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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

druGa stroNa W obieKtyWie

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak świętowały Gliwice!

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości obchody 11 Listopada były w Gliwicach wyjątkowo huczne. Oficjalna uroczystość z udziałem wojska 
i przedstawicieli samorządu miała miejsce na pl. Piłsudskiego, a od 9 do 11 listopada w różnych punktach miasta odbywały się wydarzenia w ramach 
wielkiej miejskiej akcji pod nazwą „Biało-Czerwone Gliwice”. W radosnym święcie wolności wzięli udział gliwiczanie w każdym wieku. Podczas kulminacji 
obchodów do nieba poszybowało 100 białych i czerwonych balonów, wspólnie odśpiewano też hymn narodowy. Wyjątkową atrakcją był mapping  
i koncert „W hołdzie wolności” w wykonaniu Andrzeja Jagodzińskiego z zespołem. W związku z rocznicą odzyskania niepodległości bardzo dużo działo 
się też w gliwickiej oświacie. (fot. M. Baranowski, A. Ziaja, UM Gliwice)

– Świętując odzyskanie niepodległości 
trzeba pamiętać, co doprowadziło do 
jej utraty. Rzeczpospolita, przez wieki 
mocarstwo, upadła w wyniku słabości 
instytucji. Do nich z kolei doprowadzi-
ły głębokie podziały i przedkładanie 
partykularnych interesów elit nad 
dobro państwa. Dziś również widzimy 
jałowe spory i prawdziwą nienawiść, 
którą żywią wobec siebie polityczni 
przeciwnicy. Nienawiść rozlewającą 
się na całe społeczeństwo. W czasach 
pogarszającej się sytuacji międzynaro-
dowej polityczna wojna, z jaką mamy 
do czynienia, staje się coraz bardziej 
niebezpieczna – mówił podczas uroczy-
stości zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic.

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

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, miasto 
uruchomiło stronę internetową 
oraz aplikację mobilną pozwa-
lającą w każdej chwili sprawdzić 
prognozowaną jakość powietrza. 
– Strona prognozy.gliwice.eu 
i aplikacja mobilna to alterna-
tywa dla popularnych i tanich, 
ale niekalibrowanych sensorów, 
obciążonych dużymi błędami po-
miaru. Pilotaż potrwa do kwiet-
nia 2019 roku, czyli do końca 
sezonu grzewczego, w którym 
jakość powietrza jest najgorsza 
– mówi Adam Neumann, wice-
prezydent Gliwic.

Na stronie prognozy.gliwice.eu  
można zapoznać się z progno-
zą stężenia pyłów PM 10 i 2,5, 
dwutlenku azotu, dwutlen-
ku siarki, tlenku węgla oraz 
indeksu jakości powietrza, 
czyli kompleksowej informacji 
o jakości powietrza na danym 
obszarze miasta. Indeks jest 
podawany w skali opisowej – 
od „bardzo dobry” do „bardzo 
zły”. Jego wartość jest liczona 
dla wszystkich substancji uję-
tych w prognozie i przyjmuje 
wartość najmniej korzystną. 

Oznacza to, że jeżeli wystąpi 
przekroczenie stężenia pyłu PM 
2,5, a wszystkie pozostałe po-
ziomy stężeń będą w normie, to 
indeks jakości powietrza będzie 
wyliczony zgodnie ze stężeniem 
pyłu PM 2,5.

Projektanci aplikacji wykorzystali 
siatkę obliczeniową o zagęszcze-
niu 500 m, co gwarantuje dokład-
ność przewidywań dla każdej 
lokalizacji w mieście. Na stronie 
wyświetlają się także komunikaty 
dotyczące ograniczeń w aktyw-
ności na świeżym powietrzu. 
Użytkownicy prognoz mogą rów-
nież wybrać opcję otrzymywania 
informacji mejlowo.

Informacje o jakości powietrza 
w Gliwicach są zawsze pod ręką 
dzięki wersji mobilnej. Wchodząc 
w zakładkę INFORMACJE na stro-
nie prognozy.gliwice.eu, można 
pobrać aplikację na smartfony 
będącą odwzorowaniem wersji 
komputerowej.

Gliwice prognozując rozprze-
strzenianie się zanieczyszczeń 
na stronie prognozy.gliwice.eu,  
korzystają między innymi 

z prognozy globalnej jakości 
powietrza, danych o zanieczysz-
czeniach emitowanych przez 
transport, przemysł i miesz-
kalnictwo, informacji na temat 
ukształtowania terenu oraz 
prognozy meteorologicznej. 
Danymi wejściowymi są również 

informacje o natężeniu ruchu 
na drogach miasta z Inteligent-
nego Systemu Transportowego 
i dane przekazane przez zakłady 
przemysłowe do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Pozyskane dane są 
poddawane modelowaniu mate-

matycznemu z wykorzystaniem 
modelu meteorologicznego WRF 
i modelu dyspersji CALPUFF.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach stronę i aplikację 
wykonała firma Atmoterm.   
 (mm)

Zmiany w ZSO nr 2 z myślą o przed-
szkolakach rozpoczęły się w poło-
wie br. Na potrzeby dwóch grup 
przebudowano pomieszczenia. 
Powstały sale zabaw z przyległymi 
sanitariatami oraz pomieszcze-
niami pomocniczymi, wygospo-
darowano też szatnię dla dzieci 
i pomieszczenie do indywidualnej 
pracy z dzieckiem. Dodatkowo wy-
remontowano pomieszczenia, do 
których przeniesiono świetlicę.

Teraz dzieci zyskały plac za-
baw. Do dyspozycji mają m.in. 

piaskownicę, karuzelę, bujaki 
i „mostek”. Nawierzchnię placu 
pokryto miękkim, bezpiecznym 
materiałem, a teren ogrodzo-
no i połączono z wejściem do 
przedszkola.

– Plac jest nie tylko bardzo ład-
ny, ale też funkcjonalny i dobrze 
wyposażony. Dzieci chętnie 
korzystają z urządzeń, bawią 
się i cieszą ciepłymi jesiennymi 
dniami na powietrzu – mówi Jo-
lanta Stąpór, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2.

To nie koniec nowości w ZSO nr 
2. Przy głównym wejściu do bu-
dynku zespołu powstanie teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy. 
Wewnętrzny dziedziniec zyska 
poliuretanową nawierzchnię, na 
której wytłoczone zostaną plansze 
do gier chodnikowych. Powstanie 
skwer rekreacyjno-wypoczynko-
wy z ławkami oraz plac zabaw dla 
uczniów, wyposażony w sprzęt 

do zabawy dla starszych dzieci, 
m.in. w minilinarium. Zmiany 
ma przejść również szkolne ar-
boretum – w ramach pielęgnacji 
zieleni zaplanowano cięcia i nowe 
nasadzenia.

W przyszłym roku rozpocznie 
się modernizacja boiska i bieżni 
sportowej oraz przyległego do tego 
terenu parkingu.

Adaptacja pomieszczeń w ZSO 
nr 2 kosztowała 400 tys. zł,  
a budowa placu zabaw i strefy 
gier podwórkowych 442 800 zł. 
Na dalszą modernizację terenu 
rekreacyjnego przed szkołą prze-
widziano 400 tys. zł, a na moder-
nizację boiska zaplanowano około 
2 mln zł. Inwestycje zostały sfinan-
sowane z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mf)

Gliwiczanie mogą już korzystać z użytecznej aplikacji, dzięki której poznają prognozy jakości powietrza w mieście na trzy dni do 
przodu. Na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.gliwice.eu oraz aplikacji mobilnej można sprawdzić, czy zosta-
ną przekroczone stężenia szkodliwych substancji i jakie będą warunki do aktywności na zewnątrz. Miasto rozpoczęło pilotażowy 
projekt prognozowania jakości powietrza.

sprawdź jakość powietrza

Nowości dla maluchów i nie tylko! 
Przedszkolaki z placówki przy zso nr 2 w Łabędach mają nowe miejsce zabaw. Plac jest kolorowy i pełen funkcjonalnych urządzeń, z których 
chętnie korzystają najmłodsi. to nie koniec nowości – w przyszłym roku powstanie teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy głównym wejściu 
do budynku. W planach jest też modernizacja boiska.
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saMorząd

41 sesji, 916 podjętych uchwał, 3 270 złożonych interpelacji, wniosków i zapytań oraz 436 posiedzeń komisji 
stałych. to bilans czterech lat pracy poprzedniej rady Miasta Gliwice. Przed tygodniem podczas sesji kończącej 
kadencję 2014–2018 podsumowano ten okres pracy gliwickich radnych.
Licząca 25 radnych Rada Miasta 
Gliwice w kadencji 2014–2018 
obradowała podczas 41 sesji. 

radni podjęli 916 uchwał, 
w tym m.in. uchwały 
budżetowe, uchwały z za-
kresu opieki zdrowotnej 
i szpitalnictwa, uchwały 
dotyczące infrastruktury 
i ochrony środowiska,  
nazewnictwa ulic i rond, 
oświatowe, czy też z zakre-
su sportu i kultury.

Osiem komisji stałych Rady Mia-
sta Gliwice (Rewizyjna; Bezpie-
czeństwa i Ochrony Środowiska; 
Budżetu i Finansów; Edukacji, 
Kultury i Sportu; Gospodarki 
Komunalnej; Rozwoju Miasta i In-
westycji; Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej oraz Statutowa) zbierało 
się łącznie 436 razy. Najczęściej 
obradowały: Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu (76 posiedzeń), 
Komisja Gospodarki Komunalnej 
(64 posiedzenia) oraz Komisja Bu-
dżetu i Finansów (58 posiedzeń). 

radni wystąpili także do 
prezydenta miasta z ponad 
3 tysiącami interpela-
cji, wniosków i zapytań, 
związanych ze sprawa-
mi ważnymi dla miasta 
i mieszkańców Gliwic.

–  W działalności samorządowej 
najlepsze efekty uzyskuje się po-
przez aktywność i współpracę ze 
społecznością lokalną – uważa 
Marek Pszonak, Przewodniczący 
Rady Miasta Gliwice w kaden-
cji 2014–2018. – Wśród wielu 
cennych, lokalnych inicjatyw, 
które podjęliśmy w czterech 
minionych latach, na szcze-
gólne podkreślenie zasługują 
moim zdaniem: współpraca 
z Parafią św. Jacka w Sośnicy 
przy pozyskaniu dofinansowania 
unijnego na realizację inwestycji 
„Rewitalizacja Domu św. Jacka.” 
(dawny budynek „Neptuna” przy 
ul. Dzionkarzy), współpraca ze 
Szkołą Podstawową nr 11 z Ligo-
ty Zabrskiej oraz tamtejszą Radą 
Osiedla przy doprowadzeniu do 
realizacji boisk wielofunkcyj-
nych przy Szkole Podstawowej 

nr 11, współpraca z Rejonem 
Obsługi Mieszkańców nr 2 przy 
realizacji termomodernizacji nie-
ruchomości z ulic bł. Czesława, 
Franciszkańskiej i Odrowążów 
oraz współpraca z Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku, Śląskim 
Oddziałem Stowarzyszenia 
„Krajowa Rada Sędziów Spo-
łecznych”, Śląskim Związkiem 
Piłki Nożnej (Podokręg Zabrze), 
Polskim Związkiem Działkowców 
oddziałem w Gliwicach oraz Sto-
warzyszeniami GSF i GTW przy 
realizacji przedsięwzięć sporto-
wych, kulturalnych i społecznych 
o zasięgu lokalnym i regional-
nym – wylicza Marek Pszonak.

W minionej kadencji wyróżniono 
również osobę, której działal-
ność publiczna przyczynia się do 
kształtowania pozytywnego wize-
runku Gliwic w kraju i za granicą. 

tytuł „Honorowego oby-
watela Miasta Gliwice” 
przyznano jednogłośnie 
w maju 2015 roku Januszo-
wi steinhoffowi, byłemu 
wicepremierowi i ministro-
wi gospodarki w rządzie 
Jerzego buzka, uznanemu 
ekspertowi i autorytetowi 
w sprawach gospodar-
czych (szczególnie w zakre-
sie przemysłu). 

Jego głos był istotny dla po-
myślnego rozstrzygnięcia wielu 

ważnych kwestii publicznych, 
w tym także dotyczących bez-
pośrednio naszego miasta. 
Spośród najważniejszych nale-
ży wymienić m.in. wsparcie za-
kończonych sukcesem działań 
Samorządu Miasta Gliwice na 
rzecz rezygnacji z odpłatności 
za gliwicki odcinek autostrady 

A4, konsekwentne starania 
o remont dworca PKP oraz 
o utrzymanie uzasadnionego 
ekonomicznie połączenia ko-
lejowego między Gliwicami 
a Warszawą. Ostatnią sprawą, 
w której doświadczenie i kom-
petencje Janusza Steinhoffa 
okazały się kluczowe, były  

negocjacje z rządem dotyczą-
ce planów restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej, w wyniku 
których wycofano groźny dla 
miasta i nieuzasadniony eko-
nomicznie pomysł likwidacji 
KWK Sośnica. 

Przypomnijmy, że Rada Miasta 
jest organem uchwałodaw-
czym. Kontroluje działalność 
prezydenta, miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych. 

Do zadań rady należy m.in. 
uchwalanie statutu miasta, sta-
nowienie o kierunkach działania 
prezydenta oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności, 
uchwalanie budżetu miasta, 
rozpatrywanie sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz po-
dejmowanie uchwały w sprawie 
jego zaakceptowania, uchwalanie 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego, czy uchwalanie 
programów gospodarczych.   
 (kik)

Kolejna kadencja za nami. 
Jak działali radni?

8 listopada 2018 r. Rada Miasta Gliwice zakończyła czteroletnią kadencję. Za nami zamykająca 41. sesja. 
Nie zabrakło podziękowań, w tym pamiątkowych medali od świętującego 90-lecie istnienia Związku Sy-
biraków. Trafiły one w ręce prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza i przewodniczącego Rady Miasta 
Gliwice Marka Pszonaka.
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rada Miasta Gliwice, kadencja 2014-2018

Skład personalny Rady Miasta Gliwice w kadencji 2014–2018: (w kolejności alfabetycz-
nej): Ryszard Buczek, Magdalena Budny, Dominik Dragon, Bernard Fic, Zdzisław Goli-
szewski, Kajetan Gornig, Patryk Hodura, Michał Jaśniok, Krzysztof Kleczka, Marek Ko-
pała – Wiceprzewodniczący rM Gliwice, Bartłomiej Kowalski, Stanisław Kubit, Adam 
Majgier, Tadeusz Olejnik, Jan Pająk, Ewa Potocka, Krzysztof Procel, Marek Pszonak – 
Przewodniczący rM Gliwice, Krystyna Sowa, Janusz szymanowski – Wiceprzewod-
niczący rM Gliwice, Tomasz Tylutko, Grażyna Walter-Łukowicz, Urszula Więckowska, 
Paweł Wróblewski, Zbigniew Wygoda. 

*Jarosław Gonciarz (radny złożył mandat 5 listopada 2015 r. w związku z wyborem na posła RP),  
Jarosław Wieczorek (radny złożył mandat w związku z objęciem funkcji wojewody śląskiego 9 grudnia 2015 
r.), Marek Waniewski (mandat radnego wygasł w związku ze śmiercią 6 czerwca 2015 r.).
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Już są! Metropolitalne 
Linie Lotniskowe

rondo, które powstało przy ul. bojkowskiej, decyzją 
gliwickich radnych będzie „rondem zesłańców sybiru”.

Nazwę zaproponował Związek 
Sybiraków Oddział Gliwice. 
Została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie.

Turbinowe rondo przy ul. Boj-
kowskiej powstało w sierpniu 
na początku lipca br. i, wraz 
z przebudową 400-metrowego 
fragmentu ul. Bojkowskiej, kosz-
towało budżet miasta 6 mln zł. 

W kolejnym etapie zostanie wy-
budowany 700-metrowy łącznik 
ul. Bojkowskiej z ul. Okrężną. 

To jeden z elementów większej 
inwestycji, jaką jest licząca 4 km 
południowa obwodnica miasta. 
W kolejnym etapie budowy ob-
wodnicy zostanie przebudowana 
ul. Okrężna, powstanie m.in. od-
cinek umożliwiający połączenie 
ul. Bojkowskiej z autostradami 
A1 i A4. 

Nowe rozwiązanie umożliwi 
dojazd do intensywnie rozbudo-
wujących się firm logistycznych, 
zlokalizowanych w tamtym rejo-
nie.  (mf)

13 listopada zostały uruchomione Metropolitalne Linie Lotniskowe. do lotniska 
w Pyrzowicach dojedziemy autobusem linii aP1 bezpośrednio z placu Piastów. Koszt 
biletu to 14 zł. długość trasy wynosi 47 kilometrów, a czas przejazdu – około godziny.

Linia AP1 rozpoczyna trasę na 
placu Piastów. Autobus dowozi 
pasażerów pod terminal A, na-
tomiast przystanek powrotny 
do Gliwic zlokalizowany jest 
przy terminalu C. Rozkład jazdy 
można sprawdzić na stronie  
www.kzkgop.com.pl. 

Bilet na lotnisko kosztuje 14 zł 
(7 zł bilet ulgowy). Jest to jed-
nocześnie bilet 24-godzinny, 
uprawniający do korzystania 
z przejazdu wszystkimi liniami 

autobusowymi, tramwajowymi 
i trolejbusowymi, obsługiwany-
mi przez KZK GOP, MZK Tychy 
oraz MZKP Tarnowskie Góry. 
Dodatkowo na podstawie 
24-godzinnego biletu papie-
rowego można wykonać jed-
norazowy przejazd pociągami 
Kolei Śląskich na terenie miast 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Do podróżowania  liniami lot-
niskowymi uprawniają także 

nowo wprowadzone elektro-
niczne bilety długookresowe 30-  
i 90-dniowe, oznaczone sym-
bolem SC/ATT Lotnisko. Kosz-
tują one odpowiednio 180 zł 
(30-dniowy) i 440 zł (90-dniowy).

Uwaga! Do przejazdu liniami 
lotniskowymi nie uprawniają 
pozostałe bilety (tj. bilety jed-
norazowe strefowo-czasowe, 
bilety w taryfie odległościowej 
oraz bilety okresowe: 7-, 30- 
i 90-dniowe).  (kr/KZK GOP)
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Kolejowa spółka PKP intercity wprowadzi w grudniu pociąg ic NightJet relacji 
Wiedeń/budapeszt – Wrocław – berlin, który umożliwi gliwiczanom dzienny 
dojazd m.in. do stolicy Niemiec!

Pociąg IC NightJet po stronie pol-
skiej ma zatrzymywać się m.in. 
na stacjach Wrocław Główny, 
Opole Główne, Kędzierzyn-Koź-
le i Racibórz. Jego rozkład jazdy 
zostanie sprzężony z rozkładem 
pociągu IC Przemyślanin, jadące-
go z Przemyśla i prowadzącego 
grupę wagonów do Berlina. Te 
będą przełączane do pociągu IC 
NightJet w Katowicach, a następ-
nie wyruszą w dalszą drogę przez 
Zabrze, Gliwice i Racibórz. 

Swoją trasę zmieni też pociąg 
TLK Hańcza do Suwałk i Grodna. 
Do tej pory kursował z Krakowa, 
niebawem ruszy z Gliwic, a za-
trzyma się m.in. w Katowicach, 
Sosnowcu i Warszawie.

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP 
Intercity będzie obowiązywał od 
9 grudnia. 

Dokładne informacje pasażero-
wie uzyskają na stronie intercity.pl  

lub dzwoniąc pod nr 703-200- 
-200 (opłata za minutę połą-
czenia 1,29 zł brutto. Usługę 
świadczy PKP Intercity S.A.). 
Dodatkowo 9 i 10 grudnia na 
największych dworcach w Pol-
sce – Warszawie Centralnej, 
Wschodniej i Zachodniej, Gdań-
sku, Gdyni Głównej, Wrocławiu, 
Zakopanem, Krakowie Głównym, 
Katowicach, Poznaniu i Szczeci-
nie – do dyspozycji podróżnych 
będą informatorzy mobilni.  (kik)

z Gliwic do berlina 
jednym pociągiem
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zbliża się kolejna okazja, by pobiegać z psami z gliwickiego 
schroniska. tego typu imprezy nie tylko cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem gliwiczan, ale też często mają 
szczęśliwy finał – niektóre spacery kończą się adopcjami! 

„Bieg na 6 łap”, czyli spacer z psa-
mi rozpocznie się 17 listopada, 
o godz. 11.00 na terenie wokół 
Schroniska dla Zwierząt przy  
ul. Wschodniej. Ta ciesząca się 
sporą popularnością impreza 
nie tylko poprawia kondycję, ale 
też daje wiele radości ludziom i 
podopiecznym schroniska. Tego 
typu spotkania często kończą 
się szczęśliwymi adopcjami –  
ludzie zyskują oddanego przyja-
ciela, a zwierzęta nowy, ciepły 
dom i szansę na lepsze życie. 

Przypominamy, że w biegu może 
wziąć udział każdy, jednak pod 
opiekę zwierzaka może otrzymać 
wyłącznie osoba pełnoletnia. 
Zapisy w formie elektronicznej 

są prowadzone do 16 listopada, 
do godz. 12.00. Szczegółowe 
informacje dotyczące wydarze-
nia można znaleźć na stronie  
www.mzuk.gliwice.pl. (mf)

bieg po 
szczęście
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siedmiu kolejek potrzebowała futsalowa drużyna Piasta Gliwice by zdobyć pierw-
sze punkty. udało się podczas wyjazdowego meczu do szczecina. Piast pokonał 
tamtejszą Pogoń 3:0. zwycięstwo pozwoliło odbić się od dna ligowej tabeli.
Wspólna dla obu drużyn była 
chęć zdobycia pierwszego zwy-
cięstwa w tym sezonie. Tak się 
bowiem ułożyła liga, że do tej 
pory żadna z nich nie zdobyła ani 
jednego punktu. W obu ekipach 
liczono, że stanie się to właśnie 
w tym meczu. Podopieczni Klau-
diusza Hirscha bardzo szybko po-
kazali na boisku, że trzy punkty 
zabiorą ze sobą. 

Już w 3. minucie w idealnej 
sytuacji znalazł się Sergio Parra, 
który mocnym strzałem pokonał 

bramkarza gospodarzy. Kilka 
minut później było już 2:0 dla 
Piasta. Michał Grecz praktycznie 
spod samej bramki wpakował 
piłkę do siatki. 

W drugiej połowie Pogoń pró-
bowała odrobić straty, ale nie-
pokonany na bramce był Michał 
Widuch, który obronił wszystkie 
oddawane w jego stronę strzały. 
Pod koniec spotkania gospodarze 
zdecydowali się na grę z lotnym 
bramkarzem, a przewaga jednego 
zawodnika w polu doprowadziła 

do zmasowanych ataków Pogo-
ni. Gliwiczanie jednak nie tylko 
zachowali czyste konto, ale na 7 
sekund przed końcem spotkania 
wykorzystali sytuację i na listę 
strzelców wpisał się Jose Pepo 
strzelając 3 bramkę w tym spo-
tkaniu. 

Następny mecz gliwiczanie ro-
zegrają 24 listopada. Podejmą 
u siebie Clearex Chorzów. Po-
czątek spotkania w hali widowi-
skowo-sportowej Arena Gliwice 
o godzinie 16.00.  (kr)

była walka, były okazje, zabrakło skuteczności. W ostatnim meczu rundy jesiennej 
Piast Gliwice został pokonany w Kielcach przez tamtejszą Koronę 0:1. Pomimo 
porażki należy przyznać, że Niebiesko-czerwoni zagrali bardzo dobrze.

Od pierwszego gwizdka gliwicza-
nie pokazali na boisku, że przy-
jechali po zwycięstwo. Już w 4. 
minucie cieszyli się ze strzelonej 
bramki. Niestety sędzia liniowy 
dopatrzył się spalonego i gol nie 
został zaliczony. Kolejną groźną 
sytuację zgotował gospoda-
rzom Jagiełło, który urwał się 
obrońcom i oddał strzał. Nie-
stety interwencja bramkarza 
zatrzymała piłkę przed bramką. 
Bardzo niebezpieczny na boisku 
w pierwszej połowie był Valen-
cia. To po jego dwóch rajdach 
w przeciągu 3 minut Piast po-
winien prowadzić przynajmniej 
2:0. Jednak w obu przypadkach 
obrona była skuteczna. 

– Grało nam się bardzo ciężko. 
Korona dobrze czuje się w grze 
fizycznej i od początku skupiła 
się na naszych rozgrywających. 
Chcieli ich „uciszyć” i udało im 
się to z Joelem, który jest bar-
dzo kreatywnym i trudnym do 
upilnowania zawodnikiem. Cóż, 

my staraliśmy się dostosować 
do sytuacji, ale nie podołali-
śmy – mówił po spotkaniu Tom 
Hateley. 

Pod koniec pierwszej połowy pa-
dła jedyna bramka w tym spotka-
niu. Marcin Cebula zagrał długą 

piłkę za plecy gliwickich obroń-
ców. Tam najlepiej ustawiony był 
Elia Soriano, który oddał strzał 
z 16 metra, posyłając piłkę nad 
głową bramkarza Piasta. 

Okazję na wyrównanie gliwicza-
nie mieli jeszcze w 60. minucie, 
ale strzał głową Sedlara był nie-
celny. 10 minut przed końcem 
meczu trener Fornalik postawił 
wszystko na jedną kartę, wpro-
wadzając kolejnego, trzeciego 
napastnika na boisko. Pomimo 
starań, nie przyniosło to jednak 
upragnionej bramki i chociaż 
punktu. 

15. kolejka Lotto Ekstraklasy 
była ostatnią w rundzie jesien-
nej. Jej bilans dla Piasta to 7 
zwycięstw, 4 remisy i 4 porażki, 
co daje 25 punktów i 5. miejsce 
w tabeli. 23 listopada rozpocz-
nie się już runda rewanżowa. 
Niebiesko-Czerwoni podejmą 
u siebie Zagłębie Sosnowiec.   
 (kr)

siatkarki azs Politechnika śląska po pięciosetowym boju 
musiały uznać wyższość uni opole, przegrywając 2:3. 
Wyrównane spotkanie pokazało jednak, że akademiczki 
się nie poddają i potrafią walczyć o swoje.

Gliwiczanki nie jechały do Opola 
w roli faworytek, ale już w pierw-
szych minutach pokazały, że łatwo 
tego meczu nie oddadzą. Szybko 
objęły prowadzenie i, pomimo 
chwilowego problemu z rywal-
kami, wygrały pierwszy set. Dru-
żyna z Opola wyciągnęła jednak  
wnioski i drugą odsłonę rozegrała 
na swoją korzyść, pokonując Aka-
demiczki aż 25:17.

W trzecim secie starcie było 
bardzo wyrównane. Dopiero 
w końcówce udało się odskoczyć 
podopiecznym Krzysztofa Czapli 

i wygrać seta. Gospodynie starały 
się jednak, aby ten mecz trwał 
jak najdłużej i doprowadziły do 
tie-breaka. 

Ostatni set wzbudził mnóstwo 
emocji zarówno na parkiecie, jak 
i wśród kibiców. Do wyniku 9:9 gra-
no punkt za punkt. Dopiero wtedy 
opolanki odskoczyły i przeciągnęły 
zwycięstwo na swoją stronę. 

Po 8 kolejkach, AZS Politechni-
ka Śląska ma na swoim koncie  
14 punktów i zajmuje 8. miejsce 
w ligowej tabeli.  (kr)

Piast z pierwszą wygraną!

serce i punkty zostały  
w Kielcach
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Gala Knockout boxing Night 5 ściągnęła do hali widowi-
skowo-sportowej arena Gliwice tysiące fanów boksu. 
Na ten jeden wieczór zaplanowano aż 7 pojedynków. 
Najważniejszym starciem była walka pomiędzy artu-
rem szpilką a Mariuszem Wachem.

Sobotni wieczór w Arenie Gliwice 
rozpoczął się od zwycięstwa Prze-
mysława Zyśka, który na punkty 
wygrał z Igorem Fanijanem. 
Następnie kibice mogli oglądąć 
knockout za knockoutem. Naj-
pierw swoją walkę przed czasem 
wygrał Łukasz Różański, następnie 
Marek Matyja oraz Maciej Sulęcki. 

Najwięcej problemów ze swoim 
przeciwnikiem miał Paweł Stępień. 
W 4. rundzie niewiele zabrakło do 
porażki, ale bokser podniósł się  
i zdołał w 9. rundzie znokautować 
Dimitrija Suchockiego.

Pas mistrzyni świata federacji 
WBC w wadze super półśredniej 
obroniła Ewa Piątkowska, która 
jednogłośnie wygrała na punkty 
ze Szwajcarką, Ornellą Domini.

Najwięcej emocji zapewniła jed-
nak walka wieczoru, czyli starcie 
Szpili z Wikingiem. Widzowie 
liczyli na nokaut, lecz walka 
trwała całe 10 rund. Ostatecz-
nie, po przyznaniu punktów przez 
sędziów, zwycięzcą pojedynku 
został Artur Szpilka.   
 
 (kr)

akademickie derby

bokserskie
emocje
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dzięki nowym uprawnieniom strażnicy miejscy podczas kontroli domowych 
palenisk mogą w razie potrzeby na miejscu wystawić mandat. za wykroczenie 
przeciwko śląskiej uchwale antysmogowej można zapłacić nawet 500 zł.

Od 1 listopada strażnicy miej-
scy mogą wystawić mandat za 
wykroczenie z art. 334. ustawy 
Prawo ochrony środowiska: „Kto 
nie przestrzega ograniczeń, na-
kazów lub zakazów, określonych 
w uchwale sejmiku wojewódz-
twa przyjętej na podstawie art. 
96, podlega karze grzywny”. 
Dotyczy to odpowiedniej eks-
ploatacji instalacji, w których 
następuje spalenie paliw oraz 
zakazu stosowania między in-
nymi węgla brunatnego oraz 
mułów i flotokoncentratów 
węglowych.

Strażnicy, którzy podejmą działa-
nie i dopatrzą się nieprawidłowo-
ści, będą mogli na miejscu ukarać 
sprawcę wykroczenia mandatem 
w wysokości do 500 zł. W przy-
padku skierowania wniosku do 
sądu grzywna może wynieść 
nawet 5 tys. zł.

Nie tylko patrolujący miasto 
funkcjonariusze zwracają uwagę 
na miejskie kominy. W okresie 

grzewczym zwiększona jest 
liczba interwencji podejmowa-
nych w następstwie zgłoszeń. 
– Mieszkaniec, który widzi 
wydobywający się z komina 
dym barwy żółto-brunatnej 
lub burej powinien zadzwonić 
pod bezpłatny numer telefonu 
986 i poinformować o takim 
zdarzeniu – mówi Bożena Frej, 
naczelnik Wydziału Profilaktyki 
i Komunikacji Społecznej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Przypominamy, że uchwała an-
tysmogowa nakłada również na 

mieszkańców obowiązek wymia-
ny starych pieców grzewczych. 
Jeśli instalacja ma ponad 10 lat 
od daty produkcji lub nie posiada 
tabliczki znamionowej, musi zo-
stać wymieniona do końca 2021 r. 
Instalacje 5- i 10-letnie można 
użytkować najdłużej do końca 
2023 r., a eksploatowane krócej 
niż 5 lat – do końca 2025 r. Nieco 
dłużej, bo do końca 2027 r., moż-
na użytkować instalacje spełnia-
jące wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla 
klasy 3 lub klasy 4, według normy 
PN-EN 303-5:2012.  (kr)

od 19 do 21 listopada oraz od 3 do 5 grudnia w biurze obsługi interesantów urzędu 
Miejskiego będzie działał punkt Wojskowej Komendy uzupełnień w Gliwicach. 

W punkcie otwartym od godz. 
9.00 do 15.00 ma być promo-
wana kampania rekrutacyjna 
Ministerstwa Obrony Narodo-
wej „Zostań Żołnierzem Rze-
czypospolitej”.

Celem akcji MON jest pokazanie, 
że bycie żołnierzem to nie tylko 
służba, ale też ciekawa, stabilna 
i perspektywiczna praca. Więcej 
informacji można znaleźć na stro-
nie http://gliwice.wku.wp.mil.pl/. 
 (kik)

29 listopada gościem popularnego cyklu spotkań 
„Wszechnica Pau” będzie prof. Jan Kopiec, biskup die-
cezji gliwickiej. arcypasterz opowie o udziale Kościoła 
katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie 
zaborów. 

Wykład ks. prof. Kopca wpisuje 
się w obchody 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości. W Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) uczestnicy spotkania 
dowiedzą się, czy w trudnym 
czasie zaborów katolicyzm był 
ostoją polskości i jaką odegrał 

rolę w odzyskaniu suwerenno-
ści. Prof. Kopiec jest teologiem 
i historykiem Kościoła, autorem 
wielu publikacji i opracowań.
Spotkanie z ks. Biskupem Ja-
nem Kopcem rozpocznie się  
29 listopada o godz. 16.00. 
Wstęp wolny.  (mm)

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 bezpośrednio 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
Piotr Wysocki, Komisarz Wyborczy 
w Katowicach ii, zwołał pierwszą 

sesję nowo wybranej rady Miasta 
Gliwice kadencji 2018 – 2023  

na 21 listopada 2018 r., godz. 15.00, 
w ratuszu Miejskim –  

z następującym porządkiem:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczą-

cego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Ślubowanie Prezydenta Miasta Gliwice.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Zakończenie obrad Sesji.

informacja o transmisji obrad sesji rady Miasta Gliwice w internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagry-
wane 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.

obrady Na żyWo

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

Mandatem w trucicieli

zostań zawodowym żołnierzem
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http://www.gliwice.eu
https://arenagliwice.com/wydarzenia/bitwy-the-voice-of-poland/
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Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej 
sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą 
Prawo zamówień publicznych” na

„opracowanie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia dla planowanego 

przedsięwzięcia pn.: „zakup autobu-
sów elektrycznych wraz z niezbędną 

infrastrukturą do ładowania”,
nr sprawy PKM/zo/tr/02/2018.

termin składania ofert:  
23 listopada 2018 r. do godz. 10.30.

termin otwarcia ofert:  
23 listopada 2018 r. o godz. 11.00.

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

oferty pracy

oferty pracy

oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów po- 

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie 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 kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością 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 pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającej ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi 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 nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji 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.

oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów po- 

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością 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.

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 do-
kumentacją techniczną), 

• sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, weryfikacja dokumentacji 
dotyczącej zamówień publicznych, 

• przygotowywanie wycen inwestorskich do wnio-
sków inwestycyjnych i remontowych,

• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów 
inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, niezbęd-
nych do przeprowadzania procedur przetargowych,

• nadzór nad realizacją zadań w zakresie prac inwe-
stycyjnych i remontowych oraz kontrola zgodności 
realizacji zadań z zatwierdzonym planem inwesty-
cyjnym i remontowym,

• kontrola nad rozliczeniem końcowym robót budowlanych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skar-

gowych,
• prowadzenie spraw związanych z sieciami nisko-

prądowymi.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności 

elektrycznej,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elek-
troenergetycznych,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa,

• 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 dodatko-

wym 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 wyma-
gania 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 oso-
bowych 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

nabór nr Kd.210.42.2018.or-5

urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. zwycięstwa 21,

 zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale organizacyjnym  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

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

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 23 listopada 2018 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

maszynista pojazdów  
trakcyjnych

Miejsce pracy: Gliwice
zadania:
• wykonywanie manewrów w obrębie bocz-

nicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej  

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu szybkościo-

mierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną manewrową 

oraz osobami odpowiedzialnymi za kie-
rowanie ruchem na bocznicy kolejowej.

twój profil:
• uprawnienia do kierowania pojazdem 

kolejowym – spalinowym pojazdem trak-
cyjnym,

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifika-
cyjnego na stanowisko maszynisty,

• obsługa i eksploatacja lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia Rewidenta  

i/lub Ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 29 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do 

twoich potrzeb i możliwości (w przedziale 
od poniedziałku do soboty, w godzinach 
między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadcze-

nia zawodowego.

osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek E, tel. 608-525-440, 
adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakład-
ce „Kariera” na naszej stronie internetowej:  
www.scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administra-
tor danych), zgadzasz się na przetwarzanie 
przez pracodawcę twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskaza-
ne w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
do przetwarzania twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnienie
-obowiazku-informacyjnego/. 

zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetargi nieograniczone, pn.:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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., pn:
-----------------------------------------------------------------

dostawa wyrobów hutniczych.
termin składania ofert:  

20 listopada 2018 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert:  

20 listopada 2018 r. o godz. 10.00
-----------------------------------------------------------------

dostawa 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

-----------------------------------------------------------------
dostawa materiałów izolacyjnych.

termin składania ofert:  
20 listopada 2018 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
20 listopada 2018 r. o godz. 10.30

-----------------------------------------------------------------
dostawa 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
-----------------------------------------------------------------

dostawa 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
---------------------------------------------------------------

dostawa armatury.
termin składania ofert:  

26 listopada 2018 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  

26 listopada 2018 r. o godz. 12.30
---------------------------------------------------------------
dostawę części instalacji odkurzania.

termin składania ofert:  
26 listopada 2018 r. do godz. 12.15

termin otwarcia ofert:  
26 listopada 2018 r. o godz. 12.45

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

Wykonanie podłączenia 
budynku mieszkalno
-usługowego wieloro-
dzinnego przy ul. opol-
skiej 15 w Gliwicach do 
miejskiej sieci ciepłow-
niczej wraz z adaptacją 
pomieszczenia w piw-
nicy na pomieszczenie 
wymiennikowni i likwi-
dacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo sta-
łe w mieszkaniach oraz 
wydzielenie pomiesz-
czeń higieniczno-sani-
tarnych i modernizacja 
instalacji wodno-kana-
lizacyjnej. 

termin składania ofert:  
23 listopada 2018 r.  

do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

23 listopada 2018 r.  
o godz. 10.00

Wykonanie podłączenia 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy  
ul. opolskiej 17 (budynek 
frontowy i budynek oficyny) 
w Gliwicach do miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz  
z adaptacją pomieszczenia 
w piwnicy na pomieszczenie 
wymiennikowni i likwidacją 
nieekologicznych urządzeń 
na paliwo stałe w miesz-
kaniach oraz wydzielenie 
pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, modernizacja 
instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej i docieplenie połaci 
dachowych.

termin składania ofert:  
23 listopada 2018 r.  

do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

23 listopada 2018 r.  
o godz. 10.30

Wykonanie prac remon-
towych w budynku przy 
ul. tarnogórskiej 146  
w Gliwicach: docieplenie 
budynku, remont elewacji 
frontowej, wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych, 
wzmocnienie konstruk-
cji budynku, docieplenie 
poddasza, remont dachu, 
budowa wewnętrznej in-
stalacji gazowej, central-
nego ogrzewania i c.w.u. 
z jednoczesną likwidacją 
nieekologicznych urządzeń 
na paliwo stałe oraz zago-
spodarowanie terenu. 

termin składania ofert:  
21 listopada 2018 r.  

do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

21 listopada 2018 r.  
o godz. 10.00

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
https://zbmgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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oGŁoszeNia
oferty pracy

nierucHomoŚci

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.)

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

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 264/2018 do 15 listopada 2018 r.,
•	 nr 301/2018 do 26 listopada 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
•	 nr 237/2018 do 21 listopada 2018 r.,
•	 od nr. 265/2018 do nr. 271/2018  

do 26 listopada 2018 r.,
•	 nr 272/2018 do 28 listopada 2018 r.,
•	 od nr. 274/2018 do nr. 277/2018  

do 26 listopada 2018 r.,
•	 nr 278/2018 do 28 listopada 2018 r.,
•	 od nr. 281/2018 do nr. 285/2018  

do 28 listopada 2018 r.,
•	 nr 287/2018 do 28 listopada 2018 r.,
•	 nr 288/2018 do 28 listopada 2018 r.,
•	 od nr. 290/2018 do nr. 297/2018  

do 28 listopada 2018 r.,
•	 od nr. 298/2018 do nr. 300/2018  

do 26 listopada 2018 r.,
•	 od nr. 302/2018 do nr. 313/2018  

do 26 listopada 2018 r.,
•	 nr 315/2018 do 26 listopada 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy placu inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wy-
kazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 695, 684 do 23 listopada 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 679 – 682 do 23 listopada 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 676 do 19 listopada 2018 r.,
•	 nr 683 do 20 listopada 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• dz. nr 453, obręb żerniki, o pow. 
0,0390 ha, położona przy ul. tar-
nogórskiej w Gliwicach, zapisana  
w KW GL1G/00032103/2, użytek b – 
tereny mieszkaniowe,

• dz. nr 455, obręb żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. tar-
nogórskiej w Gliwicach, zapisana  
w KW GL1G/00033908/2, użytek bi 
– inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 6 grudnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206.
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 towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 31 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• zabudowana dz. nr 1082, obręb stare 
Miasto, o pow. gruntu 0,3033 ha i pow. 
użytkowej budynków 1787,66 m², po-

łożona przy ul. zygmunta starego 19  
w Gliwicach, użytek b – tereny mieszka-
niowe oraz bz – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe, KW GL1G/00009898/1 
prowadzona w sądzie rejonowym  
w Gliwicach;

• niezabudowana dz. nr 1083, ob-
ręb stare Miasto, o pow. gruntu 
0,0002 ha, położona przy ul. ta-
deusza Kościuszki w Gliwicach, 
użytek b – tereny mieszkaniowe,  
KW GL1G/00056985/2 prowadzona 
w sądzie rejonowym w Gliwicach.

termin przetargu: 9 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
5 410 000,00 zł 
w tym: 5 409 200,00 zł netto * (zw. z opodat-
kowania VAT) 
              800,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Sta-
re 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%.
Wadium: 541 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2019 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

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

dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

● maszynista pojazdów trakcyjnych 
wymagany egzamin na stanowisko maszynisty, aktu-
alne uprawnienia do obsługi lokomotywy spalinowej 
– mile widziane, uprawnienia do obsługi lokomotywy 
elektrycznej, znajomość przepisów kolejowych, mile 
widziane uprawnienia ustawiacza i/lub manewro-
wego, doświadczenie na pokrewnym stanowisku, 
dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej, 
zakres obowiązków: obsługa kolomotywy elektrycz-
nej i spalinowej, prowadzenie prac manewrowych na 
bocznicy zakładowej, nadzór nad infrastrukturą ko-
lejową na terenie zakładu, prowadzenie wymaganej 
dokumentacji, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● operator wózków widłowych 
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia na wózek 
widłowy, doświadczenie zawodowe, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Wieszowa; 

● operator maszyn 
wykształcenie zawodowe, mile widziane doświad-
czenie na maszynach ciągarskich do drutu, obsługa 
maszyn produkcyjnych, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Rachowice lub Rudziniec;

● kucharz 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświad-
czenie zawodowe kucharskie (warunek konieczny), 
samodzielność, praca co drugi dzień, miejsce pracy: 

Gliwice, istnieje możliwość otrzymania trzypokojo-
wego mieszkania służbowego; 

● pracownik produkcji 
wykształcenie średnie, doświadczenie: brak wyma-
gań, zakres obowiązków: produkcja części samocho-
dowych, składanie drobnych elementów, zgrzewanie, 
sklejanie, umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● kierownik biura 
wykształcenie min. średnie, roczne doświadczenie 
zawodowe, znajomość języka angielskiego oraz ukra-
ińskiego, prawo jazdy kat. B i C, zakres obowiązków: 
organizacja pracy biura, organizacja spotkań, kontakt 
z klientami, zatrudnianie pracowników, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik budowlany 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 
min. 3 lata, prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: 
prace budowlane i wykończeniowe, tj. kafelkowanie, 
gładzie, panele, malowanie zewnętrzne i wewnętrz-
ne, prace brukarskie, tynkowanie, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: Smolnica;

● pomoc kuchenna 
wykształcenie podstawowe, doświadczenie, ksią-
żeczka sanepidowska, zakres obowiązków: piecze-
nie, pakowanie ciast, sprzątanie, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku 

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

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

Oferty z 8 listopada 2018 r.

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.
Wymagania konieczne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. posiadanie pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz publicz-
nych,

3. niekaralność za przestępstwo prze-
ciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko dzia-
łalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności doku-
mentów lub za przestępstwo karne 
skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia. 
5. bardzo dobra umiejętność obsługi 

komputera (znajomość oprogramo-
wania VULCAN, QWARK, QWANT, 
PŁATNIK, KSAT),

6. doskonała znajomość zagadnień 
w zakresie ustawy o rachunkowo-
ści, ustawy o finansach publicznych, 
przepisów podatkowych, rozliczeń 
z ZUS,

7. dyspozycyjność.

termin, sposób i miejsce składania 
dokumentów aplikacyjnych
1. Dokumenty w sprawie naboru na 

stanowisko głównego księgowego 
można składać do 23 listopada  
2018 r. w sekretariacie Szkoły Pod-
stawowej nr 13 im. Krystyny Bo-
chenek 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

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni kandydata na stanowisko pracownika socjalnego  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. świadczenie pracy socjalnej w ramach projektów 

współfinansowanych z UE zgodnie z modelem od-
dzielenia pracy socjalnej od czynności związanych 
z procedurą administracyjną przyznawania świadczeń,

2. praca zarówno z indywidualnym przypadkiem, jak 
i realizacja grupowych form wsparcia, zgodnie z wnio-
skiem o dofinansowanie projektu,

3. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami 
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych 
skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 ustawy  

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2018 r., 
poz. 1508),

2. uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego,

3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
5. posiadanie doświadczenia w zawodzie pracownika 

socjalnego,
6. posiadanie doświadczenia w realizacji działań w ra-

mach projektów współfinansowanych z UE,
7. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z za-

kresu pomocy społecznej, Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego (EFS),

8. dobry stan zdrowia,
9. obywatelstwo polskie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,

• dokument poświadczający wykształcenie (dopuszczalne 
kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świa-
dectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem) 
oraz kwalifikacje (kserokopie potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń 
o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane cer-
tyfikaty – potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny i życiorys 
zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane i opa-
trzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych”.
Dokumenty należy składać w terminie do 23 listopada 
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój 
nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór 
numer 15/DZP/2018 na wolne stanowisko pracownik 
socjalny w Dziale Zarządzania Projektami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-96-53.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podle-
gają zniszczeniu.

Komendant straży Miejskiej w Gliwicach, ul. bolesława śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: 
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory 

oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w ter-
minie do 23 listopada 2018 r. do godz. 15.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  

nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, je-
żeli zostaną dostarczone na ww. adres do 23 listopada  
2018 r. do godz. 15.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/338-19-84.

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://sp13.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,763
http://www.opsgliwice.pl
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://smgliwice.pl/
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oGŁoszeNia 
nierucHomoŚci

17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się i ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną 
działkę nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha, KW GL1G/00138443/0, poło-
żonej przy ul. Piaskowej.

cena wywoławcza nieruchomości: 90 600,00 zł
Wadium: 9100,00 zł
Minimalne postąpienie: 910,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 129, obręb 
Przyszówka, została przeznaczona do zbycia w dro-
dze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6779/18  
z 30 sierpnia 2018 r.  
opis nieruchomości
Działka nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 
0,0346 ha, stanowi teren niezabudowany, częściowo 
ogrodzony, o regularnym trójkątnym kształcie. Położo-
na jest przy ul. Piaskowej, od której prowadzić będzie 
dojazd do nieruchomości. Nieruchomość stanowi 
teren użytku oznaczonego symbolem „Ba”, porośnięty 
dziko rosnącą roślinnością i drzewami. Sąsiedztwo nie-
ruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej.
Przez działkę przechodzi wodociąg, kanalizacja desz-
czowa oraz przewód elektroenergetyczny zasilający 
sąsiedni budynek położony na działce nr 128/1. Dla 
wymienionych sieci nie ustanowiono służebności. 
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do 
utrzymania, zapewnienia drożności i prawidłowego 
funkcjonowania kanalizacji deszczowej w obrębie 
działki nr 129, obręb Przyszówka.
W pobliżu znajduje się także kanalizacja sanitarna 
i sieć gazowa.
Ponadto w granicach przedmiotowej działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie prze-
prowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na 
nią szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działka jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe i zagospodarowanie zielenią. 
Umowa została zawarta do 31 marca 2021 r. Kupujący 
wchodzi w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Skomunikowanie przedmiotowej działki z ul. Piasko-
wą powinno odbywać się zjazdami istniejącymi na 
działkach sąsiednich, pod warunkiem ustanowienia 
stosownych służebności drogowych.
Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich, który nie 
planuje w najbliższym czasie rozbudowy ul. Piasko-
wej, nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki 
oznaczonego symbolem 13KL.
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów 
należy stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 142).
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. Miej-
scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę  
nr 129 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
– 16 u, co oznacza tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą miesz-
kańców dzielnicy, które stanowią część miejskiej sieci 
usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
administracji i łączności, oświaty, sportu i rekreacji, 
kultury, kultu religijnego, handlu i gastronomii,
(…).
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place 
i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
d) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże w tym pod-
ziemne,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Oraz w niewielkim fragmencie 13 KL – co oznacza tere-
ny komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej 
oraz projektowanej – ulice lokalne.

Działka położona jest w granicach Obszaru Rewita-
lizacji Łabędy.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą wadium w wysokości 9100,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 
129, obręb Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL lub 
nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 12 grudnia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofero-

wanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 

nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg, 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości oraz okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu,

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

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

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 stycznia 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie po-
datku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Gliwice w godzinach pracy 
urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6779/18  
z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie 
zamieszczone jest na stronie internetowej www.gli-
wice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z prze-

pisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o po-
rozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 
i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy 
o samorządzie powiatowym; w takim przypadku, nie-
podanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami 
przewidzianymi w przepisach prawa;

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu 
prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych 
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania 
danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyra-
żenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określo-
nym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo 
nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane 
nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda 
miała dotyczyć.

3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z nastę-
pujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych 

osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych;

• w przypadku danych zbieranych za zgodą można również 
cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na prze-
twarzanie danych do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać prze-
niesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak da-
nych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować, składając w formie tradycyjnej 
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 

lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzo-
nego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać do-
datkowe wymogi związane z realizacją wymienionych upraw-
nień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnie-
sienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem da-
nych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontakto-
wać korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod 
adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie 
lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu 
od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) 
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane 
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organiza-
cyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakła-
da na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub po-
dania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych,

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub 
z przepisów szczególnych,

c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
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) 27 kwietnia 2016 r. 
(Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wypo-

sażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochrania-

ny przez profesjonalną firmę oraz moni-
torowany 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.

Górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości i rozwoju 

spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego 
Pola 16, tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego 
ograniczonego mającego na celu sprzedaż 

nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość 
położona w Gliwicach, obręb bojkowskie Pola, obejmująca 
działkę o numerze 221/7 (wg wstępnego podziału działki 
221/2) i o powierzchni 0,0875 hektara.
Działka 221/2, obręb Bojkowskie Pola, ujawniona jest w Księ-
dze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gli-
wicach. Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach 
na podstawie aktu notarialnego z 1 marca 2017 r. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księ-
dze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gli-
wicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest przeznaczo-
na pod działalność lotniczą oraz lotniczą działalność szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Liczba postąpień – minimum jedno.
Cena wywoławcza 1 m2 ww. nieruchomości wynosi:  
175,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i zero 
groszy), a 215,25 zł brutto (słownie: dwieście piętnaście 
złotych i dwadzieścia pięć groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 
221/7, wynosi 153 125,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy 
tysiące sto dwadzieścia pięć złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 221/7, 
wraz z 23% podatkiem VAT, wynosi 188 343,75 zł (słownie: 
sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy zło-
te i siedemdziesiąt pięć groszy) – cena wywoławcza całej 
nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy) 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984) w terminie do 29 listopada 2018 r. do godz. 8.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się  
29 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Górnośląskiej 
agencji Przedsiębiorczości i rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji 
Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści okre-
ślonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie 
organizatora przetargu do 29 listopada 2018 r. do godz. 8.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy 
opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastruktu-
rze zawarto w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, 
którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 
8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; 
od 22 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r. do godz. 8.30. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych  
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka 
z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości i rozwoju 

spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego 
Pola 16, tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17,  

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego 
ograniczonego mającego na celu sprzedaż 

nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość 
położona w Gliwicach, obręb bojkowskie Pola, obejmująca 
działkę o numerze 221/8 (wg wstępnego podział działki 
221/2) i o powierzchni 0,0875 hektara.
Działka 221/2, obręb Bojkowskie Pola ujawniona jest w Księdze 
Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez 
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach na 
podstawie aktu notarialnego z 1 marca 2017 r. Prawo własności 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księ-
dze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gli-
wicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest przeznaczo-
na pod działalność lotniczą oraz lotniczą działalność szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Liczba postąpień – minimum jedno. 
Cena wywoławcza 1 m2 ww. nieruchomości wynosi:  
175,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i zero 
groszy), a brutto 215,25 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych 
i dwadzieścia pięć groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 221/8, 
wynosi 153 125,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto 
dwadzieścia pięć złotych i zero groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 221/8, 
wraz z 23% podatkiem VAT, wynosi 188 343,75 zł (słownie: 
sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy zło-
te i siedemdziesiąt pięć groszy) – cena wywoławcza całej 
nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy) 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984) w terminie do 29 listopada 2018 r. do godz. 8.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się  
29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiej 
agencji Przedsiębiorczości i rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji 
Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści okre-
ślonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie 
organizatora przetargu do 29 listopada 2018 r. do godz. 8.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy 
opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze 
zawarto w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, którą 
należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 
8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; 
od 22 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r. do godz. 8.30. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w dro-
dze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych 
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. 
w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 

tel. 32/301-84-84 lub e-mail: marketing@scl.com.pl

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://gapr.pl/
http://gapr.pl/
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oGŁoszeNia
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

• uL. Fredry 2, garaż nr 5, parter, pow.  
27,35 m2, 1 pomieszczenie, garaż do gene-
ralnego 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 pię-
tro, pow. 35,79 m2 + piwnica: 1,86 m2, 4 po-
mieszczenia, 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: 26 listopada 2018 r. od godz. 11.30 do 
11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 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 pomieszcze-
nie, 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 zgło-
szeniu 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 gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł

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, pomiesz-
czenie sanitarne, Wc; piwnica: 2 pomiesz-
czenia, 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: 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 Od-
dział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• uL. szobiszoWicKa 25, lokal nr 7, iii pię-
tro (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. Dzie-
wanny 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. Dzie-
wanny 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, pod-
dasze, pow. 41,66 m2 + piwnica – 6,62 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpo-
kój, 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 znajdujące-
go 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, przed-
pokój, 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, przed-
pokój, 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: 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 go-
spodarcze, 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, ła-
zienka 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, kuch-
nia, 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: 26 listopada 2018 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 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: 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 dostę-
pem do Wc znajdującego się na klatce 
schodowej (stanowiącego część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 60 700,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz.10.30 do 
10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dzie-
wanny 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 (sta-
nowiącego 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, ła-
zienka 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: 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: 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, przedpo-
kój, 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 pię-
tro, 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: 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.

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.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 46/2018 (926), 15 listopada 201812

kultura

Orkiestra AUKSO pod batutą Marka Mosia oraz gitarzysta Goran Krivokapić 18 listopada 
premierowo wykonają „Concierto de Gliwice” Gerarda Drozda. Niezwykły koncert od-
będzie się w ramach XX Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego. Miasto 
Gliwice zaprasza! 

CO? GDZIE? KIEDY?
CzwArteK 15 liStOpADA

 ■ godz. 16.30: „Jak być dobrym i skutecznym rodzicem, 
czyli wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny” – warsz-
taty z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”,  
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Herbert podróżnik” – wykład Marka Zagań-
czyka, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.00: „Nieodkryte skarby południowej Polski” – 
spotkanie podróżnicze z Anną i Marcinem Nowakami, 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 20.30: Max Klezmer Band – koncert jazzowy,  
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

piąteK 16 liStOpADA
 ■ godz. 16.30: „Jak patrząc – widzieć? Rewolucja! Prze-

wartościowanie wartości Wielkiej Awangardy” – wykład 
dr Olgi Kłosiewicz z cyklu „Jak patrząc – widzieć?”, Teatr 
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 17.00: „Kruche piękno” – wykład Ewy Pokorskiej-
-Ożóg z cyklu „Kolory miasta”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Memoria – jak dobrze opowiadać, jak 
stworzyć opowieść o zapomnianych żydowskich miej-
scach” – warsztaty z Dariuszem Walerjańskim, Dom  
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: Czytanie Gombrowicza w ramach Jesieni 
Inicjatyw, Kawiarenka Zamkowa (ul. Bankowa 11)

 ■ godz. 18.00: „Maroko – brama do Orientu” – spotkanie 
podróżnicze z Piotrem Kowalczykiem, Filia nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojen-
nych 3)

 ■ godz. 18.30: spotkanie autorskie z Markiem Bieńczy-
kiem, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

SObOtA 17 liStOpADA
 ■ godz. 9.00: Bibliogranie – impreza z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Gier, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Kraina wygasłych wulkanów” – 

warsztaty z cyklu „Z silezaurem i mamutem przez pra-
dzieje Śląska”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 16.00: „»Silni, zwarci, gotowi« – Wojsko Polskie 
po odzyskaniu niepodległości” – wykład Michała Mi-
wy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: Shinkarenko Quartet – koncert w ramach  
IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 18.00: Kabaret improwizowany – spektakl grupy 
roIM PROjekt w ramach Jesieni Inicjatyw, teatr Stara 
Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach,  
ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 21.00: Stanisław Soyka & Wojciech Karolak Trio – 
koncert w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultu-
ry Jazovia (Rynek 10)

NieDzielA 18 liStOpADA
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikony świętych” – warsztaty z cy-

klu „Ikona – okno pełne blasku”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: Wieczór Piosenki Słowiańskiej, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: Mateusz Smoczyński – koncert w ramach  
IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 18.00: AUKSO, Goran Krivokapić – koncert w ra-
mach XX Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gi-
tarowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II  
(ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.00: „Mistrzowskie interpretacje” – koncert Gli-
wickiej Orkiestry Kameralnej, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: Jerzy Filar Trio – koncert z cyklu „Paskudo-
Fonia”, Podwórko (ul. Łużycka 16)

 ■ godz. 18.30: Venta Qumenada – koncert muzyki alter-
natywnej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: koncert muzyki ormiańskiej, Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego (ul. Kozielska 1)

 ■ godz. 21.00: Vołosi – koncert w ramach IX PalmJazz  
Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

pONieDziAłeK 19 liStOpADA
 ■ godz. 17.00: „Przeciwutleniacze w profilaktyce zdrowot-

nej” – wykład Haliny Kacprzak w ramach Jesieni Inicja-
tyw, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(pl. Inwalidów Wojennych 3)

śrODA 21 liStOpADA
 ■ godz. 16.30: „Pochwała w wychowaniu – czyli jak chwa-

lić, żeby budować, a nie burzyć” – warsztaty z cyklu 
„Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Biblioforum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

18 listopada będzie okazja, żeby poszerzyć swoje muzyczne 
horyzonty i poznać muzykę z Armenii. Koncert poprowadzą 
dwie dyrygentki prosto z erywania – Christina Sheroyan 
i Marine Alaverdyan.
– Warsztaty i koncert będą okazją 
do bliższego poznania kultury ko-
lebki cywilizacji chrześcijańskiej, 
jak często określana jest Armenia 
– mówi Justyna Dziuma z Funda-
cji Chórtownia. W tak zwanej auli 
rycerskiej Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  
(ul. Kozielska 1) wystąpią Akade-
micki Zespół Muzyczny Politechni-
ki Śląskiej, Chór Mieszany Klaster 
i uczestnicy warsztatów, które od 
16 do 18 listopada w Gliwicach 
poprowadzą Christina Sheroyan 
i Marine Alaverdyan. W programie 

koncertu są utwory wielogłosowe, 
sakralne i ludowe. Usłyszymy tak-
że jednogłosową pieśń tradycyjną 
„Hayr mer” („Ojcze nasz”), która 
wywodzi się z liturgii ormiańskiego 
kościoła katolickiego.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00 
w niedzielę 18 listopada. Wstęp jest 
bezpłatny. Impreza będzie połączo-
na z promocją płyty „Treasures of 
Armenia”, na której można usłyszeć 
czternaście ormiańskich utworów 
w wykonaniu chórów z Armenii, 
Mołdawii, Niemiec i Polski. Każdy 

uczestnik koncertu otrzyma bez-
płatny egzemplarz. Projekt organi-
zowany przez Fundację Chórtownia 
jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

Koncert dla Gliwic

Na ormiańską nutę

warszawskie Combo taneczne to folkowe odkrycie ostatnich 
lat. 29 listopada Klub pracowników politechniki śląskiej zamie-
ni się w warszawskie podwórko, na którym zabrzmią piękne, 
przedwojenne piosenki we współczesnych aranżacjach.

zagrają do tańca

zoran Dukić

18.00 w czwartek 29 listopada. 
Rezerwacje biletów w cenie 35 zł 
są prowadzone telefonicznie pod 
nr. 32/237-22-38.  (mm)

Zespół pod dyrekcją Janka Młynar-
skiego ocala od zapomnienia pięk-
ne przedwojenne piosenki, które 
kiedyś królowały na dansingach, 
w salonach i na ulicach. 

Grupa zagra w składzie: Jan Mły-
narski (wokal, gitara, bandżola), 

Piotr Zabrodzki (wokal, banjo, 
melodika), Sebastian Jastrzębski 
(gitara), Tomasz Duda (saksofon 
barytonowy, klarnet) i Wojtek 
Traczyk (kontrabas).

Koncert w klubie przy ul. Ba-
nacha 3 rozpocznie się o godz. 
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– Concierto de Gliwice op. 175 
powstało w lutym tego roku i jest 
moim osobistym hołdem dla nasze-
go miasta. W trzyczęściowej kompo-
zycji świadomie nie nawiązuję do 
konkretnych miejsc, lecz są to moje 
osobiste refleksje przelane na par-
tyturę. Wierzę, że ten koncert stanie 
się dźwiękowym obrazem Gliwic – 
mówi Gerard Drozd, kompozytor, 
gitarzysta, pomysłodawca i dyrektor 
Gliwickiego Festiwalu Gitarowego.

W Centrum Edukacyjnym im. św. 
Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a) 
wystąpi orkiestra AUKSO, uwa-
żana za jeden z najciekawszych 
zespołów kameralnych w Polsce. 
Muzycy pod kierownictwem dy-
rygenta Marka Mosia twórczo 
łączą klasykę z jazzem, a nawet 
rockiem. Koncertują w Polsce i za 
granicą, współpracując z wybitnymi 
kompozytorami i muzykami, taki-
mi jak Paweł Mykietyn, Krzysztof 
Penderecki, Leszek Możdżer czy 
Urszula Dudziak. W „Concierto de 
Gliwice” do składu AUKSO dołączy 
pięciu muzyków z sekcji instrumen-

tów dętych oraz gitarzysta Goran 
Krivokapić. Rewelacyjny artysta 
z Czarnogóry ma na koncie wiele 
nagród w prestiżowych konkursach 
gitarowych. Występuje na całym 
świecie, a jego gra charakteryzuje 
się techniczną perfekcją i wirtu-
ozerią.

Koncert rozpocznie się w nie-
dzielę 18 listopada o godz. 18.00. 
Bilety są dostępne w Centrum 
Edukacji Kulturalnej i Turystycznej  
(ul. Dolnych Wałów 3). Będzie moż-
na je także nabyć przed koncertem. 
 (mm)

kultura.gliwice.eu

https://kultura.gliwice.eu/

