 dystanse: 50 i 100 metrów. Do tego wyjątkowa oprawa świetlno-dźwiękowa i mamy
widowisko. Za nami 3. edycja Night & Light Swim, niezwykłej imprezy pływackiej.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy. Gratulujemy! (fot. M. Biel)

Gliwicka „Elektra” znowu najlepsza

Złota szpadzistka

Skonstruowany przez studentów Politechniki Śląskiej innowacyjny motocykl, który
zapewnił młodym inżynierom złoto podczas SmartMoto Challenge we Wrocławiu, ponownie został doceniony! Tym razem konstruktorzy „Elektry” odebrali
nagrodę internautów w Konkursie Kół Naukowych KoKoN. Projekt elektrycznego
motocykla stworzony przez zespół PolSl Racing okazał się niekwestionowanym
liderem. (fot. Politechnika Śląska)

Karolina Staszulonek wraca ze złotym medalem z drużynowego Pucharu Europy
Kadetek. Szpadzistka Piasta Gliwice w finale zawodów rozegranych w Klagenfurcie
razem z koleżankami z drużyny pokonała włoską reprezentację i zajęła pierwsze
miejsce! Zwycięstwo w Pucharze Europy pozwoli Polkom awansować w klasyfikacji
europejskiej. (fot. materiały GKS Piast)
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fot. A. Ziaja / UM Gliwice

200 lat,
Pani Lucyno!

11 listopada będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w Gliwicach zaplanowano bardzo huczne obchody. Oficjalna
uroczystość odbędzie się na pl. Piłsudskiego około godz. 14.30.
Miejskie obchody Narodowego
Święta Niepodległości rozpoczną
się od mszy świętej w intencji
ojczyzny. Liturgię w katedrze pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
(ul. Jana Pawła II 5) zaplanowano na godz. 12.30. Około godz.
14.30 obchody przeniosą się na
pl. Piłsudskiego, gdzie odbędzie
się uroczystość z wojskowym ceremoniałem i salwą honorową.
Wezmą w niej udział między innymi przedstawiciele gliwickiego samorządu. O godz. 15.15 w parku
Starokozielskim zostaną złożone

kwiaty pod pomnikiem żołnierzy
francuskich, którzy zginęli w latach
1920–1922 na spornych terenach
Górnego Śląska.
Miejskie obchody 11 Listopada
zakończy kapitalny koncert Andrzeja Jagodzińskiego „W hołdzie
wolności”. W Teatrze Miejskim
w Gliwicach (ul. Nowy Świat
55–57) po godz. 18.00 zabrzmią
zarówno klasyczne utwory Fryderyka Chopina, jak i współczesne
piosenki Jacka Kaczmarskiego
czy Grzegorza Ciechowskiego.

Koncert poprzedzi projekcja
niesamowitej animacji Tomasza
Bagińskiego „Historia Polski”, ukazującej ponadtysiącletnie dzieje
naszego państwa.
Między 9 a 11 listopada w naszym mieście odbędzie się
mnóstwo ciekawych wydarzeń
kulturalnych pod nazwą „Biało-Czerwone Gliwice”. Więcej
informacji na temat poszczególnych imprez można znaleźć na
str. 19 oraz w serwisie kultura.
gliwice.eu.
(mm)

fot. A. Witwicki / UM Gliwice

Świętujmy razem!

aktualności

4 listopada swoje 100. urodziny obchodziła pani Lucyna
Kaszycka. Wyjątkową solenizantkę z okazji jej święta
odwiedzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego i złożyli
jej życzenia. My również życzymy pani Lucynie wszystkiego najlepszego!
Lucyna Kaszycka urodziła się
w 1918 roku w Pankach koło Częstochowy. Po II wojnie światowej
wyszła za mąż i urodziła córkę.
Przyjechała wraz z mężem na
Śląsk za pracą. Rodzina osiedliła się w Gliwicach. Pani Lucyna,
jak wiele kobiet na Śląsku w tym
czasie, pracowała w górnictwie przy czynnościach, które
wymagały znacznego wysiłku
fizycznego i dużej koncentracji.
Z KWK Gliwice związała się na
37 lat. Dziś z niedowierzaniem
spogląda na budynki i otoczenie swej dawnej kopalni. – Tak
pięknie są odnowione! – mówi
o obecnym kompleksie Nowych

Gliwic. Jej ulubionym zajęciem,
które pozwalało oderwać się od
czarnego węgla i dawało wytchnienie, była uprawa kwiatów
i jarzyn w ogródku oraz niewielka
hodowla kur i kaczek na własny
użytek. Z zajęcia tego zrezygnowała dopiero trzy lata temu!
Od 26 lat jest wdową. Oprócz
córki i wnuka doczekała się
dwóch prawnuków i dwóch praprawnuków. Jest samodzielna
i tryska życiową energią. Kondycji mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza kobieta! Mieszka
sama, lecz sąsiedzi z chęcią jej
pomagają. 
(kik)

Łączy ich to, co najlepsze
Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej rozpoczął współpracę z Marco sp. z o.o. Dzięki podpisanemu we wtorek w siedzibie
firmy porozumieniu, GZAZ pozyska nowe zlecenia, a Marco – dobrze przeszkolonych i fachowych pracowników.
Gliwicki Zakład Aktywności
Zawodowej działa od 2015 r.
Świadczy profesjonalne usługi
poligraficzno-introligatorskie
oraz usługi sprzątania na najwyższym poziomie. Współpracuje z ponad 30 kontrahentami.
To modelowy przykład aktywizacji osób niepełnosprawnych,
zwłaszcza absolwentów Zespołu
Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka, którzy w tej placówce
realizują się zawodowo, zarabiają, zdobywają doświadczenie
i przygotowują się do startu na

otwartym rynku pracy. Obecnie
w zakładzie zatrudnione są 42
osoby.
Na mocy podpisanego 6 listopada porozumienia, do grona
klientów i współpracowników
GZAZ-u dołączyła gliwicka firma Marco sp. z o.o., wiodący
producent etykiet, uszczelek,
podkładek i opakowań. – Będziemy zlecać naszemu nowemu partnerowi różne zadania,
np. proste kompletacje elementów, które dostarczamy naszym

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

– To bardzo cenne porozumienie,
ponieważ ma ono charakter nie
tylko biznesowy, ale jednocześnie aktywizuje zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne,
a wszystkich uczy współpracy
i tolerancji. Warto wspomnieć,
że to nie pierwsze tego typu
działanie Marco sp. z o.o. Firma
znana jest ze wspierania społeczności lokalnej i cieszy mnie,
że działa właśnie w naszym
mieście – podsumowuje podpisanie umowy Krystian Tomala,
wiceprezydent Gliwic.

Przy podpisywaniu porozumienia obecny był również Krystian
Tomala, zastępca prezydenta Gliwic

klientom. Z drugiej strony podopieczni GZAZ-u znajdą u nas
zatrudnienie i będą wspierać
procesy produkcyjne – mówił
po podpisaniu umowy Bartosz
Połącarz, członek zarządu Marco sp. z o.o.
Firma znana jest nie tylko
z działalności biznesowej, ale
także z wielu inicjatyw charytatywnych i prospołecznych,
mających na celu wspieranie
potrzeb osób i instytucji z najbliższego otoczenia.
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Jednymi z najważniejszych wartości Marco sp. z o.o. są szacunek do drugiego człowieka, chęć
budowania i zaangażowanie
w sprawy lokalnej społeczności.
– Dla nas firma Marco i jej kultura
pracy jest wzorem, który chcemy
naśladować. Cieszy mnie, że nasi
podopieczni będą mogli właśnie
tutaj pracować i nabywać nowe
umiejętności, także te społeczne
– mówi Tomasz Ocieczek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im.
J. Korczaka w Gliwicach.  (kr)
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Miasto i mieszkańcy

Przedszkolaki pytają – prezydent odpowiada
Dzieci z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach odwiedziły Urząd Miejski. Spotkały się prezydentem Gliwic Zygmuntem
Frankiewiczem, jego zastępcą Krystianem Tomalą oraz Markiem Pszonakiem, przewodniczącym Rady Miasta Gliwice. Była to
świetna okazja do zapoznania maluchów z pracą samorządu oraz wymiany opinii o mieście.
lejny plac zabaw? Pytaniom nie
było końca, nie zabrakło również
obiecujących deklaracji ze strony
najmłodszych. – Jak dorosnę, to
też chcę być prezydentem i budować parki, baseny i muzeum
wojskowe – mówił mały Marcel.
W drugiej części wizyty dzieci poznały zasady funkcjonowania Rady
Miasta Gliwice. Przewodniczący
Rady, Marek Pszonak, tłumaczył
maluchom, czym zajmują się radni
i jak wygląda głosowanie nad projektem uchwały. – Było to jedno
fot. UM Gliwice

W pierwszej części spotkania
przedszkolaki podzieliły się z prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem swoją wiedzą o mieście.
Dzieci pewnie wymieniały najważniejsze miejsca w Gliwicach,
a nawet opowiadały historię Radiostacji. W rewanżu prezydent
Gliwic odpowiedział na nurtujące
najmłodszych gliwiczan pytania.
Kto zastępuje prezydenta podczas nieobecności? Ile czasu
spędza w pracy? Czy zarządzanie
miastem jest trudnym zadaniem?
Kiedy w Gliwicach powstanie ko-

z najmilszych spotkań z mieszkańcami, ponieważ przedszkolaki
zadawały bardzo ciekawe pytania
i były żywo zainteresowane tym,
co dzieje się w mieście – mówi
Marek Pszonak.
Skąd przedszkolaki z ZPM nr 2 mają
tak szeroką wiedzę na temat swoje-

fot. R. Neumann / UM Gliwice

Innowator jutra

Teren gliwickiej Radiostacji ozdobi 100 klonów. Przetarg został już
ogłoszony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drzewa pojawią
się jeszcze w tym roku.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił przetarg na zakup
i nasadzenie na terenie wokół
Radiostacji 100 klonów polnych
„Nanum”. Drzewa staną wzdłuż
ogrodzenia – nieobsadzona pozostanie tylko strona, przy której
znajdują się zabudowania gliwickiego muzeum.
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– Klony dobrze sprawdzają
się w miejskiej przestrzeni,
ponieważ są bardzo odporne
na zanieczyszczenia i susze,
podczas których nie tracą liści.
Mają kulistą koronę i osiągają
wysokość od 3 do 5 metrów.
Ciemnozielone liście jesienią
zmieniają barwę na żółtą –

– Wizyta w Urzędzie Miejskim była dla dzieci okazją do
poznania sztuki zarządzania
bezpośrednio z miejsca decyzyjnego, czyli z samego urzędu
– podkreśla Renata Kluska, wicedyrektor Zespołu Przedszkoli
Miejskich nr 2.

(kr)

fot. www.explory.pl

100 drzew
przy Radiostacji

go miasta? Zdobywają ją w ramach
prowadzonych w placówce zajęć
z przedsiębiorczości i zarządzania.
Przygotowywały m.in. mapę mentalną na temat Gliwic, umieszczając
na niej m.in. władze samorządowe,
służby miejskie oraz najważniejsze
miejsca kulturalne, turystyczne
i rozrywkowe...

mówi Iwona Janik, rzecznik
prasowy MZUK w Gliwicach.
Termin wykonania zamówienia
wyznaczono do 10 grudnia br.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, termin nasadzenia
klonów zostanie dotrzymany.

(mf)

17-letni Piotr Lazarek, uczeń II klasy LO FILOMATA,
zdobył I miejsce w prestiżowym konkursie naukowym
E(x)plory 2018 oraz tytuł „Innowator Jutra”. Wynalazek gliwickiego licealisty ma szansę wejść do masowej
produkcji i zrewolucjonizować światowe rolnictwo.
Przedstawiony przez Piotra Lazarka
prototyp automatycznego pojazdu do prewencyjnej analizy stanu
gleby na polach uprawnych zdobył
najwyższe uznanie jury konkursu.
Piotr na rozwój swojego projektu
i dalsze badania otrzymał 10 tys.
złotych, a jego wynalazek może
wejść do masowej produkcji. To nie
wszystko – licealista z Gliwic otrzymał także zaproszenie do udziału
w konferencji „Poland 2.0 Summit”
w Imperial College w Londynie, nagrodę specjalną Ambasady Izraela
w Polsce w postaci tygodniowego pobytu w Instytucie Nauki
Weizmanna oraz akredytację do
reprezentowania Polski podczas
„INTEL ISEF” w USA, prestiżowego
światowego konkursu na projekty
badawcze.

Wynalazek Piotra Lazarka może
zrewolucjonizować gospodarkę rolną. – Do tej pory analiza
stanu gleby była czasochłonnym
i bardzo kosztownym procesem,
przez co większość rolników
z niego rezygnowała. Prototyp
mojego pojazdu znacznie skraca czas i koszty takiej analizy,
a dzięki prostocie w obsłudze
i autonomicznej pracy może być
używany przez każdego – mówi
Piotr Lazarek.
Ideą konkursu E(x)plory jest
wspieranie młodych polskich
naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych i ich promocji na arenie
międzynarodowej. 

(kr)
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z miasta

Nowy most na ul. Wrocławskiej
Szykują się spore zmiany na ul. Częstochowskiej i Wrocławskiej – zostanie wybudowany nowy most nad Kłodnicą,
a ulice w obrębie skrzyżowania z ul. Konarskiego, Zimnej Wody i Kłodnicką będą przebudowane.
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę
odcinka drogi wojewódzkiej
nr 901 w Gliwicach (w ciągu
ulic Wrocławskiej i Częstochowskiej) wraz z rozbiórką
starego, stuletniego mostu
nad Kłodnicą i budową nowego o nośności 50 t. Przy okazji
prac zostanie uporządkowane
i umocnione koryto rzeki, co
poprawi jej przepływ, szczególnie podczas intensywnych
opadów deszczu.

Strzody i Dworcową. Pieszym
zostanie udostępniona kładka.
– Zarząd Dróg Miejskich będzie
dążył do tego, aby realizacja
inwestycji przebiegała w sposób
jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Gliwic – mówi Jadwiga
Jagiełło-Stiborska, rzecznik ZDM
w Gliwicach.

Na czas remontu część ul. Wrocławskiej zostanie wyłączona
z ruchu. Szczegółową organi-

fot. M. Baranowski/ UM Gliwice

Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, prace
w tym rejonie powinny
ruszyć w przyszłym roku
i potrwać około pół roku.
Z budżetu miasta na ten
cel zostanie przeznaczone
około 5 mln zł.

zację ruchu ustali wykonawca, który zostanie wyłoniony

w przetargu. Samochody będą
poruszać się zmodernizowaną

ul. Kłodnicką, objazdy zostaną
też wytyczone ulicami Marcina

To będzie kolejny nowy
most w mieście. W tym
roku ZDM oddał do użytku nowy obiekt w ciągu
ul. Wójtowskiej, a w roku
ubiegłym – w ciągu
ul. Dworcowej.
W 2016 r. wybudowano most
i kładkę dla pieszych w ciągu ulicy Królewskiej Tamy nad rzeką
Bytomką. W poprzednich latach
wybudowano estakadę Heweliusza (2012 r.) i przebudowano
wiadukt nad torami w ciągu
DK 88/alei J. Nowaka-Jeziorańskiego (2014 r.). 
(mf)

Trasa rowerowa na finiszu
Dobiega końca budowa 7,5-kilometrowej trasy rowerowej z centrum Gliwic do Sośnicy. Można już korzystać z odcinków od ul. Berbeckiego do ul. Akademickiej oraz
od ul. Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej. Przed nami ostatni etap: od
zjazdu z ul. Kujawskiej, poprzez kładkę na Kłodnicy, skrzyżowanie z ul. Jesienną
i ul. Wschodnią, aż do granicy z Zabrzem.

Drugi fragment, z kruszywa,
zostanie wybudowany od
ul. Wschodniej, przez przejazd
kolejowy, do granicy z Zabrzem.
Oznakowana trasa o długości
0,9 km powinna być gotowa za
9 miesięcy. Inwestycja o wartości 1 453 357 zł zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu.
– W związku z brakiem możliwości pozyskania terenu pod
inwestycję, nie ma obecnie
możliwości wybudowania skrótu
wzdłuż DTŚ. Do odcinka łączącego ul. Wschodnią z parkiem
Powstańców Śląskich w Zabrzu
rowerzyści dojadą ulicą Jesienną
i Wschodnią – tłumaczy Marta
Zaborowska-Gabor z Wydziału
Inwestycji i Remontów Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

Gotowy jest też fragment od ul.
Kujawskiej do giełdy w Ligocie
Zabrskiej.
Na 2020 r., na trasie rowerowej
centrum–Sośnica, zaplanowano
kolejne prace – zostaną podniesione kładki rowerowe nad Kłodnicą przy parku Chrobrego oraz
w Sośnicy. Przy okazji częściowo
przebudowane zostaną połączone z kładkami trasy rowerowe.
Inwestycja została wpisana do
„Koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na
terenie miasta Gliwice”.  (mf)

Gotowe są już odcinki od ul. Berbeckiego
do ul. Akademickiej oraz od ul. Kujawskiej
do giełdy w Ligocie Zabrskiej
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fot. ZDM Gliwice

Prace przy ścieżce rowerowej
z centrum do Sośnicy rozpoczęto w ubiegłym roku. Wybudowano wówczas 1,5 km odcinek
biegnący ulicami Berbeckiego
i Wybrzeże Armii Krajowej, aleją
Przyjaźni, ul. Konarskiego aż do
ul. Akademickiej, do parku
Chrobrego. Realizacja tego
etapu kosztowała 2,3 mln zł
i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów. Ścieżka funkcjonuje
jako dwukierunkowy ciąg pieszo
-rowerowy i przecina ruchliwe
jezdnie na ulicach Dworcowej,
Częstochowskiej i Konarskiego.

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Przed nami ostatni etap realizacji – fragment od ul. Kujawskiej
do granicy z Zabrzem. Inwestycja została podzielona na dwa
odcinki. Pierwszy to realizacja
wzdłuż ogródków działkowych,
przez kładkę na Kłodnicy, do
ul. Jesiennej. Ten odcinek będzie wykonany z nawierzchni
asfaltowej.

Bończyka już
przejezdna!

Dotąd był tu jedynie utwardzony odcinek drogi z fragmentami starodroża. W niespełna trzy miesiące, powstała
pełnowymiarowa jezdnia wraz z 2 m chodnikiem. Prace
na 200 m odcinku ul. Bończyka dobiegły końca.
Ulicę rozbudowano na odcinku
od ul. Myśliwskiej do ul. św.
Wojciecha, przebudowano też
150-metrowy fragment ul. św.
Wojciecha.
Ponadto powstało skrzyżowanie u zbiegu ulic Bończyka

i św. Wojciecha. Teren został
uporządkowano i zagospodarowano zielenią. W najbliższym
czasie nasadzone zostaną graby wąskokolumnowe. Koszt
inwestycji wyniósł nieco ponad
3 mln zł. 

(ZDM/mf)
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fot. Z. Daniec / UM Gliwice

warto wiedzieć

Nowy konsul

Dr Marcin Tyslik, absolwent gliwickiego II LO, warszawskiej SGH, Universität Duisburg-Essen oraz Politechniki
Śląskiej, został nowym Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach. Zastąpił na tym
stanowisku Zbigniewa Jezierskiego pełniącego funkcję
konsula honorowego od ponad 12 lat.

Dr Tyslik zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Jezierskiego –
gliwickiego przedsiębiorcę, który
od prawie trzech dekad prowadzi
z powodzeniem interesy handlo-

Medal „Pro Patria” nadawany jest za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci
o walce o niepodległość Ojczyzny. Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych uhonorowany został nim gliwiczanin Krzysztof Kruszyński, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie.
O przyznanie medalu gliwiczaninowi zawnioskowała
Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej z Warszawy.
W uzasadnieniu podkreślono
wkład pracy i postawy społecznej Krzysztofa Kruszyńskiego w rozwój społeczności

lokalnej, dobre mówienie
o Polsce i jej historii.
Szczególnymi obszarami zainteresowań pana Krzysztofa, za
które otrzymał odznaczenie,
są: pontyfikat św. Jana Pawła
II, Obrona Westerplatte 1939,
fenomen Cichociemnych
Spadochroniarzy AK, bitwa

o Monte Cassino, Powstanie
Warszawskie, historia Żołnierzy
Niezłomnych oraz zagadnienia
związane z Kresami Rzeczpospolitej.
Uroczystość wręczenia medali
odbyła się 22 października
w westybulu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. ( kik)

we z niemieckimi kontrahentami.
Pod koniec maja został on odznaczony Krzyżem Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec za wieloletnie
zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich.
Przypomnijmy, że funkcja konsula
honorowego ma charakter społeczny i jest dużym udogodnieniem
dla obywateli RFN przebywających
w Gliwicach i na Śląsku. Placówka
może im przyjść z pomocą w kłopotliwych sytuacjach życiowych
(choroba, wypadek drogowy,
kradzież mienia).
Kontakt z konsulatem – ul. Łabędzka 59, 44-121 Gliwice, tel.
32/270-82-36, e-mail: gleiwitz@
hk-diplo.de. 
(kik)

fot. UW Katowice

Marcin Tyslik (rocznik 1981) jest
polsko-niemieckim przedsiębiorcą i menedżerem specjalizującym
się m.in. w logistyce i zarządzaniu
łańcuchem dostaw. Po studiach
na SGH i w Duisburgu zdobywał
doświadczenie w niemieckich
oddziałach Miebach Consulting
GmbH, Lear Corporation, BMW
AG i Zalando SE. Od 2 lat działa na
terenie Śląska. W 2015 roku obronił doktorat na Politechnice Śląskiej
w dziedzinie nauk ekonomicznych,
w specjalności zarządzanie strategiczne i informatyka gospodarcza.

Gliwiczanin
z medalem „Pro Patria”

Urząd czynny dłużej

W piątek, 9 listopada, Urząd Miejski w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21 oraz
ul. Jasna 31a) będzie otwarty dłużej. Sprawy będzie można załatwić do godz. 16.00.

Wielkimi krokami zbliża się 21. edycja międzynarodowych Gliwickich Spotkań
Naukowych, podczas których naukowcy z czołowych ośrodków badawczych na
świecie i lekarze zajmujący się badaniami nowotworów będą dyskutować o sposobach walki z rakiem.

Otwarcie konferencji przewidziano 16 listopada o godz.
9.00. Dokładny program i szcze-
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gółowe informacje na temat
tej oraz poprzednich edycji
GSN można znaleźć na stronie
http://gsn.io.gliwice.pl/.
Organizatorem Gliwickich
Spotkań Naukowych są współpracujące ze sobą trzy instytucje: gliwicki Oddział Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii

Skłodowskiej-Curie, Politechnika Śląska oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Badań nad
Rakiem. Inicjatorem cyklu GSN
i przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest prof. Joanna
Rzeszowska. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

(kik)

fot. Freepik

Doroczne, zamknięte debaty
specjalistów organizowane
będą 16 i 17 listopada w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (ul.
Konarskiego 18b). Udział
w konferencji zapowiedzieli
wykładowcy z czołowych
ośrodków europejskich, amerykańskich i kanadyjskich.
Pojawią się także liderzy „European Association for Cancer Research” – organizacji
zasłużonej w badaniach nad
nowotworami. Problematyka
„Gliwice Scientific Meetings”
obejmie wykorzystanie biologii,
genetyki molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad
rakiem, począwszy od badań
podstawowych do zastosowań
klinicznych.

Za paszport
zapłacisz kartą

fot. M. Mickielewicz / UM Gliwice

Tuzy świata nauki kontra rak

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gliwiczan, w Terenowym Punkcie Paszportowym ŚUW działającym na parterze
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa uruchomiono płatności za pośrednictwem terminalu płatniczego.
O takie rozwiązanie zabiegał od dłuższego czasu w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim prezydent Gliwic.
Terenowy Punkt Paszportowy
ŚUW działa w głównej siedzibie
Urzędu Miejskiego od września
ubiegłego roku. Został tam przeniesiony dzięki zaangażowaniu
gliwickich władz samorządowych, które sfinansowały koszt
przystosowania lokalu dla potrzeb
administracji rządowej oraz użyczyły lokal na bardzo korzystnych

warunkach. – Warto podkreślić,
że bez aktywności samorządu w
tej sprawie punkt paszportowy w
Gliwicach zostałby zlikwidowany.
Mieszkańcy, zgodnie z pismem wicewojewody śląskiego, musieliby
korzystać z obsługi paszportowej
innych miast – przypomina Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.  (kik)
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aktualności

Można skakać!

18 nowych miejsc postojowych, w tym jedno dla osób
niepełnosprawnych, mają do dyspozycji mieszkańcy os.
Kopernika. Nowa zatoka powstała przy ul. Centaura
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Koszt inwestycji to 120 909 zł.
Została zrealizowana przez
MZUK i sfinansowana z budżetu
Miasta Gliwice.

Tor składa się z muld i wzniesień
umożliwiających rozpędzenie
roweru do prędkości pozwalającej na jazdę bez pedałowania
i utrzymanie rytmu jazdy. To
idealne miejsce, by ćwiczyć
wchodzenie w ostry zakręt lub
skoki, a także przygotować się
do trialu, czyli przydatnego po-

konywania schodów, skał czy
poręczy. Tor świetnie nadaje
się również do jazdy na rolkach.

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Kolejny wniosek o budowę parkingu na os. Kopernika został za-

kwalifikowany do realizacji w ramach tegorocznej edycji GBO.
Kilkanaście miejsc postojowych
powstanie w połowie przyszłego
roku przy ul. Kopernika 14. Obecnie trwa procedura przetargowa
na prace budowlane. 
(mf)

Tor rowerowy w pobliżu parku
Chrobrego zachęcająco wije
się, wznosi i opada, czekając
na miłośników wyczynowej
jazdy. Mogą z niego korzystać
zarówno wytrawni rowerzyści
MTB i ekstremalni rajderzy, ale
też każdy, kto chce się nauczyć
nowych sztuczek i poczuć adrenalinę. Jazda na dwóch kołach wchodzi w nowy wymiar!

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Jeszcze
więcej miejsc
do parkowania

Pumptrack przy ul. Akademickiej jest już gotowy. Przeszedł odbiór
techniczny i czeka na miłośników ekstremalnej jazdy!

– Z obiektu mogą korzystać
zarówno młodsi, jak i starsi
rowerzyści, którzy chcą się
dobrze bawić, ale też podszkolić refleks, utrzymanie
równowagi i dynamikę jazdy
– mówi Iwona Janik, rzecznik
prasowy MZUK w Gliwicach.
Tor ma długość 100 metrów
i jest ułożony w pętlę. Inwestycja
o wartości 170 450 zł została zrealizowana przez Miejski Zarząd
Usług Komunalnych w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie wykonała firma
Velo Projekt. 
(mf)

Boiska już
gotowe!
fot.Z. Daniec / UM Gliwice

Z placu Piastów
autobusem na lotnisko

13 listopada zadebiutują Metropolitalne Linie Lotniskowe. Do lotniska
w Pyrzowicach dojedziemy autobusem bezpośrednio z placu Piastów. Koszt
biletu to 14 zł.
Autobusy na lotnisko pojadą
czterema liniami (AP1, AP2,
AP3, AP4), startując z Gliwic,
Katowic oraz z Tychów. Będą
dowozić pasażerów pod terminal A, a przystanek obsługujący linie powrotne zlokalizowany będzie przy wyjściu
z terminala C.
Linia AP1 rozpocznie trasę na
placu Piastów. Będzie kursować
od godz. 2.00 do 23.00 co około
godzinę, natomiast w pozostałym czasie (czyli od godz. 23.00

do 2.00) – co około półtorej
godziny. Trasa wiedzie przez Zabrze, Bytom i Piekary Śląskie, aż
do portu lotniczego. Jej długość
wynosi 47 kilometrów, a czas
przejazdu około godziny.
Linie z Katowic będą odjeżdżać pomiędzy 5.00 a 21.00
naprzemiennie, ze wspólną
częstotliwością wynoszącą pół
godziny (linia AP2 – od godz.
5.00 do około 22.00, a linia
AP3 – od godz. 3.00 do 22.00,
co godzinę).

Czwarta linia, łącząca Tychy
z Katowicami, jeździć będzie
wyłącznie w godzinach nocnych
(między północą a godz. 5.00;
kursuje w tym czasie średnio
raz na godzinę) i będzie skomunikowana z autobusem AP3, co
umożliwia pasażerom dojazd
z Tychów do Portu Lotniczego
w Pyrzowicach i odwrotnie.
Na liniach lotniskowych obowiązywać będą bilety w cenie
14 zł (7 zł bilet ulgowy). 

(kr)
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Można już korzystać ze zmodernizowanych boisk na
terenie Piaskowej Doliny w Łabędach. Do dyspozycji gliwiczan są boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki
i piłki nożnej oraz stoły do tenisa stołowego i szachów.
Inwestycja została sfinansowana z budżetu miejskiego.
Zakończyły się prace na kompleksie boisk sportowych przy
ul. Piaskowej. Po modernizacji
obiekt czeka na miłośników
sportu i rekreacji.
– Po latach eksploatacji boiska
wymagały odświeżenia. Uzupełniliśmy ubytki, nałożyliśmy
wierzchnią warstwę granulatu
poliuretanowego i pomalowaliśmy boiska. Jest ładnie i funkcjonalnie – mówi Iwona Janik,

rzecznik prasowy Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych,
do którego należy obiekt.
Modernizację wykonała wyłoniona w przetargu firma Multisport z Jaworzna. Inwestycja
kosztowała 126 635 zł i została
sfinansowana z budżetu Miasta
Gliwice. Boiska są dostępne dla
wszystkich w godz. od 7.00 do
22.00. 

(mf)
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z miasta

Szukamy dziesięciu
wspaniałych

Regulamin oraz formularz do
pobrania znajdują się na stronie
gcop.gliwice.pl. Zgłoszenia nale-

ży dostarczyć do filii Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa
1 osobiście, pocztą (Centrum
Wolontariatu przy GCOP-ie,
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice)
lub drogą elektroniczną na adres
wolontariat@gcop.gliwice.pl, do
23 listopada do godziny 12.00.
Uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
rozpocznie się 5 grudnia o godz.
18.00 w kinie Amok.
(mm)

Łabędy pięknieją

Zakończyła się modernizacja skweru przy ul. Wolności w Łabędach. Zazieleni się
w pełni dopiero wiosną, ale już teraz widać pierwsze efekty. Łabędzianie mają
do dyspozycji nie tylko nowe ławki i stoły do gry, ale też stojaki na rowery.
– Powstały nowe ciągi piesze,
które usprawnią komunikację
przez skwer i zapewnią łatwy
dostęp do jego atrakcji. Zamontowano nowe oświetlenie,
wykonano nasadzenia – wylicza
Iwona Janik, rzecznik prasowy
MZUK w Gliwicach.

fot. archiwum UM Gliwice

Na skwerze posadzono
29 drzew liściastych
oraz prawie 2 tys. roślin
i krzewów ozdobnych.
Na powierzchni około 3 tys. m2
posiano też trawniki i kwietną
łąkę. Ustawiono elementy małej
architektury, w tym ławki, stoły

do gry w szachy, tenisa stołowego
oraz piłkarzyki. Zamontowano
także stojaki na rowery. Inwesty-

cja kosztowała 547 591 zł i została
sfinansowana z budżetu Miasta
Gliwice. 
(mf)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Konkurs jest organizowany
z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza, żeby
docenić osoby, które poświęcają swój czas, aby zrobić coś
pozytywnego. Gliwiccy wolontariusze działają na rzecz ludzi,
zwierząt i środowiska. Wielu
z nich to prawdziwi lokalni
bohaterowie.

fot. archiwum MZUK

Do 23 listopada przyjmowane są zgłoszenia w konkursie
Wolontariusz Roku 2018. Zaszczytnym tytułem zostanie
wyróżnionych aż 10 osób.

Jak oni biegali!
Impreza rozpoczęła się już w sobotę, biegami dla dzieci. W niedzielę
na starcie – półmaratonu, biegu
na 10 km, czyli Gliwickiej Dychy,
a także wyścigu nordic walking
na podobnym dystansie – stawiło się w sumie prawie 1,5 tys.
osób. W samym półmaratonie
wystartowało 848 zawodników.
Najszybszy był Pavlo Veretskyi,
który trasę liczącą nieco ponad
21 km pokonał w czasie 1:07:59.
Wśród pań najlepiej wypadła
Valentina Kiliarska.

Marian Małka. Jego czas wyniósł
1:07:10.
Szczegółowe wyniki dostępne są
na stronie www.polmaratongliwicki.pl. 
(kr)

fot. UM Gliwice

Za nami V Radan Półmaraton Gliwicki. Na starcie pojawiło się prawie 1,5 tys. osób, a w biegu głównym
wystartowało 848 zawodników z Polski i zagranicy.
Najlepszy półmaratończyk na pokonanie trasy potrzebował niewiele ponad godzinę.

W biegu na 10 km udział wzięło aż
477 biegaczy. Pierwszy na mecie
pojawił się rybniczanin Marcin
Ciepłak z czasem 33 minut i 33
sekund.
W ostatniej rywalizacji zaplanowanej w tym dniu – w biegu nordic walking – wygrał gliwiczanin
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rekreacja

Mamy już 24 plenerowe siłownie
4 nowe siłownie plenerowe – w parku Starokozielskim, w parku Szwajcaria, w Żernikach i Ligocie
Zabrskiej – zostały oddane do użytku gliwiczan. W całym mieście są już 24 takie miejsca. Wszystkie
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
mach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
– Siłownie plenerowe cieszą się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców, którzy korzystają z urządzeń nie tylko o każdej porze
doby, ale też roku. Tworząc siłownie, staramy
się tak dobierać urządzenia, by w jednym
miejscu można było ćwiczyć różne partie
ciała – mówi Iwona Janik, rzecznik prasowy
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

W ostatnim czasie nowe
siłownie zewnętrzne zostały
zainstalowane w parku Starokozielskim, w Żernikach przy
ul. Warmińskiej, w Ligocie Zabrskiej przy skwerze 700-lecia
oraz w parku Szwajcaria.

Siłownie w Żernikach, Ligocie Zabrskiej
i parku Szwajcaria zostały zrealizowane
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt budowy czterech nowych
siłowni, wraz z całą infrastrukturą, to 509
tys. zł, z czego 200 tys. pochodziło z GBO.
Wykraczając poza zakres prac przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego,
MZUK zamontował dodatkowe elementy,
m.in. stoły do szachów i chińczyka, ławki
oraz stojaki na rowery. 
(mf)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Zaczęło się od kilku urządzeń siłowych
na placu Grunwaldzkim, w Bojkowie
oraz na skwerze przy ul. Dzionkarzy
w Sośnicy. Natomiast pierwsza gliwicka
siłownia plenerowa z prawdziwego zdarzenia została zainstalowana w 2013 r.
na osiedlu Paderewskiego. Od tamtej
pory Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zrealizował już 24 tego typu inwestycje,
dwanaście w ramach własnych zadań
bieżących, a dwanaście kolejnych w ra-

W Ligocie Zabrskiej nawierzchnię pod siłownią wyłożono bezpiecznymi matami
przerostowymi, zamontowano osiem stanowisk do ćwiczeń, 2 stoły do gry w szachy
i chińczyka, ławki, stojak na rowery. Posadzono też nowe rośliny.

W parku Szwajcaria ułożono nową alejkę z kostki oraz bezpieczną nawierzchnię na której
zainstalowano 8 stanowisk do ćwiczeń: podciągacz, motyl, twister, wahadło, prasę nożną,
orbitrek, wioślarza i biegacza. Zamontowano też 2 stoły do gry w szachy i chińczyka, ławki
oraz stojaki na rowery. Posadzono zieleń.

Przy ul. Warmińskiej w Żernikach utworzono nowe alejki, a na bezpiecznej nawierzchni
zamontowano osiem stanowisk do ćwiczeń (podciągacz, motyl, twister, wahadło, prasa
nożna, orbitrek, wioślarz i biegacz). Zamontowano też stół do szachów i gry w chińczyka
oraz stół do ping-ponga. Ustawiono również ławki, stojaki na rowery, posadzono rośliny.

W parku Starokozielskim zamontowano sześć stanowisk do ćwiczeń – gliwiczanie mogą
korzystać z podciągacza, wioślarza, orbitreka, biegacza, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha
i twistera. Ponadto zamontowano 2 stoły: do gry w szachy i chińczyka, a także ławki
i stojaki na rowery. Teren obsadzono roślinami.

TU POĆWICZYSZ NA WOLNYM POWIETRZU
1. Łabędy, skwer przy ul. Narutowicza
2. Brzezinka, ul. Olsztyńska/Gnieźnieńska
3. Stare Gliwice, ul. Sadowa/Wiejska
4. Kopernika, ul. Syriusza
5. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego
6. Żerniki, ul. Domeyki/Chałubińskiego
7. Żerniki, ul. Warmińska
8. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego
9. Park Szwajcaria
10. Park Chopina
11. Szobiszowice, skwer Nacka
12. Park Starokozielski

13. Plac Grunwaldzki
14. Park Chrobrego
15. Park Chrobrego
16. Zatorze, ul. Horsta Bienka
17. Politechnika, ul. św. Anny
18. Ligota Zabrska, ul. Dolna/Rymera
19. Sośnica, ul. Dzionkarzy
20. Wilcze Gardło, skwer przy ul. Magnolii
21. Sikornik, al. Sikornik
22. Trynek, ul. Jasna (teren Orlika)
23. Trynek, ul. Szybowcowa
24. Bojków, ul. Parkowa
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kultura

Czytanie jest sztuką
fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Podczas konferencji „Sztuka czytania – sztuka książki” w Gliwicach dyskutowali
specjaliści związani z tematyką książek, czytelnictwa i sztuki. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi literaturoznawca Michał Rusinek i dziennikarz Artur Andrus.
Rozstrzygnięto także XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny Na Ekslibris.

24 października w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II
naukowcy i ludzie kultury wzięli
udział w dwóch bardzo ciekawych panelach tematycznych.
Przed południem wykłady na
temat sztuki czytania wygłosili
naukowcy. Dr hab. Michał Rusinek twierdził, że nasza kultura jest
lustrem, w którym przeglądamy
się jako naród i społeczeństwo.
Dr Marek Kaczmarzyk przygotował
bardzo ciekawą prelekcję o tym,
jak czytanie zmienia nasze mózgi, pozostawiając w nich ślady
podobne do doświadczeń, w których rzeczywiście uczestniczyliśmy.
Dr Agnieszka Przybyszewska mówiła o książkach, które nie wyglądają
jak książki, a Marcin Skarbka opowiedział o wykorzystaniu smartfonów w promocji czytania.

ski poruszył zagadnienie ekslibrisu
w wersji cyfrowej. Debata zakończyła się spotkaniem z Arturem
Andrusem. Mistrz Mowy Polskiej
przytoczył mnóstwo anegdot ze
swojego dziennikarskiego i kabaretowego doświadczenia.
Po zakończonej dyskusji wręczono
także nagrody w XII Międzynarodowym Konkursie Graficznym Na
Ekslibris. Spośród prawie tysiąca
świetnych prac z całego świata
jury wybrało najlepsze. Grand Prix
i konkursową statuetkę przyznano
Josefowi Wernerowi z Niemiec.
Nagrodę za najlepszy ekslibris
drukowany otrzymał polski artysta Ryszard Baloń. Najlepszym

ekslibrisem cyfrowym okazała się
praca Rafała Nowickiego z Polski.
Przyznano także wyróżnienia. Pełna
lista nagrodzonych jest dostępna
na stronie biblioteka.gliwice.pl.
Prace konkursowe do 9 listopada
można zobaczyć na wystawie
w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3).
Konferencja „Sztuka Czytania
– sztuka książki” oraz XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny Na
Ekslibris zostały zorganizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta
Gliwice. 
(mm)

Artur Andrus – w dzieciństwie kujon i harcerz, obecnie: dziennikarz, poeta, tekściarz, piosenkarz, artysta kabaretowy, konferansjer, Mistrz Mowy Polskiej i początkujący tancerz. Czasem
wzrusza, czasem rozśmiesza do łez. W rozmowie z „Miejskim
Serwisem Informacyjnym – Gliwice” zdradza, co najchętniej
czyta i dlaczego nigdy nie myślał o emigracji.
Jaki jest język młodych okiem
Mistrza Mowy Polskiej?

Ci młodzi, z którymi się kontaktuję, kontaktują się ze mną w moim
języku. Jak się czasem pojawi jakiś zwrot, którego nie rozumiem,
to ewentualnie pytam, co to
znaczy. Pewnie – pojawiają się
rzeczy, które są charakterystyczne dla świata, w którym młodzi
się obracają, czyli na przykład
świata internetowego i portali
społecznościowych. Zauważyłem
też, że zaczyna ubożeć nam język w komunikacji esemesowej,
bo człowiek chce jak najszybciej
i najkrócej napisać to, co ma do
przekazania. Takie rzeczy się dzieją, ale ja ogólnie mam dobre wrażenie na temat komunikowania
się z młodymi ludźmi.

Dlaczego dbałość o polszczyznę jest Pana zdaniem taka
ważna?
Bo to jest – wiem, że to zabrzmi,
jak banał – część naszej historii, kultury, wspólnoty. Ludzie,
którzy porozumiewają się tym
samym językiem, najlepiej się
rozumieją. Dlatego nigdy nie
pomyślałem poważnie o emigracji i wyjeździe za granicę.
Człowiek nigdy nie zażartuje
sobie w obcym języku tak, jak
w swoim własnym.

Czy sztuka czytania, o której
dyskutowano na konferencji,
to recepta na utrzymanie polszczyzny w dobrej kondycji?

Druga część konferencji rozpoczęła
się od odczytu dr. hab. Grzegorza
Leszczyńskiego na temat książek dla
dzieci. Następnie dr hab. Katarzyna
Handzlik-Bąk porównała rzeźbiarstwo i książkę, a dr hab. Krzysztof
Marek Bąk wyjaśnił, w jaki sposób
ekslibris może zostać wykorzystany
w edukacji. Dr hab. Mariusz Dań-

To jest podstawa! Obecnie chyba
więcej jest piszących niż czytających. Ja poradziłbym każdemu,

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach zaprasza
do udziału w konkursie
czytelniczym
Wielu pisarzy, poetów związanych jest
z naszym miastem. Czy ich znamy?
Czy znamy ich utwory?

10

A co najchętniej czyta Artur
Andrus? Czy ma Pan swoje
ulubione książki albo autorów?

Mam okresy, kiedy mam ulubionych autorów. Potem tak
się ich naczytam, że mam ich
dosyć. To są bardzo różne rzeczy. Miałem na przykład okres
fascynacji Orhanem Pamukiem.
Jak miałem ochotę na inny typ
literatury, to rzuciłem się w książki
Marka Krajewskiego, i w ogóle
w kryminał, na przykład Aleksandry Marininy, rosyjskiej autorki.
Bardzo lubię literaturę faktu, reportaż, na przykład to, co pisze
Mariusz Szczygieł. Chaotycznie
odpowiadam, ale ja rzeczywiście
chaotycznie czytam – to znaczy
lubię wiedzieć, że mam coś zawsze pod ręką. Teraz w księgarni
zwróciłem uwagę na wznowienie
opowiadań Iwaszkiewicza i obecnie właśnie to czytam.
Rozmawiała
Magdalena Mickielewicz

cerze

Z ojcem na spa


Co miesiąc (od marca do grudnia 2018
roku), w każdy pierwszy czwartek miesiąca
na stronie MBP (www.biblioteka.gliwice.pl)
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” ukazuje się zagadka.
To fragment jednej z książek napisanych
przez pisarzy związanych z Gliwicami,
zawierający opis charakterystycznego
miejsca, zdarzenia lub postaci.

kto zamierza napisać książkę,
żeby przed napisaniem jednej
swojej – przeczytał dwie czyjeś.
Może to zmieni jego sposób patrzenia na świat albo zweryfikuje
to, co chciał napisać.

ZASADY KONKURSU

Zadaniem uczestników konkursu jest
odgadnięcie tytułu książki, z której
pochodzi cytowany fragment.
Na odpowiedzi czekamy do 22. dnia
każdego miesiąca. Należy je przesłać elektronicznie na adres: konkurs@biblioteka.
gliwice.pl. W tytule wiadomości prosimy
o wpisanie hasła: LITERACKA MAPA
MIASTA.
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Autorom prawidłowych odpowiedzi co miesiąc zostaną przyznane 3 nagrody książkowe.
Rozwiązanie zagadki oraz imiona zwycięzców zostaną opublikowane razem z kolejną
zagadką. Organizatorzy przewidują także 3
nagrody specjalne dla uczestników, którzy
rozwiążą wszystkie zagadki.

ROZWIĄZANIE POPRZEDNIEJ
ZAGADKI

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na stronie
www biblioteki w celach informacyjnych i promocyjnych.

Gratulujemy i zapraszamy do rozwiązania kolejnej zagadki. Powodzenia!

W poprzedniej zagadce przedstawiliśmy
fragment z książki Szczepana Twardocha
„Drach”. Nagrodę książkową otrzymują
panie Irena, Małgorzata i Alicja.
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kultura

Jazz nam w mieście gra
Trwa IX PalmJazz Festival. Po fantastycznych występach między innymi wokalistów Kurta
Ellinga i Youn Sun Nah czekają nas jeszcze koncerty tuzów zagranicznej i polskiej sceny
muzycznej. W listopadzie zagra saksofonowa legenda Jan Garbarek oraz Stanisław Soyka
z Wojciechem Karolakiem. Miasto Gliwice i Fundacja Integracji Kultury zapraszają!

17 listopada w podwójnym koncercie spotkamy się z Leonidem
Shinkarenką, jednym z najbardziej
znanych litewskich jazzmanów, oraz
Stanisławem Soyką i Wojciechem
Karolakiem. Megagwiazdy polskiej
sceny zabiorą słuchaczy w muzyczną podróż do złotej epoki Nat King
Cole’a, Raya Charlesa czy Mahalii
Jackson. 18 listopada festiwal obierze
kurs na muzykę etniczną – wystąpią
kapitalny skrzypek jazzowy Mateusz

Smoczyński i grupa Vołosi, oryginalni
instrumentaliści pełnymi garściami
czerpiący z tradycyjnej muzyki karpackiej.
25 listopada zagra świetny rosyjski
pianista Leonid Winckiewicz, a 26 listopada wystąpi największa gwiazda
tegorocznej edycji festiwalu PalmJazz
– saksofonista Jan Garbarek. Norweski wirtuoz zaliczany jest do grona
najważniejszych współczesnych
muzyków jazzowych. W Gliwicach
ze swoją supergrupą wystąpi już po

raz drugi. Na zakończenie imprezy,
29 listopada, zaplanowano bardzo
żywiołowy koncert Afro American
Gospel, fantastycznej grupy wokalnej z Zimbabwe.
Wszystkie koncerty, poza Janem
Garbarkiem, który zagra w Teatrze
Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy
Świat 55–57), będą odbywać się
w Centrum Kultury Jazovia (Rynek
10). Bilety są dostępne w kasach
teatru i na portalu Ticketmaster.

(mm)

Stanisław Soyka

Kel Nascimento

Vołosi

fot. materiały organizatora

Przed nam jeszcze 11 energetycznych
koncertów, podczas których spotkamy się z najjaśniejszymi gwiazdami
na jazzowym firmamencie, a także
tymi mniej znanymi reprezentantami
sceny etnojazzowej, którzy dźwiękami opowiadają bardzo interesujące
historie. 12 listopada wystąpi brazylijska wokalistka łącząca jazz i muzykę
elektroniczną – Kel Nascimento, oraz
polska grupa jazzowa Electric Shepard. 13 listopada będzie dniem spod
znaku znakomitych polskich instrumentalistów – publiczność usłyszy
kapitalną wibrafonistkę Izę Effenberg
oraz skrzypka Adama Bałdycha.

Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
9 listopada w Muzeum w Gliwicach zostanie otwarta wystawa „Kobieta dwudziestolecia.
Ubiory damskie z lat 20. i 30. XX w. z kolekcji Adama Leja”. Dla wszystkich elegantek –
obowiązkowy punkt w kulturalnym rozkładzie jazdy.

fot. materiały organizatora

2018 rok w Polsce to nie tylko 100.
rocznica odzyskania niepodległości,
ale także 100-lecie praw wyborczych
kobiet. Postępująca emancypacja
w latach dwudziestych i trzydziestych
znalazła też swoje odbicie w damskich strojach. Z mody okresu międzywojennego zniknęły niewygodne
gorsety i krynoliny, a zamiast niepraktycznych trenów po raz pierwszy
pojawiły się odsłonięte nogi.
Ubiory prezentowane w Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a) pochodzą
z prywatnej kolekcji Adama Leja,
pasjonata wzornictwa i luksusowego
krawiectwa (fr. haute couture). Eks-

pozycja będzie podzielona według
pór dnia – osobno zostaną pokazane
stroje poranne i plażowe, w innej sali
dzienne, przed- i popołudniowe, a na
końcu kreacje wieczorowe i balowe.
– Całość uzupełnią dodatki z epoki
– torebki, puderniczki, kapelusze, rękawiczki i buty oraz fotografie hollywoodzkich gwiazd kina niemego. Będziemy także świadkami wizyty pary
młodej u fotografa – mówi Joanna
Puchalik, kurator wystawy.
Ekspozycję będzie można oglądać
do 27 stycznia. Otwarcie zaplanowano na 9 listopada o godz. 17.00.

(mm)

fot. materiały organizatora

Na trzy gitary
XX Gliwicki Festiwal Gitarowy rozpoczął się świetnym koncertem Kupiński Guitar Duo. 11 listopada w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II wystąpi aż troje świetnych
gitarzystów. Muzyczne tempo przyspiesza!
O godz. 18.00 zagra Thanos Mitsalas, jeden z największych gitarowych
wirtuozów. Nieskazitelna technika
i wyjątkowe interpretacje zaskarbiają
mu sympatię krytyków i publiczności na całym świecie. Po przerwie
na scenie przy ul. Jana Pawła II 5a
wystąpi kolejny magik nylonowych

strun – Zoran Dukić. Chorwat część
utworów zagra solo, a w niektórych
będzie mu towarzyszyć angielska
gitarzystka Helen Sanderson.
Na imprezę zapraszają Miasto Gliwice oraz Gerard Drozd, kompozytor,
gitarzysta i pomysłodawca imprezy.

Zoran Dukić
Bilety można nabyć w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
(ul. Dolnych Wałów 3) oraz przed
koncertem.
(mm)
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CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 8 listopada

■■ godz. 16.00: „Papusza”, reż. J. Kos-Krauze, K. Krazue – seans z audiodeskrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „W krainie Persów” – spotkanie podróżnicze z cyklu „Świat stoi otworem”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.30: „Winni”, reż. E. Bukowska – Seans Seniora,
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 20.00: „Dwa sztosy” – stand-up Adama Van Bandlera i Błażeja Krajewskiego, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

piątek 9 listopada

■■ godz. 15.30: warsztaty quillingu, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 17.00: „Kobieta dwudziestolecia. Ubiory damskie
z lat 20. i 30. XX w. z kolekcji Adama Leja” – wernisaż
wystawy, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: „Pasja życia” – spotkanie podróżnicze z Jackiem Pałkiewiczem, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)
■■ godz. 18.00: „Cienie” – wernisaż wystawy malarstwa
Marty Zajączyńskiej-Kowalskiej, Centrum Organizacji
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 18.30: „Hippiesi, kudłacze, chwasty, czyli kontrkultura w Gliwicach i na Górnym Śląsku” – spotkanie autorskie z Bogusławem Traczem, Stacja Artystyczna Rynek
(Rynek 4–5)
■■ godz. 19.30: „Kabaret”, reż. B. Fosse – projekcja w ramach 80 rocznicy nocy kryształowej, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 10 listopada

■■ godz. 11.00: Dobry czas z filmem i rodziną – projekcja
filmowa i warsztaty, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 11.00: warsztaty snycerki, Centrum Organizacji
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Wczesnorenesansowe dzieło włoskiego mistrza – Sapientia Dei” – warsztaty z cyklu „Mały muzealnik. Skarby
z naszych zbiorów”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 15.00: „Dziewczyny ze Lwowa” – wykład z cyklu „Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej”, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.55: „Marnie”, reż. M. Mayer – transmisja z cyklu „Met Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Świetliki – koncert z cyklu „Alternative Nights in Gliwice”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

niedziela 11 listopada

■■ od godz. 15.10: Dzień Kina Polskiego – projekcje polskich filmów, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.00: Koncert pieśni legionowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Willa Caro (ul. Dolnych
Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: „W hołdzie wolności” – koncert Andrzeja
Jagodzińskiego w ramach akcji „Biało-Czerwone Gliwice”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 18.00: Thanos Mitsalas, Zoran Dukić, Helen Sanderson – koncerty w ramach XX Gliwickiego Festiwalu
Gitarowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II
(ul. Jana Pawła II 5a)

poniedziałek 12 listopada

■■ godz. 18:00: Kel Do Nascimento Quartet – koncert
w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (ul. Rynek 10)
■■ godz. 21.00: Electric Shepard – koncert w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (ul. Rynek 10)

wtorek 13 listopada

■■ godz. 17.00: „Z domu niewoli”, reż. Z. Chrzanowski –
spektakl Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, Teatr
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 17.00: warsztaty tkactwa, Centrum Organizacji
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 18.00: Iza Effenberg Trio – koncert w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (ul. Rynek 10)
■■ godz. 18.00: „Asertywność – klucz skutecznej komunikacji” – warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 21.00: Adam Bałdych – koncert w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (ul. Rynek 10)

środa 14 listopada

■■ godz. 16.30: warsztaty kaligrafii średniowiecznej, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 20.00: „A Night in Bohemia – Queen live at Hammersmith 1975” – retransmisja koncertu, kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu
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kultura / OGŁOSZENIA

Spektakl prosto ze Lwowa
13 listopada w Teatrze Miejskim w Gliwicach zostanie zaprezentowany monodram „Z domu niewoli”. Spektakl na motywach
biografii zesłanej do łagru pisarki Beaty Obertyńskiej wystawi
Polski Teatr Ludowy ze Lwowa.

Życie Obertyńskiej obfitowało
w wiele dramatycznych wydarzeń.
Podczas sowieckiej okupacji Lwowa została aresztowana, następnie więziona w Kijowie, Odessie,
Charkowie, Starobielsku, wreszcie
zesłana do łagru w Workucie. Po
układzie Sikorski–Majski wstąpiła

do Armii Andersa, z którą przeszła
z Iranu do Włoch. Po wojnie zamieszkała w Londynie, oddając się
pisarstwu, za które otrzymała wiele
nagród literackich, między innymi
nagrodę londyńskiego „Przeglądu
Powszechnego” i nagrodę Fundacji
Lanckorońskich.
Reżyserem spektaklu „Z domu
niewoli” jest Zbigniew Chrzanowski. Przedstawienie rozpocznie się
13 listopada o godz. 17.00 na małej
scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57). Bilety w cenie 15 zł są dostępne w kasach i na
stronie internetowej teatr.gliwice.pl.


(mm)

komunikaty
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowanych
wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę roztworu mocznika 40%.

Termin składania ofert: 14 listopada 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2018 r. o godz. 12.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę wapna hydratyzowanego i palonego.

Termin składania ofert: 14 listopada 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2018 r. o godz. 12.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie remontu obmurzy kotłów.

Termin składania ofert: 15 listopada 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2018 r. o godz. 10.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę wyrobów hutniczych.

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę pomp i części zamiennych do pomp produkcji Grundfos, Wilo, LFP, KSB.

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2018 r. o godz. 10.15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę materiałów izolacyjnych.

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2018 r. o godz. 10.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej i środków czystości.

Termin składania ofert: 22 listopada 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę farb i lakierów.

Termin składania ofert: 22 listopada 2018 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2018 r. o godz. 10.15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY MZUK Gliwice, ul. Raciborska 12,
tel. 32/231-51-38
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI CMENTARNE
Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju i za granicę. Przedłużanie ważności grobów.

Telefon całodobowy: 503-191-150
Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– przetarg nieograniczony, pn.:

Remont budynku przy ul. Zacisze 3 w Gliwicach: remont elewacji
wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, docieplenie stropu
strychu, remont dachu, remont piwnic, remont klatki schodowej,
wykonanie łazienek wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną,
wykonanie rurarzu dla instalacji niskoprądowej, instalacji
domofonowej, anteny zbiorczej oraz zagospodarowanie terenu.
Termin składania ofert: 14 listopada 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl
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Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia
z zakresu napraw i obsługi taboru
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).

fot. J. Karwan-Jastrzębska

W scenicznej adaptacji więziennej
tułaczki lwowskiej poetki i powieściopisarki wystąpi Elżbieta Lewak.
Młoda aktorka pochodzi ze Lwowa i ukończyła filologię polską na
Uniwersytecie Warszawskim. Przekonująco wcieli się w rolę Beaty
Obertyńskiej, związanej z grupą
poetycką Skamander aktorki lwowskich scen teatralnych.

„Z domu niewoli”,
reż. Z. Chrzanowski

oferty pracy

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz
kwalifikacje.

oferty pracy
Zarząd Budynków
Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora nadzoru.
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie danych wyjściowych (w tym typowanie
robót i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczną),
• sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, weryfikacja dokumentacji dotyczącej zamówień
publicznych,
• przygotowywanie wycen inwestorskich do wniosków inwestycyjnych i remontowych,
• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnych do przeprowadzania
procedur przetargowych,
• nadzór nad realizacją zadań w zakresie prac inwestycyjnych
i remontowych oraz kontrola zgodności realizacji zadań
z zatwierdzonym planem inwestycyjnym i remontowym,
• kontrola nad rozliczeniem końcowym robót budowlanych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skargowych,
• prowadzenie spraw związanych z sieciami niskoprądowymi.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności elektrycznej,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym
atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl, z dopiskiem
„aplikacja na stanowisko inspektora nadzoru” w terminie
do 18 listopada 2018 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
do celów rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*.
* niepotrzebne skreślić

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia
z zakresu napraw i obsługi taboru
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego
rozkładu jazdy i harmonogramu
pracy, obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.
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sport

100. zwycięstwo Piasta

Czwarte zwycięstwo z rzędu, a piąte w tym sezonie odniosły siatkarki AZS Politechniki Śląskiej. Tym razem były
lepsze od przeciwniczek z Mielca, które pokonały 3:1.
Mecz był wyrównany tylko na początku. Pierwszy set Akademiczki
zapisały na swoją korzyść, wygrywając go wynikiem 25:22. W drugim secie oba zespoły pokazały
ogromną chęć zwycięstwa i wolę
walki, a emocje sięgały zenitu.
Najpierw mielczanki prowadziły
8:2. Następnie zawodniczki AZS-u
odrobiły straty i doprowadziły
nawet do piłki setowej. Ostatecznie z punktu cieszyły się jednak
siatkarki z Mielca, choć był to
tylko jeden set, który udało im
się wyrwać w Gliwicach.
Trzecia odsłona zaczęła się
obiecująco dla gości. Jednak to

gliwiczanki wzięły się ostro do
pracy i dominowały na swoim
parkiecie już do końca meczu.
Nie tylko wyszły na mocne
prowadzenie, ale pewnie zdobyły kolejnego seta, wygrywając 25:19. W ostatniej odsłonie
Akademiczki zaprezentowały
jeszcze większą skuteczność i determinację. To doprowadziło do
wygranej z ogromną przewagą,
bo aż 25:14.
Zwycięstwo dało zawodniczkom
AZS-u szóste miejsce w tabeli. Na swoim koncie mają 13
punktów, a do lidera tracą tylko
3 oczka. 
(kr)

Wynik meczu w 21. minucie
otworzył Patryk Dziczek. Wykorzystał wykonane przez Toma
Hateleya dośrodkowanie w pole
karne i efektowanym „szczypakiem” posłał piłkę do siatki. Na
drugą bramkę kibice musieli
czekać do 88. minuty. Valencia
po wejściu z piłką w pole karne
postanowił ją wycofać i podać
do Sokołowskiego. Ten bez
zawahania oddał strzał, który
przypieczętował zwycięstwo
gliwickiego Piasta.
Również gliwicka obrona bardzo dobrze zaprezentowała się

fot. SPR Sośnica Gliwice

Gliwickie szczypiornistki ponownie stanęły na wysokości zadania i pokonały
w Warszawie zespół WKPR Wesoła 28:24. Zwycięstwo nie tylko umocniło drużynę,
ale pozwoliło także na zrównanie się w tabeli z liderem – JKS Jarosław.
zaczęła bronić Zizilewska, a jej
szybkie wznowienia pozwoliły
na wyprowadzenie kontrataków,
które bezbłędnie wykorzystywała
Wyrzychowska. W końcówce gliwiczanki prowadziły już
27:19. Przy takim stanie trener
zdecydował się na wprowadzenie drugiego składu. Pozwoliło
to zawodniczkom z Warszawy
podgonić wynik, ale ostatecznie
to drużyna z Gliwic mogła cieszyć
się ze zwycięstwa i 3 punktów.

spotkanie Aleksandar Sedlar,
zawodnik Piasta.
Obecnie gliwiczanie zajmują
4. miejsce w tabeli, a do lidera
tracą tylko 3 oczka. W kolejnym
ligowym starciu, 11 listopada,
przyjdzie im się zmierzyć na wyjeździe z Koroną Kielce. 
(kr)

Szczęśliwa 13
na Mistrzostwach
Polski

Sośniczanki
na lidera
Gliwiczanki źle weszły w to
spotkanie, co spowodowało,
że pierwszą połowę zakończyły
z dwupunktową stratą do rywalek. Druga połowa wypełniła
szczypiornistki z Sośnicy nową
nadzieją. Abramowicz skutecznie
wykorzystała podania na koło
i rzuciła wszystkie podyktowane
trzy karne. Od 35. minuty meczu pięć celnych rzutów z rzędu
pozwoliło wyjść na prowadzenie. Bardzo dobrze na bramce

w tym spotkaniu, dzięki czemu
Niebiesko-Czerwoni zanotowali w obecnych rozgrywkach
czwarty mecz bez straty bramki. – Wisła stworzyła może ze
dwie czy trzy groźne sytuacje.
Uważam, że mieliśmy ten mecz
pod kontrolą i zasłużenie wygraliśmy – podsumował to

fot. piast-gliwice.eu

Siatkarki na fali

Na murawie podczas meczu
14. kolejki Lotto Ekstraklasy zaprezentował się świetny zespół.
Piast zagrał pewnie w ataku,
stwarzając sobie kilka naprawdę dobrych okazji do zdobycia
bramki. – Siła ofensywna Wisły
Kraków jest duża, ale ograniczyliśmy ich poczynania i graliśmy
z rozmachem – powiedział po
spotkaniu trener Waldemar
Fornalik.

W sobotę, 10 listopada, sośniczanki przed własną publicznością zmierzą się z kolejną
warszawską drużyną. Tym
razem ich przeciwnikiem będzie UKS Varsovia. Początek
meczu o godz. 15.30. Spotkanie związane będzie z obchodami Święta Niepodległości,
na trybunach zasiądą m.in.
uczniowie klas mundurowych
ZSE-T w Gliwicach. 

(kr)
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Zawodnicy gliwickiego klubu BJJ Factory zdobyli
w Gnieźnie łącznie 13 medali: 7 złotych, 4 srebrne,
2 brązowe. Był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata Ju-Jitsu, które odbędą się za dwa tygodnie w szwedzkim Malmö.
Oprócz broniącego tytuł Mistrza
Świata Ju-Jitsu trenera i zawodnika Pawła Bańczyka, powołanie do
Kadry Narodowej na Mistrzostwa

Świata otrzymali również dwaj wychowankowie BJJ Factory: Tomasz
Paczka i Wojciech Gryz. Trzymamy
kciuki za naszych zawodników.(kr)

fot. materiały BJJ Factory

fot. AZS Politechnika Śl.

Piast Gliwice zdominował na boisku krakowską Wisłę i pewnie wygrał ligowe spotkanie 2:0. Zwycięstwo zapewniło dwóch młodych
Patryków – Dziczek i Sokołowski. Tym samym Niebiesko-Czerwoni
przypieczętowali swoją setną wygraną w ekstraklasie.
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aktualności / ogłoszenia

Mistrzowie Mat@nda
Finał VI edycji ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego Mat@ndo
już za nami. 25 października
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
w wielkim finale zmierzyło się
40 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Nagrody przyznano w dwóch
kategoriach: Liceum i Technikum.
1. miejsce w kategorii Technikum zajął Zespół Szkół
Techniczno-Informatycznych
z Gliwic, 2. miejsce – Zespół
Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, a 3.
– Technikum Nowoczesnych
Technologii im. Jana Pawła II
z Kleszczowa. Mistrzem Informatyki w tej kategorii został
ZSTI z Gliwic.

Uczniowie mieli godzinę na rozwiązanie 14 zadań: 4 informatycznych i 10 matematycznych,
m.in. z zakresu planimetrii,
trygonometrii, funkcji liniowych
i kwadratowych oraz systemów
liczbowych i funkcji logicznych.
Wydarzenie zorganizowało
Miasto Gliwice i Śląska Sieć
Metropolitalna. Autorem części
informatycznej testu był Instytut
Informatyki Politechniki Śląskiej.
W część konferencyjną, towarzyszącą wydarzeniu, wkład mieli:

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej oraz
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Chemii, a także
Kolegium Nauk Społecznych
i Filologii Obcych. Partnerem
strategicznym Mat@nda była
firma Euvic Sp.zo.o. Patronat
honorowy nad wydarzeniem
objęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Śląskie Kuratorium
Oświaty, Politechnika Śląska i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

(mf)

fot. archiwum ŚSM

W kategorii Liceum 1. miejsce
zdobyło V Liceum Ogólnokształcące z Bielska-Białej, 2. – II LO im.
K.K Baczyńskiego w Radomsku,
a 3. – LO im. Tadeusza Kościuszki
w Miechowie. Mistrzem Informatyki w tej kategorii zostało
II LO z Radomska. Tytuł Mistrza
Mat@ndo otrzymała drużyna
z V LO z Bielska Białej.

fot. materiały Politechnika Śl.

Drużyna z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zdobyła
1. miejsce w ogólnopolskim konkursie Mat@ndo oraz tytuł Mistrza Informatyki.
Gratulujemy sukcesu!

Innowacje
najwyższej jakości

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki
Śląskiej zostało nagrodzone Złotym Godłem Quality
International 2018 za usługi najwyższej jakości.
Tytuł Najwyższa Jakość Quality
International oraz certyfikat
sygnowany przez instytucje patronujące są potwierdzeniem,
że Politechnika Śląska stosuje
najwyższe standardy usług.
Jurorzy w uzasadnieniu nagrody
dla Centrum Innowacji i Transferu
Technologii podkreślili, że odgrywa ono kluczową rolę w zarządzaniu własnością intelektualną
Politechniki Śląskiej, komercjalizacji wyników badań oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
z otoczeniem biznesowym.
Zgłoszenia do Programu Najwyższa Jakość Quality International
przyjmowane były w trzech kategoriach: QI Product, QI Services,

QI Order. W ocenie wniosków
zgłoszeniowych Kapituła Programu
szczególny akcent stawiała na takie
zagadnienia, jak m.in. wysoka jakość usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan
wdrożenia systemów zarządzania,
nowoczesność zastosowanych
rozwiązań, organizacja systemu,
przejrzystość informacji.
Nagrodę wręczono na uroczystej gali podczas Europejskiego
Forum Jakości i Innowacyjności,
które odbyło się w Katowicach,
26 października. Organizatorem
Europejskiego Forum Jakości
i Innowacyjności oraz Programu
Najwyższa Jakość Quality International była Grupa Media PRess.

(mka)

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas
sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę
www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA

8 listopada 2018 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się
sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 6 września 2018 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy prezydenta miasta.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 921).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2018
rok (druk nr 922).
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Gliwice
(druk nr 931).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie zarządzenia na terenie
miasta Gliwice poboru opłaty targowej
w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
(druk nr 918).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie zarządzenia poboru

opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk nr
920).
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych (druk
nr 923).
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy
i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej
w Gliwicach przy ul. Paderewskiego (druk
nr 919).
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla Miasta Gliwice na lata 2018 – 2022 (druk
nr 915).

16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto
Gliwice (druk nr 926).

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
rondu usytuowanemu na terenie miasta
Gliwice (druk nr 914).

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla
miasta Gliwice na lata 2019 – 2021” (druk
nr 928).

15. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (druk nr 916).

17. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2019 rok (druk nr 917).
18. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Gliwicach (druk nr 924).
19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu dotyczącego Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla miasta Gliwice na lata
2019 – 2021” (druk nr 927).

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Gliwice na rok 2019” (druk nr 929).

22. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Domu
Dziecka nr 4 (druk nr 930).
23. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (DzU z 2018 r., poz. 936)
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
Europejską Kartą Samorządu Lokalnego,
przepisami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1260) oraz ustawy z 6 maja
2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach
Rzeczypospolitej w Komitecie Regionów
Unii Europejskiej (DzU z 2005 r., nr 90,
poz. 759 ze zm.) (druk nr 925).
24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane
przez radnych.
25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.
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ogłoszenia
oferty pracy

NIERUCHOMOŚCI

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Oferty z 31 października 2018 r.

● magazynier

wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków:
przyjęcie komponentów na magazyn, przygotowanie
materiałów do wysyłki, zapewnienie materiałów
i surowców do produkcji, zarządzanie pojemnikami
magazynowymi, aktualizacja danych w systemie SAP,
miejsce pracy: Gliwice;

● pomocnik mechanika

wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. B,
zakres obowiązków: utrzymanie porządku na stanowisku mechanika, parkowanie samochodów klientów,
obsługa urządzeń kontroli płynów eksploatacyjnych,
naprawa układów wydechowych, 1/2 etatu, miejsce
pracy: Knurów;

● kucharz

wykształcenie podstawowe, sporządzanie różnego
rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach
gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów
i półproduktów kulinarnych, dwie zmiany, miejsce
pracy: Gliwice;

● krawcowa / szwaczka
wykształcenie zawodowe, znajomoć języka angielskiego, zakres prac obejmuje szycie materacy
termoizolacyjnych, mile widziane: doświadczenie
w krawiectwie ciężkim, umiejętność czytania rysunku
technicznego, sumienność i obowiązkowość, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik biurowy z językiem 
niemieckim
wykształcenie wyższe, doświadczenie jako germanista min. 1 rok, komunikatywność, obsługa MS
Office (Word, Excel), zakres obowiązków: czytanie,
tłumaczenie korespondencji, umów od niemieckich
partnerów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● monter instalacji sanitarnej 
(hydraulik)
wykształcenie zawodowe, min. rok doświadczenia
w pracy w charakterze montera instalacji sanitarnych,
mile widziane prawo jazdy kat. B, praca polega na wykonywaniu inst. wod-kan, c.o., przyłączy gazowych,
jedna zmiana, praca w Pyskowicach, Gliwicach oraz
na terenie Śląska.

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.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła
Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25.
Wymiar etatu: 1 etat.

4.
5.

Wymagania konieczne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

6.

7.

Termin, sposób i miejsce składania
dokumentów aplikacyjnych

oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
nieposzlakowana opinia.
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (znajomość oprogramowania VULCAN, QWARK,
QWANT, PŁATNIK, KSAT),
doskonała znajomość zagadnień
w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych,
rozliczeń z ZUS,
dyspozycyjność.

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

1. Dokumenty w sprawie naboru na
stanowisko głównego księgowego można składać do 23 listopada 2018 r. w sekretariacie Szkoły
Podstawowej nr 13 im. Krystyny
Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera
25, w godz. 7.30-15.00.
2. Sposób składania dokumentów –
w zamkniętej kopercie opisanej:
„Kandydat na stanowisko głównego księgowego w SP13 w Gliwicach”, lub listem poleconym.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP placówki w zakładce ogłoszenia/nabory
pod adresem: http://sp13.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,763

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

• dz. nr 519/2, obręb Kłodnica, położonej przy Drogowej Trasie Średnicowej
i ul. Sienkiewicza w Gliwicach, o pow. gruntu 0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/.
Termin przetargu: 3 grudnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 571 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 57 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2018 r.
---------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej jako:

• dz. nr 507, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego,
stanowiącej własność Miasta Gliwice,
o pow. gruntu 0,2690 ha, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.

Termin przetargu: 3 grudnia 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 416 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 41 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 listopada 2018 r.
---------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości:

• dz. nr 250, obręb Czechowice Zachód,
o pow. gruntu 0,2740 ha, położonej
w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej,
stanowiącej własność Miasta Gliwice,
księga wieczysta nr GL1G/00044877/5.
Termin przetargu: 17 grudnia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 455 400,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 45 540,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

przeznaczone do wynajęcia:

• nr 659 do 5 listopada 2018 r.,
• nr 677 – 678 do 19 listopada 2018 r.;

• nr 652 – 656 do 7 listopada 2018 r.,
• nr 661 – 675 do 13 listopada 2018 r.,
• nr 685 – 694 do 19 listopada
2018 r.;

przeznaczone do użyczenia:
• nr 660 do 5 listopada 2018 r.

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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na garaż
położony przy:

I PRZETARG

NIERUCHOMOŚCI

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe
o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w Internet
szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany przez profesjonalną
firmę oraz monitorowany
telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC
Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum
Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84 lub
e-mail: marketing@scl.com.pl
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1. ul. Kozielskiej 13, ZG/G-3, garaż o powierzch-

ni 29,19 m2 (działka nr 483, obręb Nowe Miasto,
GL1G/00023280/0), wyposażony w instalacje: instalacja
elektryczna wewnętrzna – brak (do wykonania), brak
zasilania – najemca winien wystąpić do firmy Tauron
i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji
wodno-kanalizacyjnej. Stan techniczny lokalu – garażu
– do remontu.

Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni garażu: 5,00 zł
Wadium: 438,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 23 listopada 2018 r.
(piątek) od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu
wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych
Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta:
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.

Przetarg rozpocznie się 23 listopada 2018 r. (piątek)
o godz. 10.15, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych
Wałów 11.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego
oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w godzinach urzędowania w Dziale Lokali Użytkowych, pok.
106, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty
– kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze
konta, na które wadium to będzie mogło zostać
zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się,
aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak
by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu
poprzedzającym przetarg. Wadium uznane będzie
za wniesione wtedy, gdy będzie znajdować się na
rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu/garażu, treścią regulaminu
przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec
Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu,
dzierżawy (załącznik nr 3),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz
umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium,
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium,
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo
szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniającej
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy/garaż.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa
żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali,
• zwrotowi, w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni
od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu/garażu do użytkowania, najemca
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek prezydenta miasta organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu/
garażu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin
15 listopada 2018 r. (czwartek):
1. ul. Kozielska 13, ZG/ G-3 – godz. 10.00 – 10.15.
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Ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare Miasto,
o pow. gruntu 0,3033 ha i pow. użytkowej budynków 1787,66 m², położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
KW GL1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
• niezabudowana działka nr 1083, obręb Stare Miasto,
o pow. gruntu 0,0002 ha, położona przy ul. Tadeusza
Kościuszki w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, KW GL1G/00056985/2 prowadzona w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach.
Opis przedmiotu przetargu
Działki położone w centralnej części miasta Gliwice. Działka
nr 1082, obręb Stare Miasto, zabudowana budynkami nr 365
i 422 o funkcji mieszkalnej. Budynki stanowią funkcjonalną
całość, w zabudowie wolnostojącej. Budynek główny składa
się z 3 kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony na
całej powierzchni zabudowy. Nieruchomość ogrodzona
z brama wjazdową. Część niezabudowaną terenu stanowi
zieleń, boisko i plac manewrowo-postojowy.
Działka nr 1083, obręb Stare Miasto, niezabudowana. Teren
o korzystnym ukształtowaniu, kształt obu działek łącznie
zbliżony do prostokąta. Brak uciążliwości i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
Skomunikowanie przedmiotowych działek z siecią dróg
publicznych, tj. z ul. Z. Starego powinno odbywać się zjazdem
istniejącym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
i usługowa. Położenie w sąsiedztwie ruchliwych dróg, przeciętny poziom hałasu.
Nieruchomość do 30 kwietnia 2018 r. wykorzystywana była
na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela.
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu
z właścicielami sieci. Sieci znajdujące się w granicach działek:
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg,
energia elektryczna, gaz, ciepłociąg.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości
po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy
zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10
do 12 lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl,
podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości: brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 1082, 1083, obręb Stare Miasto, położone są
na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta.
Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach
uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 1082, 1083, obręb
Stare Miasto, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
29 UM – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Zgodnie z § 6 pkt 11 ww. planu:
„Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
(…)
11) zabudowie usługowo-mieszkaniowej należy przez to
rozumieć, że w granicach poszczególnych nieruchomości
znajdujących się w obrębie terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi, funkcja mieszkaniowa oraz
działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – traktowane
są równorzędnie”.
Działki znajdują się na terenie, który objęty jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 5 410 000,00 zł
w tym: 5 409 200,00 zł netto * (zw. z opodatkowania VAT)
800,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

Minimalne postąpienie: 54 100,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi
do 8 lutego 2019 r.
Wadium
Wadium w wysokości 541 000,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1082 i 1083, obręb Stare
Miasto oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 3 stycznia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• 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.
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
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku
osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6781/2018
z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 1082, obręb Stare Miasto, położonej przy
ul. Z. Starego 19 w Gliwicach, z KW nr GL1G/00009898/1
oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1083, obręb Stare Miasto,
położonej przy ul. T. Kościuszki w Gliwicach, zapisanej
w KW nr GL1G/00033908/2 oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. 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 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 miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami
uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia
2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 14 z 19 listopada 2014 r. pod poz.
5957, zapisami ksiąg wieczystych nr GL1G/00009898/1
i GL1G/00056985/2 oraz stanem faktycznym działki,
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady
ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6781/18
z 30 sierpnia 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM
Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16,
ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00,
czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10,
32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
9. 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).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach.

Minimalne postąpienie: 3180,00 zł

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 206.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi
do 8 stycznia 2019 r.

• działka nr 453, obręb Żerniki, o pow. 0,0390 ha, położona przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana
w KW GL1G/00032103/2, użytek B – tereny mieszkaniowe,
• działka nr 455, obręb Żerniki, o pow. 0,0746 ha, położona przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana
w KW GL1G/00033908/2, użytek Bi – inne tereny
zabudowane.
Opis przedmiotu przetargu
Działki położone w centralno-wschodniej części miasta
Gliwice przy ul. Tarnogórskiej. Kształt działki nr 453, obręb
Żerniki, nieregularny, uniemożliwiający pełne zagospodarowanie. Kształt działki nr 455, obręb Żerniki, regularny
zbliżony do prostokąta, teren nierówny. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Mocno odczuwalny hałas, działki położone w sąsiedztwie
ruchliwych dróg.
Skomunikowanie przedmiotowych działek z siecią dróg
publicznych, tj. z ul. Tarnogórską (w związku z ich łączną
sprzedażą), powinno odbywać się zjazdem istniejącym na
działce nr 453, obręb Żerniki.
Przez teren działek przebiegają liczne sieci uzbrojenia
terenu, które ograniczają możliwość zabudowy. Na działce
nr 455 usytuowana jest stacja TRAFO.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie przeprowadzania
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę.
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Koncepcją dróg
rowerowych” planuje się przyszłościowo realizację trasy
rowerowej nr 10 wzdłuż ul. Tarnogórskiej. Jej szczegółowy
przebieg będzie znany po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Istnieje prawdopodobieństwo potrzeby
zajęcia części przedmiotowych działek pod planowaną
trasę rowerową.
Działka nr 455, obręb Żerniki, jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na zaplecze budowy z terminem
obowiązywania do 31 grudnia 2018 r. – powierzchnia
dzierżawy 0,0158 ha.
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.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Działka nr 453, obręb Żerniki, obciążona jest służebnością drogi – przechodu i przejazdu w pasie biegnącym od
ul. Tarnogórskiej na całej szerokości części działki 453,
położonej pomiędzy działkami nr 454 i 455, a następnie
skręcającym w kierunku działki nr 452 – o szerokości 4,5 m
wzdłuż granicy działki nr 453 z działkami nr 454 i 1648, na
rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej
działkę nr 452.
Działka nr 453, obręb Żerniki, obciążona jest służebnością
przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., o powierzchni gruntu objętego służebnością
20,48 m².
Działka nr 455, obręb Żerniki, obciążona jest służebnością
przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja SA, o powierzchni
gruntu objętego służebnością 34 m².
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 453, 455, obręb Żerniki, położone są na terenie,
na którym od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki”, położoną
po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Przedmiotowy
plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą
nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., która opublikowana
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
31 grudnia 2014 r. pod poz. 6770. Zgodnie z ustaleniami
ww. planu działki nr 453, 455, obręb Żerniki, położone są
na terenie oznaczonym symbolem: 2 MU, tj. tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MU do 9 MU
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże, budynki gospodarcze, budynki pomocnicze,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu poprzez teren mieszkaniowo-usługowy – należy rozumieć teren, na którym obie
te funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie
w dowolnych proporcjach.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 318 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Wadium
Wadium w wysokości 31 800,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 453, 455, obręb
Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 3 grudnia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• 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.
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 sporządzone w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego –
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6782/2018
z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 453, obręb Żerniki, zapisana w KW nr GL1G/00032103/2
oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 455, obręb Żerniki, zapisana
w KW nr GL1G/00033908/2 oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. 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 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 miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu,
zapisami uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014
z 18 grudnia 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 31 grudnia
2014 r., pod poz. 6770, zapisami ksiąg wieczystych
nr GL1G/00032103/2 i GL1G/00033908/22 oraz stanem
faktycznym działek, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca
przejmuje działki w stanie istniejącym. Sprzedający nie
odpowiada za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6782/18 z 30 sierpnia 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM
Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16,
ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00,
czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10,
32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
9. 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).

Obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,
Gliwice 44-100);
• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
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• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność
zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku
przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są
dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;
• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników
postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów pra-

wa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU
nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww.
informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym
postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez
Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej

jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania
danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;
• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę
z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń,
w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach
przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:

I PRZETARG
1. ul. Zabrska 18/U-1, front, parter, lokal użytkowy o pow. 98,60 m2,

lokal składający się z 4 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu),
ogrzewanie (brak – w lokalu należy zastosować ekologiczne źródła ciepła,
zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu – dostateczny.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 2366,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

2. Plac Piastów 9/U-2, front, parter, lokal użytkowy o pow. 12,40 m2,
lokal składający się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną (odpływ od umywalki), WC (brak), ogrzewanie (brak
– w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość
stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m pow. lokalu: 15,00 zł
Wadium: 558,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
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3. ul. Kozielska 26/U-1, front, parter, lokal użytkowy o pow. 40,00 m2,
lokal składający się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną (odpływ od umywalki), WC (brak), ogrzewanie (brak – w lokalu należy zastosować ekologiczne
źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu
– do remontu. Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 960,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

4. ul. Jana Kasprowicza 8/U-1, front, parter, lokal użytkowy o pow.

37,06 m2, lokal składający się z 4 pomieszczeń, wyposażony w instalacje:
elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC
(w lokalu), ogrzewanie (C.O. sieciowe). Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 889,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

5. ul. Ignacego Daszyńskiego 8/U-2, front, parter, lokal użytkowy

o pow. 25,06 m2, lokal składający się z 2 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie (brak).
Stan techniczny lokalu – dobry. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu
Miasta Gliwice*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 10,00 zł
Wadium: 752,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym
posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową
nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości
wykupu na własność ww. lokalu.

II PRZETARG
1. ul. Rolników 280/U-2, front, parter + piwnica, lokal użytkowy o pow.

2. ul. Błogosławionego Czesława 38/U-2, front, parter + piwnica,

63,20 m , lokal składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
elektryczną (do wymiany), wodociągową, kanalizacyjną (podejście odpływowe), WC (brak), ogrzewanie (brak – w lokalu należy zastosować ekologiczne
źródło ciepła, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu
– do remontu. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

lokal użytkowy o pow. 45,60 m , lokal składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu),
ogrzewanie (brak – w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła
zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,00 zł
Wadium: 1327,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Do lokalu przynależy pomieszczenie dodatkowe o powierzchni 13,86 m2.
Stawka nie podlega licytacji i wynosi:
13,86 m2 x 3,00 zł/m2 = 41,58 zł miesięcznie plus podatek VAT wg stawki
czynszu aktualnej na dzień zapłaty.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,00 zł
Wadium: 958,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 10,23 m2. Stawka nie
podlega licytacji i wynosi:
10,23 m2 x 3,00 zł/m2 = 30,69 zł miesięcznie plus podatek VAT wg stawki
czynszu aktualnej na dzień zapłaty.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu
odbędzie się 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) od godz. 9.30 do godz.
9.45, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy
najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach urzędowania w Dziale Lokali Użytkowych (pok. 107), ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych
Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz
oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium,
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej
w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden
lokal użytkowy.
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Przetarg rozpocznie się 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00,
wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz
z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie
mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione
wtedy, gdy będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego przetarg.
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu,
treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu
między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki
cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika
przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o.
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta:
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
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Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia
umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel
in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do
użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt
zgodnie z umową najmu.
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 15 listopada
2018 r. (czwartek):
1. ul. Zabrska 18, parter – godz. 10.45 – 11.00,
2. plac Piastów 9, parter – godz. 11.15 – 11.30,
3. ul. Kozielska 26, parter – godz. 8.30 – 8.45,
4. ul. Jana Kasprowicza 8, parter – godz. 12.00 – 12.15,
5. ul. Daszyńskiego 8, parter – godz. 9.05 – 9.20,
6. ul. Rolników 280, parter – godz. 9.45 – 10.00,
7. ul. Błogosławionego Czesława 38, parter – godz. 10.15 – 10.30.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,
• inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia,
• Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane
będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń,
• dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją
tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych,
• ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• od nr. 259/2018 do nr. 261/2018 do 9 listopada 2018 r.,
• nr 262/2018 i nr 263/2018 do 13 listopada 2018 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki
czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego przy
ul. Jasnej 5/III, o pow. 58,06 m2
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki
czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego przy
ul. Jasnej 5/VII, o pow. 58,13 m2
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 45/2018 (925), 8 listopada 2018

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

MIESZKALNE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE ZAWIADAMIA
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) I ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz
ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,
położonym przy ul. Dolnych Wałów 13, który został ogłoszony na
dzień 8 listopada 2018 r. na godz. 14.00, zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu są nieścisłości w dokumentacji
przetargowej, dotyczące dostępu do WC pozostającego w częściach
wspólnych nieruchomości.

• UL. LOTNIKÓW 40, lokal nr 1, parter, pow. 51,24 m2 + piwnica:
2,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 300,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. LOTNIKÓW 32, lokal nr 1, parter, pow. 50,18 m2 + piwnica:
3,99 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 9.20 do 9.35, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 28, lokal nr 8, parter, pow. 31,18 m2, 1 pokój,
kuchnia, z dostępem do WC usytuowanego na klatce schodowej
(pozostającego w częściach wspólnych nieruchomości), lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 900,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 12.15 do 12.30, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. SIEMIŃSKIEGO 11, lokal nr 2, I piętro (oficyna), pow.
23,42 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 400,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. DERKACZA 2, lokal nr 1, parter, pow. 28,96 m2, 1 pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 500,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 10.45 do 11.00, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 153, lokal nr 4, I piętro, pow. 65,16 m2 + piwnica: 22,86 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 139 200,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. KUNICKIEGO 16, lokal nr 3, parter, pow. 48,47 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 800,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 10.15 do 10.30, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. JASIŃSKIEGO 24, lokal nr 5, I piętro, pow. 35,33 m2 + piwnica: 5,17 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
do generalnego remontu

Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 9.45 do 10.00, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

UŻYTKOWE
• NA PŁN. OD UL. MONIUSZKI, garaż nr 1, parter, pow. 41,80 m2,
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 400,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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Ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. SZOBISZOWICKA 25, lokal nr 7, III piętro (poddasze), pow. 74,74 m2, 3 pokoje,
kuchnia, spiżarka, przedpokój, łazienka,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 400,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 9.00 do
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. MASTALERZA 1, lokal nr 1, parter, pow.
49,33 m2 + piwnica – 4,06 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 200,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 9.30 do
9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. OKRZEI 21, lokal nr 2, parter, pow. 38,05 m2
+ piwnica – 3,95 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC,
przedpokój, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 700,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. WRÓBLEWSKIEGO 19, lokal nr 5, poddasze, pow. 41,66 m2 + piwnica – 6,62 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 10.30
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. OPAWSKA 20, lokal nr 3, parter, pow.
47,28 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 123 500,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 11.00
do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. ŁUŻYCKA 6, lokal nr 3, parter, pow.
74,57 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 151 400,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 11.00 do
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. STYCZYŃSKIEGO 14, lokal nr 11,
IV piętro, pow. 31,75 m2, 1 pokój, kuchnia,
przedpokój, z dostępem do WC znajdującego się na klatce schodowej (stanowiącego
część wspólną nieruchomości), lokal do
generalnego remontu

Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 900,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 11.30
do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. FRANCISZKAŃSKA 23, lokal nr 1, parter,
pow. 37,92 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem do WC znajdującego
się na klatce schodowej (stanowiącego
część wspólną nieruchomości), lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 500,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do
12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. METALOWCÓW 6, lokal nr 2, parter,
pow. 18,45 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 31 600,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2018 r. od godz. 12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. WYSZYŃSKIEGO 12, lokal nr 6, II piętro,
pow. 135,01 m2, 5 pokoi, kuchnia, spiżarka,
2 przedpokoje, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 355 100,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. BYTOMSKA 2, lokal nr 5, I piętro, pow.
28,52 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 200,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 12.30
do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2018 r.

• UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 1, lokal nr 7, I piętro
(oficyna), pow. 35,36 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 13.00 do
13.15 (dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• PL. PIŁSUDSKIEGO 5A, lokal nr 6, II piętro,
pow. 56,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 146 500,00 zł
Wadium: 7400,00 zł

Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 13.30 do
13.45 (dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. GÓRNYCH WAŁÓW 48, lokal nr 31,
parter, pow. 29,40 m2 + piwnice: 2,88 m2
+ 5,95 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 300,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 10.00 do
10.15 (dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. UDZIELI 13, lokal nr 5, I piętro, pow.
27,29 m2, 1 pokój, kuchnia ze spiżarką,
przedpokój, WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 600,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od
godz.9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. PRZEMYSŁOWA 7A, lokal nr 3, I piętro,
pow. 38,52 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC znajdującego się na klatce
schodowej (stanowiącego część wspólną
nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 700,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 14 listopada 2018 r. od godz. 13.00 do
13.15 (dodatkowy termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od
godz.10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. KAPLICZNA 1, lokal nr 3, parter, pow.
41,81 m2 + piwnica: 11,91 m2, 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, z dostępem do WC
znajdującego się na klatce schodowej (stanowiącego część wspólną nieruchomości),
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2018 r. od godz. 12.45 do
13.00 (dodatkowy termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od
godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. SYRIUSZA 28, lokal nr 4, I piętro, pow.
31,00 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 400,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2018 r. od godz. 13.15 do 13.30
(dodatkowy termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz.
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, lokal
nr 2, I piętro, pow. 33,69 m2, 1 pokój, kuch-

nia, przedpokój, łazienka z WC, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 800,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 13.50 do
14.05 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od
godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. ZABRSKA 12, lokal nr 15, I piętro, pow.
38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2018 r. od godz. 13.35 do
13.50 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. RYBNICKA 48, lokal nr 3, II piętro, pow.
79,65 m2 + pomieszczenie strychowe:
11,77 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia,
pomieszczenie gospodarcze, łazienka z WC,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 700,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 15 listopada 2018 r. od godz. 16.10 do
16.25 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. BRZOZOWA 71, lokal nr 11, poddasze,
pow. 30,42 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2018 r. od godz. 13.10 do
13.25 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od
godz. 13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. CZARNIECKIEGO 22, lokal nr 7, I piętro, pow. 119,15 m2 + 2 piwnice: 35,03 m2,
4 pokoje, 2 kuchnie, przedpokój, 2 łazienki
z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 267 300,00 zł
Wadium: 13 400,00 zł
Termin oględzin: 15 listopada 2018 r. od godz. 8.00 do 8.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz.
13.30 do 13.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. DOLNYCH WAŁÓW 25A, lokal nr 6,
parter (oficyna), pow. 37,32 m2 + piwnica:
5,00 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 14.20 do
14.35 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. FREDRY 2, garaż nr 5, parter, pow.
27,35 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 31, lokal nr IV, parter
(w przyziemiu) – oficyna, pow. 29,53 m2,
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 100,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2018 r. od godz. 12.30 do
12.45 (dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od
godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. DOLNYCH WAŁÓW 21, lokal nr 4a, I piętro, pow. 35,79 m2 + piwnica: 1,86 m2, 4 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 100,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 10.30 do
10.45 (dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od
godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. SZOBISZOWICKA 21, lokal nr I, parter,
pow. 42,32 m2, 2 pomieszczenia, WC, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 600,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul.
Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter,
pow. 234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze:
67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze,
2 sanitariaty, WC, klatka schodowa, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 327 600,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł

Termin oględzin: 16 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 27 listopada 2018 r.
od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, lokal
nr I, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2018 r. od godz. 8.00
do 8.15 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada
2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. KOPALNIANA 4, garaż nr 3, parter, pow.
19,06 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 15 listopada 2018 r. od godz. 15.30 do
15.45 (dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od

godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. ASNYKA 13, lokal nr III, parter, piwnica,
pow. 82,99 m2, 2 pomieszczenia, pomieszczenie sanitarne, WC; piwnica: 2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 227 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 8.00 do 8.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż nr 4, parter,
pow. 13,63 m2, 1 pomieszczenie, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz.
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

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