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Lubiana przez gliwiczan gigantyczna bombka przy 
Urzędzie Miejskim, najwyższa w mieście choinka 
przy ul. Dworcowej, fontanna światła na pl. Piłsud-
skiego, a także niespodzianki i nowości. Rozpoczął 
się montaż ozdób świątecznych, które umilą nam te-
goroczne Boże Narodzenie. Zupełnie nowa ilumina-
cja pojawi się m.in. na ul. Zwycięstwa.

Nowość na najbardziej reprezentacyjnej ulicy w mie-
ście budzi z pewnością największą ciekawość. – W związku 
z zakończoną niedawno przebudową oświetlenia na ul. Zwy-
cięstwa zmieni się sposób montażu ozdób, które tym razem 
zostaną przymocowane bezpośrednio do słupów oświetlenio-
wych. Ozdoby będą oczywiście nowe. Nie chcemy zdradzać 
wszystkiego, ale warto będzie zwrócić uwagę na ul. Zwycię-
stwa w pierwszym tygodniu grudnia oraz w trakcie świąt… 
– mówi Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach. Całość ma korespondować z ozdobami, które pojawią 
się na gliwickim Rynku.

Coraz więcej wiadomo też o innych świątecznych nowościach. 
Ozdoby w kształcie migających choinek świetlnych pojawią się 
na gliwickich rondach – m.in. Księżycowym, generała Andersa, 
Lecha Kaczyńskiego i prof. Stanisława Fryzego. – Zostaną zamon-
towane na latarniach. Będą widoczne z daleka – zapewnia Mariola 
Pendziałek. W centrum Gliwic motywem dominującym będą 
wielobarwne płatki śniegu, które rozbłysną m.in. przy ul. Dolnych 
Wałów i ul. Wieczorka. Podobne, ale w innych kolorach, pojawią 
się też na estakadzie Heweliusza i ulicach: 
Wrocławskiej, Kosów, Chorzowskiej, Psz-
czyńskiej i Toszeckiej.

Miasto stroi  
się na Święta
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Guitar Trio ELOGIO 
na zakończenie
festiwalu

KULTURA
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Najlepsi 
odebrali Laury

List w tej sprawie został wysłany na 
początku tego tygodnia.

O wyrażenie opinii w sprawie 
przyszłości czołgu, który od końca II 
wojny światowej stoi u zbiegu ulic Ja-
snogórskiej i Powstańców Warszawy, 
prezydent poprosił mieszkańców Gli-
wic. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 
blisko 150 e-maili oraz pism złożonych 
m.in. przez Związek Sybiraków. Zde-
cydowana większość osób biorących 
udział w sondażu opowiedziała się 

za pozostawieniem pojazdu 
na dotychczasowym miejscu.  
W podobnym duchu wystosowany 
został apel gliwickich radnych, prze-
głosowany na listopadowej sesji 
RM stosunkiem głosów 
22 „za”, 1 „przeciw” oraz  
1 „wstrzymujący się”.

O dalszych kolejach 
sprawy będziemy informo-
wać na bieżąco.  

 (kik)

Niech czołg zostanie w mieście!
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SPORT
– Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców oraz apel gliwickich radnych, wystąpiłem po raz kolejny – tym 
razem do Ministerstwa Obrony Narodowej o przekazanie miastu czołgu T-34 – informuje prezydent Gliwic   
Zygmunt Frankiewicz.

MŚ Ju-Jitsu. 
Trzymaj 
kciuki za 
naszych!

W Gliwicach nie brakuje wybitnie zdolnych uczniów 
oraz doświadczonych pedagogów. Aby ich uhonoro-
wać, nagrodzić zaangażowanie oraz talent, prezydent 
miasta wręcza Gliwickie Laury Nauki. W tym roku, 
w imieniu prezydenta Gliwic, gratulacje najzdolniej-
szym złożył jego zastępca, Adam Neumann. 
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DRUGA STRONA W OBIeKTyWIe

Aleksandra Bednarz to 35-letnia instruktorka Pole Dance z Gliwic, która weźmie 
udział w finale 9. edycji popularnego show „Mam Talent”. Już w sobotę (26 listo-
pada) powalczy w finałowej dziesiątce o główną wygraną telewizyjnego konkursu. 
Aleksandra jest absolwentką AWF w Katowicach i SGGW w Warszawie. Jak mówi, 
swoją przygodę z Pole Dance, zaczęła stosunkowo niedawno, bo 4 lata temu i to 
dosyć przypadkowo. Dziś ta dyscyplina sportu jest jej prawdziwą pasją. Trzymamy 
kciuki za zajęcie pierwszego miejsca! (fot. TVN / M. Sosnowski)

Kamienie szlachetne i ozdobne, minerały, skamieniałości, a nawet pozaziem-
skie meteoryty – to wszystko mogliśmy obejrzeć w dniach 19–20 listopada na 
XXXIII Giełdzie Minerałów (na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach). Wystawcy zaprezentowali również piękne wyroby jubilerskie pod-
czas kiermaszu biżuterii, który cieszył się wśród odwiedzających bardzo dużą 
popularnością. Wydarzenie uświetnił wykład Jacka Ożdżeńskiego, cenionego 
eksperta, który opowiadał o szczegółach pracy z diamentami. (fot. Z. Daniec)

Na trasę linii A4 wjechał nowoczesny, elektryczny autobus Solaris Urbino 12 electric. 
Pasażerowie mogą nim podróżować, w ramach testów, do końca listopada. – Do 
trzydrzwiowego pojazdu o długości 12 metrów może się zmieścić 70 pasażerów: 30 
siedzących i 40 stojących –  mówi Maciej Krawczyk, wiceprezes zarządu PKM Gliwice. 
Solaris Urbino 12 electric jest napędzany dwoma elektrycznymi silnikami umieszczo-
nymi w piastach tylnej osi. Konstruktorzy zapewniają, że baterie o pojemności 240 
kWh pozwalają na przejechanie w trybie miejskim do 140 km. Dodatkowo pojazd 
posiada system odzysku energii z hamowania.  (fot. Solaris Bus & Coach SA)

Reflektory punktowe, animacje świetlne oraz elektroniczne brzmienie – tak wyglądały 
nietypowe zawody pływackie dla dzieci i młodzieży Gliwice NIGHT & LIGHTS SWIM, 
które odbyły się 19 listopada w pływalni Olimpijczyk. – Chcieliśmy zamienić zwykły 
turniej pływacki w niesamowite show i udało się – nie kryje zadowolenia Mirosław 
Witkowski, kierownik Klubu Pływackiego „SiKReT”, jeden z organizatorów wydarzenia 
(pozostali to: Miasto Gliwice oraz MZUK Gliwice). Więcej szczegółów, wraz z zestawie-
niem wyników końcowych, na www.sikret-plywanie.pl (fot. S. Miachałuszek, Z. Daniec)

Pielęgnice z rzek Ameryki Południowej, kolorowe skalary, azjatyckie wężogłowy, 
a także płaszczki – te i inne niespotykane ryby w otoczeniu roślin wodnych będzie 
można oglądać w Palmiarni Miejskiej od 26 listopada. Dodatkową atrakcją będzie 
tzw. paludarium zasiedlone pająkami, czyli terrarium o bardzo wysokiej wilgotności 
zawierające zbiornik wodny. Na wystawę po niezwykłym świecie fauny i flory wodnej 
zapraszają: Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Górnośląskie Stowarzyszenie 
Akwarystów. Aby móc wejść na wystawę trzeba będzie kupić zwykłą wejściówkę do 
Palmiarni. Ekspozycję będzie można podziwiać do 11 grudnia. (fot. MZUK)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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 dokończenie ze str. 1

Niespodzianki zapowiada także Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych. Nowością 
będzie dziesięciometrowa choinka, która 
pojawi się przed wejściem do Urzędu Miej-
skiego od strony ul. Zwycięstwa, 
w miejscu przekazanych do re-
nowacji trzech gliwickich faunów.  

– Drzewko będzie rozświetlone 
i bardzo  świąteczne.  Ozdo-
bione będzie bombkami, 
świecącymi  gwiazd-
kami  i łańcuchami, 
czubek  ozdobi 
gwiazda.  Za  rok, 
kiedy  to  miejsce 
będzie zajęte przez 
modernizowaną 
właśnie  fontannę, 
znajdziemy  choince 
inne  miejsce  – mówi 
Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy MZUK.

Upiększanie miasta na Święta 
to duże i czasochłonne przedsięwzięcie 
logistyczne.

– Nasi pracownicy już rozpoczęli mon-
taż poszczególnych ozdób. Jest ich dużo, 
są w różnych lokalizacjach. Trzeba więc 
zacząć wcześniej, bo czas goni. Chcieliby-
śmy, by ozdoby rozbłysnęły w okolicach 
Dnia Świętego Mikołaja – dodaje Marze-
na Sosnowska. 

 Nie zabraknie świątecznych pewnia-
ków, czyli ozdób sprawdzonych i ulubionych 

przez gliwiczan. 
Na pewno pojawi 
się migocząca 15 
tys. lampek gigan-
tyczna bombka na 
skwerze Doncaster 
przy Urzędzie Miej-
skim. Na ul. Dworcowej 
uwagę przykuwać będzie 

dwudziestometrowa roz-
świetlona choinka. Plac Krakowski 

zmieni się w las pięknie migo-
czących świątecznych drze-

wek, które zamontowane 
zostaną na latarniach. 

– Podświetlone zo-
staną  także  fontanny. 
Najbardziej efektowny 
tunel  świetlny  będzie 
można  podziwiać  na 

pl.  Piłsudskiego.  Bardzo 
świątecznie będzie też na 

placu Grunwaldzkim i w wielu 
innych rejonach miasta  – dodaje 

Marzena Sosnowska. 
Gliwicką tradycją od kilku lat jest też 

upiększanie miasta poza centrum, w po-
szczególnych dzielnicach. Bożonarodzenio-
we akcenty pojawią się m.in. na Trynku, 
Sikorniku, w Łabędach, Brzezince oraz 
Ostropie. Miasto powinno nabrać świątecz-
nego uroku w okolicach 5 grudnia. Wtedy 
bowiem planowane jest uruchomienie 
większości instalacji. Świąteczne światło na 
latarniach zgaśnie 31 stycznia 2017 roku.
 (pm)

 dokończenie ze str. 1

Podczas uroczystej gali w kinie Amok 
laury trafiły do laureatów konkursów 
i olimpiad przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim, ogólnopolskim i między-
narodowym m.in. w dziedzinie chemii, 
historii, geografii, fizyki, języka polskiego 
oraz konkursów artystycznych, muzycznych 
i zawodowych.

Prezydent uhonorował również lau-
reatów stypendium Prezydenta Miasta 
Gliwice 2016. To najzdolniejsi uczniowie 
wśród mieszkańców naszego miasta. Sty-
pendium przyznawane jest od wielu lat 
w ramach „Miejskiego Programu wspie-

rania edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży będących mieszkańcami Gliwic”. 

Listy gratulacyjne i podziękowania 
otrzymali także stypendyści ministra edu-
kacji narodowej, prezesa rady ministrów 
i zarządu województwa śląskiego. 

– Sukcesy uczniów są ważną wizytów-
ką naszego miasta. Młodzi ludzie poświę-
cają swój czas i energię, reprezentując 
i rozsławiając Gliwice  poza  granicami 
regionu i kraju – mówi Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Gliwic, który po 
wręczeniu uczniom Gliwickich Laurów 
Nauki podziękował także pedagogom 
przygotowującym dzieci i młodzież do 
udziału w konkursach. 

– Widać  zarówno  zaangażowanie 
uczniów,  jak  i ogromny  wkład  pracy 
nauczycieli i rodziców, którzy kładą na-
cisk na rozwój młodzieży i dostrzegają 
jak wielką rolę odgrywa wiedza. Zdol-
ne dzieci wymagają dodatkowej pracy. 
Ale opłaca się ją wykonać, ponieważ to, 
czego się nauczymy w młodym wieku, 
będzie procentować w przyszłości – tłu-

maczy Anna Krasowska, dyrektor SP nr 
21 w Gliwicach.

Uhonorowani zostali również dy-
rektorzy placówek, w których uczą się 
najzdolniejsze dzieci i młodzież z nasze-
go miasta. Gala Gliwickiego Lauru Nauki 
organizowana jest już od 11 lat przez 
nauczycieli z SP nr 21 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. (mf)

AKTUALNOŚcI

Najlepsi  
odebrali Laury

Miasto stroi się na Święta
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AKTUALNOŚcI

4 tys. złotych – o taką kwotę dofinansowania ze środków budżetu miasta będą mogli ubiegać się po Nowym Roku gliwiczanie, którzy w tym 
roku zdecydowali się na trwałą zmianę przestarzałego systemu ogrzewania na rozwiązanie bardziej ekologiczne. To niejedyna ważna wiado-
mość z kręgu zagadnień ochrony środowiska, która stanowi pokłosie poprzedniej, październikowej sesji Rady Miasta.

Jakość powietrza w Gliwicach za-
leży od wielu czynników. Największym 
problemem, zwłaszcza w okresie grzew-
czym, jest tzw. niska emisja. To zanie-
czyszczenia trafiające do atmosfery ze 
źródeł poniżej 40 metrów, głównie po-
przez proces spalania w przestarzałych 
piecach i przydomowych kotłowniach. 
Miasto od lat stara się walczyć z tym 
negatywnym zjawiskiem, a do wspólnej 
walki z niską emisją nieustannie zachęca 
też mieszkańców. 

Gliwiczanie od 19 lat mogą korzy-
stać z miejskich dofinansowań do 
wymiany przestrzałych systemów 
grzewczych na ekologiczne. W la-
tach 1997–2015 Miasto Gliwice 
dofinansowało ponad 5 tys. 
takich modernizacji. 

W październiku zmienił się regula-
min udzielania tej pomocy. Po Nowym 
Roku wysokość dotacji dla mieszkańców 
wzrośnie dwukrotnie i będzie wynosić 
do 4 tys. zł.

Zdecydowałeś się w tym roku na 
trwałą zmianę przestarzałego systemu 
grzewczego na ogrzewanie z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, 
elektryczne, olejowe lub węglowe (w kla-
sie 5)? A może zrobiła to twoja wspólnota 
mieszkaniowa? Uchwałą Rady Miasta nr 
XX/497/2016 z 13 października br., doty-
czącą zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Miasta Gliwice na wy-
brane przedsięwzięcia dotyczące ochro-
ny środowiska, od 2 stycznia 2017 roku 
możesz wnioskować o miejską dotację 
udzielaną w wysokości do 50% kosztów 
kwalifikowanych poniesionych przez 
wnioskodawcę na realizację zadania. Cho-
dzi o maksymalnie 4 tys. zł. O taką samą 
kwotę mogą starać się osoby prawne nie-
działające w celu osiągnięcia zysku (m.in. 

stowarzyszenia, fundacje), które funkcjo-
nują w lokalu o powierzchni użytkowej do 
150 m2. W przypadku, gdy ich działalność 
prowadzona jest na powierzchni większej 
niż 150 m2, w rachubę wchodzi pomoc 
w wysokości do 8 tys. zł. 

Zwiększono również kwotę miejskiej 
dotacji do zmiany systemu grzewcze-
go w przypadku, gdy budynek został 
poddany termomodernizacji. Zamiast 
dotychczasowych 4 tys. zł będzie można 
wnioskować o 8 tys. zł.

– Jeżeli zmiana systemu ogrzewania 
jest  połączona  z termomodernizacją 
budynku  lub  termomodernizacja  była 
wykonana w okresie do 4 lat przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie, to 
dotacja do zmiany systemu ogrzewania 
może ulec podwojeniu  (jednak dodat-
kowa kwota nie może wynieść więcej 

niż 100% kosztów kwalifikowanych ter-
momodernizacji). Maksymalnie dotacja 
do  zmiany  systemu ogrzewania może 
wynieść 8  tys.  zł  (obecnie: 4  tys.  zł) – 
precyzuje Agnieszka Setnik, naczelnik 
Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Dodaje, że od przyszłego 
roku, w przypadku urządzenia grzew-
czego na paliwo stałe, dotowane przez 
miasto będą wyłącznie kotły z zaświad-
czeniem z instytucji posiadającej certy-
fikat Polskiego Centrum Akredytacji lub 
innej jednostki akredytującej w Europie. 
Zaświadczenie to musi potwierdzać speł-
nienie klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012.

Październikowe zmiany regulami-
nów przyznawania dotacji ze środków 
budżetu miasta dotyczą także kosztów 
wybranych instalacji odnawialnych źró-
deł energii (OZE).

To ważna wiadomość dla osób praw-
nych niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku: wysokość dofinansowania dla 
nich do OZE może wynieść po Nowym 
Roku 8 tys. zł (jeśli osoba prawna funk-
cjonuje w lokalu o powierzchni użytko-
wej do 150 m²) lub 12 tys. zł (jeśli dzia-
łalność prowadzona jest na powierzchni 
użytkowej lokalu powyżej 150 m²). Po-
nadto od przyszłego roku, w przypadku 
urządzeń grzewczych typu kocioł na 
biomasę, dotowane będą tylko te z za-
świadczeniem z instytucji posiadającej 
certyfikat Polskiego Centrum Akredy-
tacji lub innej jednostki akredytującej 
w Europie (potwierdzenie spełnienie 
klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012). Gdy 
mowa o pompach ciepła, to dofinan-
sowanie uzyskają tylko te posiadające 
certyfikat EHPAQ.

Do tej pory miasto udzieliło 
ponad 500 dotacji w zakresie in-
stalacji OZe, takich jak kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, kotły 
na biomasę. Łącznie w latach 
2011–2015 z budżetu miasta wy-
datkowano na ten cel 4,2 mln zł.

Pozostałe zmiany wprowadzone 
w październiku w regulaminach miej-
skich dotacji celowych dotyczą kwestii 
formalnych, jakie należy dopełnić, 
składając wniosek o dofinansowanie 
z budżetu miasta. – Zminimalizowano 
przede  wszystkim  liczbę  załączników 
niezbędnych do rozpatrzenia wniosku 
– zwraca uwagę Agnieszka Setnik, na-
czelnik wydziału ŚR. 

Szczegółowych informacji w tej spra-
wie udzielają w godzinach pracy UM pra-
cownicy Wydziału Środowiska (pok. 337,  
tel. 32/238-54-45). 

 (kik)

ekoogrzewanie? OZe? Zmieniły się 
regulaminy miejskich dotacji!

Witacze do wymiany
Stare witacze (na zdj.) stojące na obrzeżach miasta zostaną za-
stąpione nowymi. Będą to nowoczesne ekspozytory wyposazone  
w ledowe tablice. Decyzja dotycząca wyglądu witaczy oraz ich  
lokalizacji jeszcze nie zapadła. 

Ekspozytory to wolnostojące urządze-
nia reklamowo-informacyjne. Te gliwickie 
będą nowoczesne i eleganckie, wyposażo-
ne w wyświetlacze przestrzenne prezen-
tujące wybrany, możliwy do zmiany napis 
elektroniczny oraz trójwymiarowe obrazy 
o charakterze informacyjno-poromocyj-
nym. Witacze będą też pełnić funkcję 
nośnika informacji o mieście – prezento-
wane wiadomości mają być dostosowane 
do kalendarza imprez i ważnych wydarzeń 

miejskich. „Ekspozytory o industrialnym 
designie służyć będą między innymi wita-
niu wjeżdżających gości i zachęcaniu do 
odwiedzenia Miasta. Staną się dzięki temu 
inteligentnymi wizytówkami Miasta” – 
czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 
którą podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
przyjęli gliwiccy radni. Obecnie trwają 
prace związane z przygotowaniem doku-
mentacji technicznej. Inwestycję zrealizu-
je Śląska Sieć Metropolitalna.  (mf)
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Nowy patron na Sikorniku

Symbol Innowacji dla gliwickiej firmy
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Rondo w ciągu ul. Kosów, na skrzyżowaniu z ulicami czapli i Jaskółczej, będzie upamiętniało pierwszego niekomunistycznego prezydenta 
miasta, Zbigniewa Pańczyka – zadecydowała przed tygodniem Rada Miasta. 

Przyjęta nazwa rozjazdu zapropo-
nowana została przez Jerzego Buzka 
i Janusza Steinhoffa „dla upamiętnienia 
imienia człowieka o wielkich zasługach 
dla Gliwic i powiatu gliwickiego, który 
mieszkał w bliskim sąsiedztwie ronda” 
– podkreślono w tekście uchwały. Swo-
ją sugestię odnośnie do nazwy skrzyżo-
wania ulic (nawiązującą do „ptasiego” 
nazewnictwa funkcjonującego w tej 

części Gliwic) przedstawiła też Rada 
Osiedla Sikornik.

Zbigniew Pańczyk urodził się 18 sierpnia 
1934 r. w Poznaniu. Przez całe swoje życie 
zawodowe był związany ze Śląskiem i Gliwi-
cami. W 1959 r. ukończył studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Był współ-
autorem listu protestacyjnego do KC PZPR 
w obronie robotników Radomia w 1976 
r. Jego aktywność opozycyjna zaowoco-

wała wstąpieniem we wrześniu 1980 r.  
do „Solidarności”. W maju 1986 r. został 
aresztowany i osadzony w areszcie śledczym 
w Katowicach. Na mocy amnestii zwolniono 
go 21 sierpnia, jednak jeszcze w tym samym 
roku w ramach represji stracił pracę.

W grudniu 1989 r. jako kandydat Ko-
mitetu Obywatelskiego Zbigniew Pańczyk 
wygrał konkurs ogłoszony przez przewod-
niczącego Miejskiej Rady Narodowej i objął 

funkcję prezydenta Gliwic, którą pełnił 
do sierpnia 1990 r. W latach 1990–1999 
był radnym Rady Miejskiej w Gliwicach. 
W listopadzie 1998 r. został wybrany 
pierwszym Starostą Gliwickim. Funkcję tę 
pełnił do przejścia na emeryturę w 2002 r. 
Zmarł 30 marca 2014 r. Został odznaczony 
pośmiertnie przez Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.  (kik)

Działająca w gliwickim Technoparku firma 3DGence została uhono-
rowana prestiżową nagrodą Symbol Innowacji 2016 przyznawaną 
przez „Monitor Biznesu” dziennika „Rzeczpospolita”.

To piąta edycja konkursu organizowa-
nego przez „Monitor Biznesu”. Kapituła 
konkursu uhonorowała gliwicką firmę 
za dynamiczny rozwój, innowacyjność, 
autorskie rozwiązania technologiczne 
oraz działania na skalę globalną. To atu-
ty, w których kapituła upatruje przewagę 
konkurencyjną firmy. 

– Nagroda  udowadnia  nam,  że 
podążamy  z 3DGence  w dobrym 
kierunku.  Nowatorskie  rozwiązania 
technologiczne, które stosujemy w na-
szych drukarkach 3D  i szybki  rozwój 
naszej firmy zostały docenione przez 
Monitor Biznesu, za co  jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni. Koncentrujemy się 

teraz na globalnym rozwoju  i mamy 
nadzieję na wiele podobnych nagród 
w przyszłości – mówi Andrzej Kukuła, 
prezes zarządu firmy 3DGence, który 
w imieniu zespołu odebrał nagrodę. 

3DGence działa od 2014 r. Tworzą 
ją m.in. naukowcy, inżynierowie, tech-
nicy, managerowie wyspecjalizowani 
w technologii druku 3D i absolwenci 
Politechniki Śląskiej. W 2015 roku, 
inwestorem strategicznym spółki zo-
stał Michał Sołowow, który w 2016 r. 
przejął jej większościowy pakiet. Jed-
nym z pierwszych klientów firmy była 
gliwicka fabryka Opla. 

 (mf) Zespół 3DGence w swojej siedzibie w gliwickim Technoparku

Zamknięcie remontowanej ul. Pola spowodowało, że w godzinach 
szczytu sporo kierowców utyka w korku w rejonie ul. Konarskiego. 
W poniedziałek natomiast zamknięto dla ruchu fragment ul. Dolnych 
Wałów na odcinku między ul. Dworcową a ul. Zwycięstwa.

Aby poprawić sytuację, ZDM zmienił 
czasowo organizację ruchu – dla kierow-
ców jadących Konarskiego od strony ul. 
Zabrskiej wydzielony został dodatkowy pas 
dla skręcających w lewo (w kierunku Poli-
techniki). Dla poruszających się od strony 
ul. Częstochowskiej jezdnia została zawężo-
na do jednego pasa. Z kolei na starówce 25 

lub 28 listopada zamkięta zostanie część ul. 
Dolnych Wałów (między ulicami Dworcową 
i Zwycięstwa). Uwaga na objazd!

Natomiast powodem zamknięcia 
fragmentu ul. Dolnych Wałów, między  
ul. Dworcową a ul. Zwycięstwa, było rozpo-
częcie prac przy budowie przyłączy wodno
-kanalizacyjnych i cieplnych w tym rejonie.

Roboty – jak deklaruje wykonaw-
ca – powinny potrwać mniej więcej  
2 tygodnie. W ich trakcie obowiązywać bę-
dzie tymczasowa organizacja ruchu. Objazd 

do ul. Zwycięstwa został poprowadzony 
częściowo ul. Dworcową do ul. Górnych 
Wałów i dalej – zgodnie z oznakowaniem 
– do ul. Dolnych Wałów. (kik)

Uwaga objazdy!

Kierowcy poruszający się ul. Konarskiego muszą liczyć się z utrudnieniami
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Koordynowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, znalazł się 
wśród 16 Krajowych Klastrów Kluczowych, które mają duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności firm na arenie międzynaro-
dowej. To wielkie wyróżnienie i nowe możliwości dla klastra.

Zadaniem klastrów jest skupianie firm, 
organizacji i instytucji działających w ra-
mach jednego lub pokrewnych, przenika-
jących się sektorów. Obecność w klastrze 
stwarza przedsiębiorstwom liczne korzy-
ści: zwiększa innowacyjność firm, pozwala 
wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, 
ułatwia współpracę oraz pozyskanie do-
finansowania z Unii Europejskiej.

–  Klastry  są  skuteczną  platformą 
współpracy przedsiębiorstw i jednostek 
badawczo-rozwojowych.  Efektywnie 
wykorzystują i łączą potencjał firm, by 
wdrażać innowacyjne rozwiązania i wy-
korzystywać nowoczesne  technologie. 
Klaster to transfer wiedzy umożliwiający 
wymianę doświadczeń pomiędzy współ-
pracującymi podmiotami oraz realizację 
wspólnych projektów. Kojarzymy partne-
rów, organizujemy spotkania tematyczne 
i branżowe, doradzamy w sprawie pozy-
skiwania dofinansowania, promujemy 
szeroko potencjał klastra i jego członków. 
Podejmujemy również działania zmierza-
jące do umiędzynarodowienia klastra, co 
bezpośrednio przełoży się na promocję 
i rozwój  firm  skupionych w MedSilesii 
– wyjaśnia Alicja Michalik, animator 
Klastra MedSilesia, który skupia się na 
innowacyjnych technologiach w sek-
torze rehabilitacji, chirurgii, ortopedii, 
diagnostyki oraz kardiologii. MedSilesia 
pełni również funkcję obserwatorium 

medycznego w projekcie systemowym 
koordynowanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego.

Klaster MedSilesia działający przy 
GAPR w Nowych Gliwicach przy ul. Win-
centego Pola jest wyjątkowy, ponieważ 
jako jedyny w Polsce skupia firmy dzia-
łające w obszarze urządzeń i wyrobów 
medycznych. Ministerstwo Gospodarki 
nadało mu status Krajowego Klastra 
Kluczowego. Swój sukces klaster odniósł 

dzięki działaniom w branży medycznej, 
biomedycznej i rehabilitacyjnej.

– To wielkie wyróżnienie, które stwa-
rza  duże możliwości  rozwoju  naszych 
firm. Krajowy Klaster Kluczowy skupia 
firmy,  instytucje oraz placówki nauko-
we. Ma duże znaczenie dla gospodarki 
kraju  i konkurencyjności  na  arenie 
międzynarodowej.  Krajowe Klastry  są 
identyfikowane i oceniane na podstawie 
zakresu działalności i innowacji, rozwoju, 

dokonanych przedsięwzięć, współpracy 
z innymi przedsiębiorstwami oraz zgro-
madzonego doświadczenia – tłumaczy 
Alicja Michalik.

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyro-
bów Medycznych powstał w 2007 r. Obec-
nie zrzesza ponad 70 podmiotów. Więcej 
o działaniach Klastra MedSilesia można 
znaleźć na stronie www.medsilesia.com. 
Przynależność do klastra jest bezpłatna.
 (mf)

INNOWAcJe

W kluczowej szesnastce

Perspektywy innowacji
Za nami IV Międzynarodowe Forum Innowacji i Technologii oraz Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii. W klimatycznych prze-
strzeniach Nowych Gliwic poglądami i doświadczeniem wymieniali się naukowcy z międzynarodowych ośrodków akademickich oraz prak-
tycy biznesu, którzy zaprezentowali różne perspektywy innowacyjności. 

Forum wpisało się w gliwicki kalendarz 
biznesowo-naukowych spotkań ekspertów 
zajmujących się nowoczesnymi rozwią-
zaniami, a Gliwice m.in. dzięki tego typu 
spotkaniom, wzmacniają wizerunek nowo-
czesnego miasta.

– W Gliwicach jest ponad 75 tys. miejsc 
pracy, w tym ok. 20 tys. w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Firmy powstałe w ostatnim 
dwudziestoleciu w  SEE  „siłą  rzeczy”  są 
nowoczesne i innowacyjne. Mamy jeden 
z  najniższych  wskaźników  bezrobocia 
w Polsce. Z drugiej strony jest tradycja – 
Gliwice zawsze miały i ciągle mają najwię-
cej w przeliczeniu na mieszkańca centrów 
badawczych i biur projektowych. Kombina-
cja tych dwóch wartości przy obecności Po-
litechniki Śląskiej, jednej z najważniejszych 
uczelni technicznej w kraju, daje nam obraz 
innowacyjnego miasta. Dla nas innowacja 
nie jest celem samym w sobie. Celem jest 
zadowolenie mieszkańców – konsumen-
tów, w przypadku firm – klientów – mówił 
Adam Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic, podczas otwarcia Forum. 

– Gliwice są jednym z nielicznych miast, 
które inwestują u sąsiadów. Za pośrednic-
twem GAPR, której głównym udziałowcem 
jest miasto, Gliwice są właścicielem parków 
technologicznych w innych miastach, m.in. 

w Bytomiu i Żorach – dodał Bogdan Traczyk, 
prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju.

Podczas spotkania specjaliści dyskuto-
wali o czynnikach, które mogą pobudzić 
rozwój innowacji w naszym kraju, o tele-
medycynie i robotyce medycznej, kluczo-
wych technologiach teleinformatycznych, 
finansowaniu innowacji, nowych trendach 
w branży motoryzacyjnej i lotniczej oraz 
o międzynarodowych sukcesach polskich 
naukowców. Prezentację poświęconą 
tworzeniu kultury innowacyjności w firmie 

przedstawił Ralph Talmont, organizator kon-
ferencji. Jak wspierać rozwój i implementa-
cje nowych technologii, wyjaśnił z kolei John 
Bason z WB Electronics. Innowacje w trady-
cyjnej opiece medycznej przedstawił Marcin 
Wilczek z firmy Wasko, prezentację „Wyso-
kie technologie dla wszystkich” przedstawił 
z kolei Aleksander Rzetelski z firmy VoicePin. 
Odbyły się też panele dyskusyjne poświę-
cone m.in. nowoczesnym technologiom, 
a także możliwościom ich dalszego rozwoju 
oraz nowym trendom i wyzwaniom branży 
motoryzacyjnej i lotniczej, w tym cieszącym 

się coraz większą popularnością alternatyw-
nym napędom opartym na technologiach 
hybrydowych i elektrycznych.

– Tempo zmian w branży jest bardzo 
szybkie, a cel jest wciąż taki sam. To zwięk-
szenie osiągów. Ale nie tylko – w lotnictwie 
innowacyjność nieodłącznie jest związana 
z bezpieczeństwem – mówił podczas panelu 
dyskusyjnego Wojciech Szumiński, wicepre-
zes Flytronic.

Festiwal Nowych Technologii wspiera 
i promuje świeże podejście do prowadze-
nia firmy, nowe metody edukacji, odmienne 
spojrzenie na kwestie biznesowe i społecz-
ne. Spotkanie rzuciło nowe światło na zna-
ne zagadnienia. – Jak zostać innowacyjną 
firmą? Po pierwsze trzeba podjąć decyzję, 
że nasza firma ma być innowacyjna. Dru-
ga rzecz to pozwolenie pracownikom na 
błędy,  bo  bez  nich  nigdy  nie  powstanie 
żaden pomysł. Trzecia rzecz to stworzenie 
sieci dynamicznych osób w organizacji, tzw. 
ambasadorów zmiany. Czwarta to stworzyć 
przestrzeń, w której ludzie będą mogli się 
spotykać i wymieniać pomysłami – tłuma-
czył Ralph Talmont. 

IV Międzynarodowe Forum Innowacji 
po raz czwarty zorganizowało Miasto Gliwi-
ce we współpracy z Górnośląską Agencją 
Przedsiębiorczości i Rozwoju.  (mf)

25 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju wręczono status Krajowego Klastra Kluczowego, m.in. klastrowi MedSilesia
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Krew jest jednym z najskuteczniejszych leków, jakimi dysponuje 
współczesna medycyna. Nie może być wytwarzana syntetycznie – po-
zyskuje się ją wyłącznie od krwiodawców. Dlatego tak ważne jest, aby 
było ich jak najwięcej. 5 grudnia będziemy mieli szansę zrobić komuś 
wyjątkowy prezent mikołajkowy i oddać krew, która ratuje życie. 

Akcja krwiodawstwa odbędzie się na 
placu Krakowskim między godz. 12.00 
a 17.00. W mobilnym punkcie krwiodaw-
stwa (zaparkowanym autobusie) będzie 
można oddać krew. Wcześniej należy zjeść 
lekki posiłek. Krew mogą oddawać osoby 
pełnoletnie, które nie są przeziębione ani 
nie cierpią na inną infekcję. Cała procedu-
ra, razem z wypełnieniem ankiety, trwa 
zazwyczaj od 20 do 30 minut.

Krew transportuje różne substancje 
i wpływa na reakcje odpornościowe 
organizmu. Jednym z badaczy, który 
położył podwaliny dla współczesnego 
krwiolecznictwa, był lekarz i bakteriolog 
Ludwik Hirszfeld. Jest on uznawany za 
twórcę tak zwanej polskiej szkoły immu-
nologii, a do jego najważniejszych osią-
gnięć należy praca nad grupami krwi. 
To on wprowadził oznaczenie na grupę 
0, A, B i AB, przyjęte na całym świecie.

Organizatorem akcji krwiodawstwa 
Mikołajkowy Prezent „Podaruj życie” jest 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej i klub Ho-
norowych Dawców Krwi „Dar Nadziei” 
przy OSP w Gliwicach-Brzezince.   (mm)

AKTUALNOŚcI / ZDROWIe

KOLORy 
MIASTA

Krew daje życie

Gliwice razem
„Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by poko-
nał nas lęk przed własną słabością” – głosi ogólnoświatowe motto 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia). 
Wielkie rzeczy warto robić razem! 

„Razem” to słowo klucz tegorocznej 
edycji miejskich obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Gli-
wicach. Oznacza bowiem nie tylko szeroko 
rozumianą integrację, ale też współpracę. 
W przygotowania MDON włączyło się 
w tym roku CH FORUM. Tym sposobem 
gliwickie święto osób niepełnosprawnych 
będzie miało dwie odsłony – 3 i 5 grudnia. 

Główne imprezy Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach 
pod patronatem prezydenta miasta odbę-
dą się 5 grudnia. W programie obchodów 
organizowanych w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) przewidziano spektakl teatralny 
i koncert muzyczny, a po ich zakończeniu 
– projekcję jednego z najlepszych fran-
cuskich komediodramatów ostatnich lat. 
Jako pierwsi, tuż po godz. 14.00, na deski 
Sceny Bajka wyjdą aktorzy Teatru A. Tuż po 
nich przed publicznością wystąpi główna 
gwiazda imprezy – Janusz Radek, ceniony 
wokalista i artysta teatrów muzycznych. Po 
zamknięciu części oficjalnej zainteresowani 
będą mogli obejrzeć obsypany nagrodami 
i oparty na prawdziwej historii komedio-
dramat „Nietykalni” w reż. Oliviera Naka-
che’a i Erica Toledany. Wstęp wolny! 

3 grudnia w CH FORUM (ul. Lipowa 
1) wystartuje natomiast akcja charyta-
tywna na rzecz osób niepełnosprawnych, 
połączona ze spotkaniem z tancerzem 
Rafałem Maserakiem, byłym bramka-

rzem polskiej reprezentacji Radosławem 
Majdanem, aktorem Przemysławem 
Cypryańskim oraz showmanem i saty-
rykiem Bilguunem „Billem” Ariunba-
atarem. Wstęp na to wydarzenie będzie 
wolny. Początek – godz. 14.00.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych został ustanowiony w 1992 
roku przez Zgromadzenie Ogólne Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. ONZ chciało 
w ten sposób zwrócić uwagę na problemy 
tej grupy społecznej i podkreślić koniecz-
ność działań na rzecz integracji osób nie-
pełnosprawnych z resztą społeczeństwa. 
 (kik)

Wielu z nas w czasach szkolnych zbierało znaczki albo monety. Niektó-
rzy połknęli kolekcjonerskiego bakcyla na dobre. Z czasem ich zbiory 
rozrosły się do potężnych rozmiarów. Od 5 grudnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej będzie można podpatrzeć, co kryją kolekcje członków 
gliwickiego oddziału Polskiego Związku Filatelistów.

Filatelista nie tylko zbiera znaczki, 
ale próbuje dociec wszystkich oko-
liczności ich emisji – geograficznych, 
historycznych, społecznych. Wystawa fi-
latelistyczna odbywa się w MBP co roku. 
– Prezentowane zbiory filatelistyczne 
i numizmatyczne pokazują różne dzie-
dziny kultury i sztuki – wyjaśnia Krystian 
Szejka, prezes Oddziału w Gliwicach PZF.

Poza znaczkami i monetami w sali 
wystawowej MBP (filia nr 1, pl. Inwali-

dów Wojennych 3) odwiedzający zoba-
czą m.in. okazjonalny datownik poczto-
wy stosowany w Urzędzie Pocztowym 
Gliwice 22. Wernisaż zaplanowany jest 
na 5 grudnia o godz. 17.00. Ekspozycja 
będzie prezentowana do 30 grudnia.

Organizatorem wystawy „Filatelisty-
ka – pasja, która łączy pokolenia” jest 
Oddział w Gliwicach PZF oraz MBP. Wy-
darzenie objął honorowym patronatem 
Prezydent Miasta Gliwice.  (mm)

Pasja, która  
łączy pokolenia

Gliwicka Akademia 
Zdrowia Dzieci, czyli… 
zdrowie na zakupach!
Po rekordowym październikowym Gliwickim Dniu dla Zdrowia, w któ-
rym uczestniczyło blisko 900 głównie dorosłych mieszkańców miasta, 
czas na kolejną bezpłatną miejską akcję – białą sobotę dla najmłodszych!  
Kiedy? 26 listopada. Gdzie? W pasażu ch FORUM przy ul. Lipowej 1. 

Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci 
stanowi kolejną odsłonę szeroko zakro-
jonego projektu Urzędu Miejskiego pod 
hasłem Zdrowe Gliwice. Celem GAZD jest 
profilaktyka i promocja zdrowia ukierunko-
wana na najmłodszych. W przedsięwzięcie 
zaangażowało się społecznie CH FORUM, 
które udostępni przestrzeń niezbędną do 
przeprowadzenia akcji oraz 8 działających 
w mieście placówek i instytucji (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum 
Fizjoterapii FIZJOFIT, Ewa Gaś – Specjali-
styczny Zakład Stomatologii Zachowaw-
czej, Agnieszka Bratek – Dobry dietetyk, 
Amplifon Gliwice, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Gimnazjum nr 3 oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego Województwa 
Śląskiego w Gliwicach). 

26 listopada, między godz. 13.00 
i 18.00, zapraszamy wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami do skorzystania z wiedzy 
i doświadczenia dyżurujących w FORUM 
lekarzy-specjalistów (dietetyka, logopedy, 
psychologa, pedagoga, lekarza dentysty 

oraz fizjoterapeutów). W ramach bezpłat-
nych badań i konsultacji u dzieci będzie 
również wykonywane badanie uszu pod 
hasłem „W zdrowym uchu zdrowy słuch”.

Oprócz badań zaplanowano wspólne 
rysowanie i kolorowanie oraz inne atrakcje, 
m.in. malowanie twarzy.  (kik)

Przed miesiącem w ramach Gliwickie-
go Dnia dla Zdrowia w przestrzeni CH 
FORUM można było skorzystać z porad 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny (IFMSA – Poland).
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Koszykarze GKT Gliwice pokonali zawodników Astorii Bydgoszcz 
70:58. Gliwiczanie wygrali mimo nieobecności niedysponowanego 
Pawła Zmarlaka.

Pojedynek, przynajmniej na począt-
ku, był wyrównany. Astoria w pierwszej 
połowie meczu grała skutecznie, ale 
zespół GTK szybko odrabiał straty, a w 
drugiej części spotkania zaczął kontro-
lować sytuację.

Łukasz Ratajczak, Marcin Sala-
monik i Marcin Weselak sprawili, 
że brak Zmarlaka  (podstawowego 
skrzydłowego GTK) nie okazał się dla 
gliwiczan problemem. – Gramy swoją 
koszykówkę i to rywal dostosowuje się 
do nas, a nie my do rywala – mówił po 
meczu Łukasz Ratajczak, który zdobył 
19 punktów.

Kolejny mecz podopieczni Pawła Tur-
kiewicza zagrają 27 listopada w stolicy  
z Legią Warszawa.  (pm)

SPORT

GTK ograło Astorię Z orzełkiem na piersi

Grad goli!

W 9. kolejce pierwszej ligi siatkarskiej zawodniczki KŚ AZS Politech-
niki Śląskiej pokonały Joker Świecie 3:1 (25:21, 26:28, 25:23, 25:15).

Gliwiczanki idą jak burza! Jest to już 
ich czwarta wygrana w ostatnich pięciu 
kolejkach, natomiast ich przeciwniczki 
z zespołu Joker Mekro Energoremont 
Świecie przegrały dopiero… drugi raz 
w całym sezonie.

– Jeszcze nie tak dawno nawet nie 
marzyliśmy, że z takimi drużynami jak 
Wisła czy Joker Świecie będziemy mo-

gli nawiązać walkę, a tu okazuje się, że 
spokojnie możemy nawet z nimi wygrać 
– mówił po meczu doc. dr Krzysztof Cza-
pla, prezes AZS Gliwice. 

Następny mecz siatkarki rozegrają 
w sobotę (26 listopada). Ich przeciwni-
kiem będzie Krosno Glass Karpaty AZS 
PWSZ MOSiR.  

 (pm)

Gliwiczanie Anna Łach i Paweł 
Bańczyk zostali powołani na 
Mistrzostwa Świata Ju-Jitsu we 
Wrocławiu.

Anna Łach ma na swoim koncie 
m.in. tytuł Mistrzyni Polski Ju-Jitsu Ne 
Waza w kategorii do 70 kg oraz wygra-
ną Pucharu Europy w Belgii (European 
Open Ju-Jitsu Championship) i zwycię-
stwo na turnieju Germany Open.

Drugim zawodnikiem, który wystar-
tuje na mistrzostwach, jest Paweł Bań-
czyk, zawodnik oraz trener gliwickiego 

klubu BJJ Factory w jednej osobie. To 
posiadacz m.in. Pierwszego Dana Judo 
i brązowego pasa Ju-Jitsu oraz drugie-
go miejsca w światowym rankingu 
zawodników tej dyscypliny.

Mistrzostwa będą organizowane 
we wrocławskiej hali Orbita przy 
ul. Wejherowskiej 34. Ma w nich 
uczestniczyć około 600 zawodników. 
Trzydniowy turniej rozpocznie się  
25 listopada. Wstęp wolny. Więcej 
informacji na www.mistrzostwa. 
jujitsu.pl.

 (pm)

Piast Gliwice pokonał AZS UŚ Katowice aż 5:0 w 8. kolejce spotkań  
o mistrzostwo Futsal ekstraklasy. Była to pierwsza wyjazdowa  
wygrana gliwiczan w tym sezonie.

Cóż to było za spotkanie! Mecz zo-
stał okrzyknięty przez komentatorów 
najlepszym wyjazdowym pojedynkiem 
futsalowego Piasta od początku sezonu. 
Podopieczni Sebastiana Wiewióry roz-
gromili gospodarzy, strzelając pięć goli  
i nie tracąc przy tym ani jednego.

Aż dwie bramki zdobył dla Piasta Paweł 
Barański, po jednej Przemysław Dewucki, 
Zbigniew Mirga i Taras Tarasewicz, który 
dobił katowiczan w 35. minucie, ustalając 
ostateczny wynik spotkania na 5:0.

Dzięki wygranej Piast umocnił się na 
wysokim 3. miejscu w tabeli. Następny 
mecz gliwiczanie rozegrają 27 listopada 
z Clearex Chorzów.  (pm)

Piast Gliwice zremisował w meczu 16. kolejki Lotto ekstraklasy z cra-
covią 2:2. Dla Piasta strzelali Gerard Badía oraz Sandro Gotal – zdo-
bywca debiutanckiego gola w barwach Piasta.

Mimo wywalczonego remisu, to Cra-
covia dominowała w pierwszej połowie 
spotkania. 

Pierwszą bramkę dla Cracovii zdobył 
Miroslav Čovilo. Wygrał pojedynek głów-
kowy w polu karnym Piasta i pokonał Ja-
kuba Szmatułę po dośrodkowaniu Tomasza 
Brzyskiego.

Gerard Badía wyrównał, ale… 
dopiero w końcówce meczu (w 80. 

minucie spotkania), która była bardzo 
nerwowa. W doliczonym czasie gry 
Krzysztof Piątek dograł do Marcina 
Budzińskiego, który oddał celny strzał 
i uzyskał dla Cracovii prowadzenie. 
Kiedy kibice Piasta niemal pogodzili się 
z porażką, Sandro Gotal został sfaulo-
wany, a sędzia podyktował rzut karny. 
Gotal strzelił pewnie doprowadzając do 
remisu.

– Powiem krótko. Pierwsza połowa była 
katastrofalna w naszym wykonaniu. Prze-
grywaliśmy pojedynki i nie byliśmy wystar-
czająco agresywni. Po przerwie graliśmy 
lepiej i walczyliśmy. Dziękuję drużynie za 
ten punkt, ale mieliśmy się tak prezentować 
przez całe spotkanie, a nie tylko w drugiej 
połowie – mówił po meczu Radoslav Látal, 
trener Piasta. – Zostały nam jeszcze cztery 
spotkania i musimy zdobyć w nich jak naj-
więcej punktów – dodał.

Następny mecz gliwiczanie rozegrają  
27 listopada. Ich przeciwnikiem będzie 
Wisła Płock.  (pm)

Ważny remis z cracovią

Sandro Gotal cieszy się po zdobyciu swoje-
go pierwszego gola w barwach gliwickiego 
Piasta

Zwycięstwo 
gliwiczanek  
nad Jokerem
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Muzyka salonowa cieszyła się niegdyś ogromną popularnością. Była 
nieodłącznym elementem przyjęć, zwłaszcza wyprawianych przez 
zamożnych mieszczan. Dziś rzadko można trafić na tego typu koncer-
ty, dlatego wszyscy melomani powinni zajrzeć 4 grudnia do centrum 
Kultury Jazovia. Zagra tam Zespół Muzyki Salonowej eleganza.

Zespół Eleganza powstał na bazie 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej w 2016 
roku. Koncert premierowy odbył się 4 
września w parku Chopina podczas Poże-
gnania Lata. – Kontynuujemy wiedeńskie 
tradycje muzykowania w  klasycznym, 
lekkim  i  tanecznym  nastroju – mówi 
Waldemar Staniczek, skrzypek Eleganzy. 
W repertuarze zespołu znajdują się same 
przeboje. Wysłuchamy walców, polek, 
czardaszy, serenad, marszów, wiązanek, 

uwertur i tańców. Muzycy wykonają 
utwory zarówno znanych mistrzów (Jo-
hanna Straussa, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta), jak i nieco zapomnianych kom-
pozytorów (Vittoria Montiego, Juliusa 
Fučíka). W programie są także utwory 
Imrego Kálmána i Ferenca Lehára, wę-
gierskich twórców muzyki operetko-
wej. – Zaprezentujemy    program pod 
tytułem „Wiedeński ogród muzyczny”, 
dający obraz klimatu muzycznego, który 

z ogromnym powodzeniem rozbrzmie-
wał w ogrodach, parkach oraz salonach 

XIX-wiecznej Europy, a w szczególności 
Wiednia – zapowiada Staniczek.  (mm)

Zespół Eleganza zagrał swój premierowy koncert na Pożegnaniu Lata w parku Chopina

KOLORy 
MIASTA

eDUKAcJA / KULTURA

eleganza na salonach

Już po raz dwudziesty wybitni naukowcy z czołowych ośrodków w europie, USA i Kanadzie omawiali w na-
szym mieście najświeższe postępy w dziedzinie biologii molekularnej, bioinformatyki czy genetyki, mające 
istotny wpływ na badania nad nowotworami. Prelekcje w ramach międzynarodowej konferencji GLIWIce 
ScIeNTIFIc MeeTINGS (18–19 listopada) toczyły się w centrum Kultury Studenckiej Mrowisko. 

Gliwickie Spotkania Naukowe (GLIWICE 
SCIENTIFIC MEETINGS, GSN) to coroczne 
wydarzenie o międzynarodowym zasięgu, 
organizowane wspólnie przez Politechnikę 
Śląską oraz Centrum Onkologii w Gliwicach 
– Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Badań nad Rakiem. Biorą 
w nim udział wyłącznie naukowcy oraz le-
karze ze Śląska. Wykładom przysłuchuje się 
rzesza studentów medycyny i powiązanych 
z nią kierunków politechnicznych. Celem 
GSN jest naświetlenie nowych faktów 
i pogłębienie wiedzy z dziedziny biologii 
molekularnej, biotechnologii, bioinforma-
tyki oraz genetyki w odniesieniu do terapii 
nowotworowych.

– Mamy w Polsce mnóstwo młodych 
naukowców z olbrzymim potencjałem. 
Są oni jednak dość rozproszeni, a kon-
ferencja taka jak ta integruje środowi-
sko, pozwala nam zdobywać fundusze, 
daje duże możliwości – podkreśla prof. 
dr hab. Joanna Rzeszowska, przewod-
nicząca konferencji w Gliwicach oraz 
inicjator cyklu spotkań. – Kolejnym 
wydarzeniem, które organizujemy na 
mniejszą  skalę,  są  Śląskie  Spotkania 
Naukowe, podczas których młodzi ba-
dacze wymieniają się swoimi wynikami 
badań. Dlaczego  to  robimy? Tak na-
prawdę jedyną dobrą drogą na rozwija-
nie nauki w Polsce jest najpierw dobre 
poznanie  się  i zbudowanie  zaufania, 
a później dążenie do tego, aby uczelnie 
współpracowały ze sobą – dodaje.

Tematyka Gliwickich Spotkań Na-
ukowych jest zróżnicowana i obejmuje 
zagadnienia z dziedziny kancerogene-
zy, wykorzystania nauk biologicznych, 
genetyki molekularnej i bioinforma-
tyki w badaniach nad nowotworami, 
rozpoczynając od badań podstawo-
wych, aż po zastosowanie kliniczne. 

W ramach jubileuszowej, 20. edycji 
GSN omawiano szczegółowo takie 
kwestie, jak zależność między stresem 
komórkowym i rytmem okołodobo-
wym a inicjacją nowotworów, wpływ 
struktury chromatyny na modulację 
transkrypcji, a także charakterystykę 
regulatorowego RNA, informatyczną 
analizę procesów biologicznych oraz 
wykorzystanie biotechnologii w wal-
ce z nowotworami. W konferencji 
uczestniczyli uznani wykładowcy 
z ośrodków europejskich, USA, Kanady, 
Rosji i państw postradzieckich. Przybyli 
również liderzy organizacji „European 
Association for Cancer Research”, za-
służonej w zaawansowanych badaniach 
nad nowotworami.

Gliwickie Spotkania Naukowe 
stały się trwałym elementem 
w szerzeniu wiedzy na temat 
badań nad komórkami rakowy-
mi. W jakich okolicznościach 
powstawały?

 – Dwadzieścia lat temu postanowili-
śmy zorganizować konferencję, na którą 
zapraszani byliby do Gliwic naukowcy z naj-
wyższej półki. Od tego momentu gościmy 
co roku osoby, które przedstawiają swój 
bogaty dorobek pracownikom Instytutu 
Onkologii,  Politechniki  Śląskiej  i innych 
regionalnych ośrodków naukowych – wy-
jaśnia prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak, 
kierownik Centrum Badań Translacyjnych 
i Biologii Molekularnej Nowotworów 
w Centrum Onkologii w Gliwicach – Insty-
tucie im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Główną inicjatorką Gliwickich Spotkań 
Naukowych i ich twarzą od dwóch dekad 
jest prof. Joanna Rzeszowska. Warto 
jednak wiedzieć, że już wcześniej ideę 
międzynarodowej wymiany myśli rozwi-
jał na gliwickiej onkologii prof. dr. hab. 
n. med. Mieczysław Chorąży, wieloletni 
kierownik Zakładu Biologii Nowotworów 
w Centrum Onkologii w Gliwicach. W la-
tach 70. minionego wieku zapoczątkował 
cykl naukowych dysput z udziałem zagra-
nicznych gości. – Zorganizowałem ich 12. 
Potem prof. Rzeszowska po reorganzacji 
Instytutu Onkologii przeszła do Politech-

niki Śląskiej i zainicjowała cykl GSN. Dziś 
obchodzimy  ich  20-lecie  – opowiadał 
w Mrowisku prof. Chorąży. 

Co jest najwartościowsze w GSN? 
– Myślę,  że  poszerzanie  horyzontów. 
Nawet  jeżeli ktoś nie  interesuje się  tą 
tematyką, to w trakcie konferencji może 
całkowicie  zmienić  zdanie – uważa dr 
Agnieszka Toma-Jonik, jedna z uczest-
niczek Gliwickich Spotkań Naukowych. 

 (kik/GliwiceTV)

Dyskutowali w Gliwicach  
o skutecznej walce z rakiem

Prof. dr hab. 
inż. Andrzej 
Świerniak 
Dyrektor Instytutu 
Automatyki na Wy-
dziale Automatyki, 
Elektroniki i Infor-

matyki Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach: 

Gliwickie Spotkania Naukowe są 
zdecydowanie międzynarodowe, od-
bywają się od lat ze sporym sukcesem. 
Nie ukrywamy satysfakcji, że ich „sie-
dzibą” stała się niejako Politechnika 
Śląska.

Prof. dr hab. 
n. med. 
Krzysztof 
Składowski
Dyrektor Centrum 
Onkologii – Insty-
tutu im. Marii Skło-

dowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach: 
Odnotowujemy  coraz  więcej 

uczestników  i coraz większe  zainte-
resowanie GSN,  zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. W moim odczuciu ta 
konferencja silnie wzmacnia współ-
pracę pomiędzy Instytutem Onkologii 
w Gliwicach a środowiskiem nauko-
wym Politechniki Śląskiej.

Radosław 
Kwapiszewski
Uczestnik GSN: 

W Gl iwick ich 
Spotkaniach Nauko-
wych  biorą  udział 
nie  tylko  profeso-

rowie, ale też studenci i doktoranci. 
Konferencja robi ogromne wrażenie. 
Cieszy mnie, że towarzyszy jej wysta-
wa naukowa z ponad 100 posterami. 
Jest w czym wybierać.
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KULTURA 

Na zakończenie XVIII Międzynarodowego 
Gliwickiego Festiwalu Gitarowego zaplano-
wano koncert trzech wirtuozów. Guitar Trio 
eLOGIO wystąpi 27 listopada w centrum 
edukacyjnym im. św. Jana Pawła II. Dla 
miłośników muzyki gitarowej – obecność 
obowiązkowa!

Niedzielny koncert zakończy tegoroczną odsłonę 
festiwalu. Tę edycję wyróżniały występy, podczas któ-
rych z gitarą klasyczną współbrzmiały inne instrumenty 
– melomani wysłuchali duetu gitarowo-wiolonczelo-
wego oraz gitarowo-klarnetowego. Jako ostatni akcent 
imprezy zaplanowano mocne muzyczne uderzenie – 
Guitar Trio ELOGIO. To międzynarodowy zespół, w któ-
rym udzielają się znakomici instrumentaliści. Wszyscy 
trzej, choć pochodzą z różnych zakątków Europy, ukoń-
czyli studia w Akademii Muzycznej w Zagrzebiu. – Ten 
koncert będzie niezwykły. Guitar Trio ELOGIO tworzą 
wspaniali wirtuozi, a program koncertu  jest nader 
interesujący – mówi Gerard Drozd, dyrektor festiwalu.

Petrit Çeku to urodzony w Prizren w Kosowie gitarzy-
sta, którego wrażliwość przyciąga fanów na całym świe-
cie. Występował zarówno jako solista, jak i z największymi 
orkiestrami symfonicznymi. Çeku gra na gitarze Ross 

Gutmeier. Pedro Ribeiro Rodrigues pochodzi z Portugalii. 
Podczas studiów uczestniczył w kursach mistrzowskich 
u tak znakomitych gitarzystów i pedagogów, jak Zoran 
Dukić czy Carlo Marchione. Trzecie ogniwo ELOGIO to 
Tomislav Vukšić, rodowity Chorwat. Oprócz studiów mu-
zycznych w Zagrzebiu, uczył się też na kursach mistrzow-
skich w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Otrzymał 
wówczas prestiżowe stypendium w ramach programu 
Huygens. Ma na koncie wiele nagród i wyróżnień w mię-
dzynarodowych konkursach gitarowych.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a). 
Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy jest 
organizowany przez Gerarda Drozda, kompozytora 
i gitarzystę. Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Sztuka Bertolta Brechta po premierze w 1928 roku wywołała niemałe poruszenie wśród 
ówczesnych elit. czy jej wymowa nadal jest tak ostra, będzie można przekonać się już 25 
listopada. Kino Amok pokaże spektakl National Theatre.

Spektakl National Theatre w Londynie 
jest utrzymany w komiksowej konwen-
cji. Za reżyserię odpowiada Rufus 
Norris, dyrektor artystyczny NT. 
W adaptacji klasycznego już dzie-
ła duetu Bertolt Brecht–Kurt 
Weill zwraca uwagę scenografia  
i, oczywiście, znakomite aktorstwo. 
W głównych rolach zobaczymy Ro-
ry’ego Kinneara (jako Macheatha) 
i Rosalie Craig (jako Polly).

Miejscem akcji sztuki jest Londyn. 
Rzecz dzieje się tuż przed królewską 
koronacją. Dzielnice o podejrzanej reputacji 
opanowali kieszonkowcy i damy lekkich obyczajów, 

a policja z trudem trzyma całe to towarzystwo 
w ryzach. Polly Peachum wywodzi się 

z rodziny nieoficjalnych przywódców 
miejskich żebraków. Jej familia nie-

cierpliwie wygląda koronacji, bo spo-
dziewa się wtedy dużego zarobku. 
Tymczasem Polly wychodzi za mąż 
za skłóconego z krewnymi nożowni-
ka. Piosenki z musicalu weszły już do 

współczesnego kanonu wykonawcze-
go – śpiewali je m.in. Louis Armstrong, 

Ella Fitzgerald i Frank Sinatra, a w Polsce 
Kazik Staszewski i Janusz Radek.
Spektakl będzie pokazany w cyklu „NT 

London” o godz. 19.00. (mm)

Trzy gitary na  
jednej scenie

hej kolęda, kolęda!

Opera za trzy grosze

cO?
GDZIe?
KIeDy?

cZWARTeK 24 LISTOPADA
 ■ godz. 12.00: „Ceramiczna jesień” – spotkanie w 

ramach Muzealnego Uniwersytetu III Wieku, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Możliwości i ograniczenia medycyny – 
okiem lekarza” – wykład prof. Jana Duławy z cyklu 
„Wszechnica PAU”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty artystyczne dla dzie-
ci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

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

 ■ godz. 20.15: „Urban View” – przegląd filmów krót-
kometrażowych w ramach DKF-u Trans, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

PIąTeK 25 LISTOPADA
 ■ godz. 12.30: „Słońce między oceanami” – projekcja z 

cyklu „Seans Seniora”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Płeć mózgu” – spotkanie z cyklu „Bab-

ska Stacja”, Scena Forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
 ■ godz. 18.00: „Bogdan Kułakowski i Stanisław Jakubow-

ski – historia Gliwickiego Towarzystwa Fotograficzne-
go” – spotkanie, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.15: „Słońce w sieci” – projekcja w ramach 
przeglądu „Buntownicy kamery. Czechosłowacka 
nowa fala”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Opera za trzy grosze” – retransmisja z 
cyklu „NT London”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Pali się, moja panno” – projekcja w 
ramach przeglądu „Buntownicy kamery. Czechosło-
wacka nowa fala”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOTA 26 LISTOPADA
 ■ godz. 10.00: finał Miejskiego Konkursu Książki Mó-

wionej, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 10.00–14.30: Śląskie Warsztaty Origami, filia 

nr 1 MBP (pl. Inwalidów Wojennych 3)
 ■ godz. 15.00: oprowadzanie kuratorskie po wysta-

wach „Do widzenia rokoko” i „362... Ceramika Bog-
dana Kosaka”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Mistycyzm i technologia. Myśl i dzia-
łalność Buckminstera Fullera” – wykład dr. Bartło-
mieja Knosali z cyklu „Wokół Technopolu”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Hannah. Nieznana historia buddyzmu” 
– projekcja filmu dokumentalnego, spotkanie z Ofie-
lią Grzelińską, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Stokrotki” – projekcja w ramach prze-
glądu „Buntownicy kamery. Czechosłowacka nowa 
fala”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Miłość blondynki” – projekcja w ra-
mach przeglądu „Buntownicy kamery. Czechosło-
wacka nowa fala”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 

NIeDZIeLA 27 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00: „Odkrywamy nowe lądy” – spotkanie z 

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

 ■ godz. 18.00: Guitar Trio ELOGIO – koncert w ramach 
XVIII Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gi-
tarowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła 
II (ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.00: „Mistrzowskie interpretacje” – koncert 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, Scena Bajka (kino 
Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Palacz zwłok” – projekcja w ramach 
przeglądu „Buntownicy kamery. Czechosłowacka 
nowa fala”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Pociągi pod specjalnym nadzorem” 
– projekcja w ramach przeglądu „Buntownicy ka-
mery. Czechosłowacka nowa fala”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIAŁeK 28 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00–19.00: „Przy kawie o prawie” – spotkanie 

edukacyjne, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

14 grudnia odbędzie się XII Miejski Konkurs 
Kolęd i Pastorałek „Moja ulubiona kolęda”. 
Zgłoszenia uczniów szkół podstawowych są 
przyjmowane do 9 grudnia.

W konkursie wezmą udział zarówno soliści, jak  
i zespoły do 14 osób. Klasyfikacja uczestników będzie 
prowadzona w dwóch kategoriach: osobno dla uczniów 
klas I–III, osobno dla klas IV–VI. W przypadku zespołów 
decydujący będzie wiek najstarszego wykonawcy. Kolę-
dy mogą być wykonywane przy akompaniamencie lub 
a cappella. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresami 
e-mail strassberger@mdk.gliwice.pl i imprezy@mdk.
gliwice.pl. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy 
Dom Kultury.  (mm)
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KULTURA / OGŁOSZeNIA

KOLORy 
MIASTA

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

 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż używanych jednostek transportowo-sprzętowych 
8 grudnia 2016 r.

1.  Przedmiotem przetargu są nw. jednostki sprzętowe:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr ewid. Rok 
prod.

Cena wywoławcza  
[zł brutto]

Przebieg
[km, h]

1. Ford Ranger 2500 cm3 105kW 7-0221 2008 20 500,00 225 tys.

2. Płyta wibracyjna Dynapac LH300 5-0206 2002 9500,00 b/d

3. Płyta wibracyjna WACKER DPU 100-70
(sprzęt uszkodzony)

5-0251 2007 6000,00 b/d

2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wyso-
kości 10% ceny wywoławczej do 8 grudnia 2016 r. do godz. 10.45 w kasie PRUiM SA lub 
na konto: Bank Zachodni WBK SA nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136 z dopiskiem 
„wadium” i podaniem nazwy jednostki sprzętowej.

3. Oględzin sprzętu można dokonać na terenie bazy PRUiM SA w Gliwicach przy  
ul. Nad Bytomką 1 w dniach 1–7 grudnia 2016 r. w godzinach 8.00–12.00.

4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM SA  
lub otrzymać go w pok. nr B 106 lub na portierni w biurowcu głównym codziennie, 
z wyjątkiem sobót i niedziel.

5. Informacji dotyczącej przetargu w godzinach 8.00–14.00 udziela:
•  główny inżynier ds. logistyki – Jarosław Skiba  – tel.: 32/270-40-03 wew. 140, e-mail:    
     jskiba@pruim.gliwice.pl,
•  z-ca głównego inżyniera ds. logistyki – Łukasz Tomal – tel.: 603-212-999, e-mail:  
     ltomal@pruim.gliwice.pl,
•  specjalista ds. transport – Bartłomiej Sroka – tel.: 32/270-40-03 wew. 132, e-mail:  
     bsroka@pruim.gliwice.pl.

6. Termin składania ofert: 8 grudnia 2016 r. do godz. 11.00 – w sekretariacie.
7. Otwarcie ofert nastąpi 8 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie PRUiM SA  

w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1 – w sali konferencyjnej pok. B 0105.
8. Termin rozstrzygnięcia przetargu ustala się na 8 grudnia 2016 r.

komunikaty

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

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

Dostawę elementów odżużlacza typu OZ
Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

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

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

Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

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

Dostawę elementów młynów MWK-12
Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 r. o godz. 10.30

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

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

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej  
oraz środków czystości

Termin składania ofert: 30 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2016 r. o godz. 10.00

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

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

Dostawę tuszy i tonerów  
oraz innych akcesoriów komputerowych
Termin składania ofert: 2 grudnia 2016 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2016 r. o godz. 12.00

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

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

Dostawę części zamiennych do analizatorów  
Servomex model 2700 i 4900

Termin składania ofert: 28 listopada 2016 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2016 r. o godz. 10.15

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

ZAWIADAMIA 
o ogłoszeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  
w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach”

w sprawie:
Mycia i sprzątania pojazdów w PKM,  

Sp. z o.o. w Gliwicach
nr sprawy ZO/TP/1/2016

Termin składania ofert: 29 listopada 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00

czytanie bez granic

To już jedenasty miesiąc naszej literackiej po-
dróży w ramach całorocznego cyklu „Literacki 
przewodnik po świecie”. 

Tym razem zapraszamy do Niemiec. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w literacko-podróżniczym konkur-
sie. Jego laureaci otrzymają nagrody niespodzianki. 
By wziąć udział w zabawie, należy przesłać e-mail  
z wiadomością, w której…

Proszę podać tytuły tzw. gliwickiej tetralogii 
Horsta Bienka

Odpowiedzi należy przesłać na adres  
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 1 grudnia. 
Nagrody otrzymają: czwarta i czternasta osoba, 
które nadeślą prawidłową odpowiedź. Laure-
atów poinformujemy wiadomością zwrotną. 

Niemiecki 
listopad  zagadka nr 11

Uwadze czytelników poleca-
my książki. 

Złudzenie charlotte Link to trzy-
mająca w napięciu historia o poszu-
kiwaniu prawdy. Peter Simon, przed-
siębiorca, opiekuńczy mąż i ojciec, 
znika bez śladu podczas podróży do 
Prowansji. Zrozpaczona młoda żona 
podejmuje poszukiwania na własną 
rękę. Przeciwności, na jakie natrafia, 
uświadamiają jej jednak, że mąż nie 
jest tym, za kogo się podawał. Czy 
odkrycie prawdy będzie tym czego 
oczekiwała, czy jednak grozić jej bę-
dzie śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Czy zawsze możemy być pewni, że 

osoba z którą spędzamy życie, jest 
wobec nas szczera? Charlotte Link 
w mistrzowski sposób dozuje napię-
cie i łączy losy bohaterów w nieocze-
kiwany splot wydarzeń.

Miłość w czasach zagłady hanni 
Münzer to opowieść o życiu w trud-
nych czasach. Elisabeth Malpran, 
chcąc ratować rodzinę, wiąże się z SS 
Obersturmbannführerem Albrechtem 
Brunnmannem, nie wie jeszcze, że 
tym samym wpłynie na życie swojej 
córki. Młoda amerykanka Felicity po-
szukując w Rzymie matki, natyka się na 
mroczną historię swojej rodziny. Aby ją 
wyjaśnić, musi się cofnąć do najbardziej 
ponurego rozdziału dwudziestowiecz-
nej historii i poznać dramatyczne losy 
swojej prababki – słynnej śpiewaczki 
operowej Elisabeth Malpran i jej córki 
Deborah. Jak daleko posunie się matka, 
by ratować swoje dzieci? 

Wymienione książki to tylko mały 
wycinek zbiorów literatury niemieckiej. 
Po więcej zapraszamy do filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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Śląskie centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,  

która istnieje na rynku od 27 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki  

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych  

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

gazowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,

• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu  
zgodnie z obowiązującymi procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji  

powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego  

przy przeładunkach wyrobów i towarów pod względem  
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych  
usterek, 

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości  
przełożonemu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z li-
stem motywacyjnym i nr referencyjnym MOS/MSI/2016  na adres 
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe in-
formacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kan-
dydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.   
o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

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

•  członek brygady  
    odśnieżającej  

wykształcenie, doświadczenie: brak 
wymagań, odśnieżanie i posypywa-
nie solą terenu przed halami pro-
dukcyjnymi: chodniki, drogi, aleje 
itp., umowa zlecenie na 3 miesiące, 
praca w Gliwicach (fabryka Opla);

•  kierowca c+e 
wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe, prawo 
jazdy kat. C+E, mile widziana ksią-
żeczka do celów sanitarno-epide-
miologicznych oraz uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych, 
transport żywności na terenie kraju 
(baza w Gliwicach);

•  piekarz  
wykształcenie zawodowe, książecz-
ka do celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych, wypiek pieczywa, miejsce 
pracy: Gliwice, ul. Rybnicka;

•  pracownik punktu usłu- 
    gowego (złota rączka)  

wykształcenie zawodowe, mile 
widziane doświadczenie, praca 
w punkcie „EXPRESS” w Gliwicach, 
CH Auchan lub Europa Centralna;

•  fryzjer damsko-męski  
wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, min. rok doświadczenia, 
książeczka do celów sanitarno-e-
pidemiologicznych, praca w salo-
nie fryzjerskim jako fryzjer dam-
sko-męski, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Knurów;

•  kierowca – magazynier  
wykształcenie: mile widziane zawo-
dowe/ średnie, wymagane doświad-
czenie, mile widziane uprawnienia 
na suwnice kat. II S, prawo jazdy kat. 
C/ C+E + karta kierowcy, jedna zmia-
na, przewóz wyrobów hutniczych na 
terenie Śląska;

•  pielęgniarka  
wykształcenie średnie z dyplomem 
pielęgniarstwa, pół roku doświad-
czenia zawodowego, czynności 
pielęgnacyjno-opiekuńcze w domu 
seniora, umowa zlecenie, miejsce 
pracy: Knurów;

•  pracownik  
    ogólnobudowlany 

wykształcenie, doświadczenie: 
brak wymagań, umowa zlecenie, 
prace ogólnobudowlane na tere-
nie Gliwic;

•  sprzątaczka  
wykształcenie min. podstawowe, 
doświadczenie zawodowe mile wi-
dziane, sprzątanie klatek schodowych 
i terenów zewnętrznych zgodnie  
ze zleceniami na terenie Gliwic, umo-
wa zlecenie, wynagrodzenie od 850 
do 1850 zł brutto w zależności od 
przepracowanych godzin.

Oferty z 17 listopada 2016 r.

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

nabór nr KD.210.31.2016.PO-3

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

w Wydziale Podatków i Opłat w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

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

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach ,

zatrudni
inspektorów nadzoru w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane  

wyższe kierunkowe,
• uprawnienia do kierowania budową i robotami, a także  

sporządzania projektów, w zakresie ogólnobudowlanym, 
• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 
• znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  
i kwalifikacje.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• możliwość rozwoju osobistego.

Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr w siedzibie 
Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o w Gliwicach, ul. Warszawska 35 b.

OGŁOSZeNIe O NABORZe NA WOLNe STANOWISKO URZĘDNIcZe 
Numer naboru 3/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9 
ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Dodatków 

Mieszkaniowych w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres zadań, które będą wyko-
nywane na stanowisku:
• obsługa interesantów ubiegających 

się o przyznanie  dodatku mieszkanio-
wego oraz zryczałtowanego dodatku 
energetycznego,

• ustalanie uprawnień do dodatku 
mieszkaniowego i energetycznego,

• prowadzenie rejestrów wniosków 
i decyzji,

• obsługa systemów informatycznych,
• kompletowanie dokumentów oraz  

rejestrowanie i wysyłka poczty.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie średnie,
• co najmniej 2 lata stażu pracy w ad-

ministracji samorządowej,
• znajomość ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych oraz ustawy Prawo 
energetyczne w części dot. zryczał-
towanego dodatku energetycznego,

• znajomość przepisów Kodeksu postę-
powania administracyjnego, 

• umiejętność obsługi systemów infor-
matycznych (środowisko Windows, 
Word),

• umiejętności organizacyjne i anali-
tyczne.

Wymagania dodatkowe: 
• znajomość ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• znajomość ustawy o pomocy spo-
łecznej,

• znajomość obsługi programu SOD 
(System Obiegu Dokumentacji).

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne: 
• odpowiedzialność, dokładność, cier-

pliwość, pracowitość, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy 
na danym stanowisku: 
• praca w budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gliwicach przy ul. Gór-
nych Wałów 9, na 2 piętrze oraz/lub 
na parterze,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych,
• w zależności od potrzeb możliwa ko-

nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 

stałe miejsce pracy (szkolenia, dyżury 
w Filiach OPS),

• stały dopływ informacji i gotowość 
do udzielania odpowiedzi w związ-
ku z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny, mailowy),

• praca w stresie i pod presją czasu,
• dyspozycyjność,
• w miesiącach letnich praca w wyso-

kich temperaturach,
• przemieszczanie się między kondy-

gnacjami budynku.
Wymagane dokumenty i oświad-
czenia: 
• list motywacyjny ze wskazaniem nu-

meru naboru,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz (opublikowany w Biu-

letynie Informacji Publicznej OPS 
w Gliwicach),

• kserokopie dokumentów potwier-
dzających staż pracy i kwalifikacje 
– własnoręcznie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem,

• formularz oświadczeń (opublikowa-
ny w Biuletynie Informacji Publicznej 
OPS w Gliwicach).

Oświadczenia, cV, kwestionariusz 
oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane.
List motywacyjny, cV oraz kwestiona-
riusz muszą zawierać klauzulę o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych i zostać 
własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, 
miejsca, formy składania doku-
mentów: 
• dokumenty należy składać do  

28 listopada 2016 r. do  godz. 14.00 
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój 
207, w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem: Nabór na stanowisko star-

szego referenta w Dziale Dodatków 
Mieszkaniowych.

• W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach.

• Dokumenty, które wpłyną do OPS 
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane.

• Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/335-
96-47.

• Planowany termin testów meryto-
rycznych – 8 grudnia 2016 r.

• Ostateczny termin testu meryto-
rycznego zostanie opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
OPS w Gliwicach wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
niezbędne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 5 grudnia 2016 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego.

Planowany termin zatrudnienia  
15 grudnia 2016 r.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, wyniósł: 8%.
Dodatkowe informacje: 
a. Jeżeli w jednostce wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowni-
czych stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandyda-
tów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.
b. Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

oferty pracy

ZeSPÓŁ SZKOLNO-PRZeDSZKOLNy NR 10 W GLIWIcAch OGŁASZA KONKURS NA 
STANOWISKO SAMODZIeLNeGO ReFeReNTA DO SPRAW SZKOLNych 

W ZeSPOLe SZKOLNO-PRZeDSZKOLNyM NR 10 W GLIWIcAch
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 8 działając 

zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 
z 2008 r. z późn. zm., tj. DzU z 2016 r. nr 0, poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: 

samodzielny referent ds. szkolnych.  
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8. 

Wymiar etatu: niepełny 0,625 etatu, pierwsza umowa na czas określony
Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku:
• przyjmowanie i rozdział nadchodzącej 

korespondencji do placówki,
• rejestrowanie pism wchodzących i wy-

chodzących z współpracą SOD,
• prowadzenie na bieżąco z należytą sta-

rannością ewidencji dzieci i ewidencji 
uczniów, współpraca z pedagogiem 
szkolnym w tym zakresie,

• wystawianie różnych druków i za-
świadczeń, legitymacji dla uczniów 
i dla nauczycieli,

• zabezpieczenie i przechowywanie pie-
częci urzędowych,

• przechowywanie dokumentacji powi-
zytacyjnej, pokontrolnej itp.,

• współpraca z nauczycielami oraz rodzi-
cami uczniów, a także z instytucjami 
nadzorującymi, kontrolującymi i wspo-
magającymi szkołę w zakresie realizo-
wanych przez niego obowiązków,

• obsługa interesantów, udzielanie in-
formacji,

• sporządzanie sprawozdawczości (zgod-
nie z właściwością zajmowanego sta-
nowiska),

• sporządzanie sprawozdania SIO, nadzór 
nad kompletnością i terminowością 
złożenia sprawozdania,

• prowadzenie dokumentacji szkoły 
oraz wydawanie dokumentów zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie,

• dbałość o estetykę i porządek w sekre-
tariacie szkoły oraz w pokoju dyrektora,

• obsługa programu Dziennik UONET+, 
SOK Kuratorium Oświaty Katowice,

• załatwianie spraw związanych z przy-
jęciem dzieci do szkoły i przejściem 
uczniów do innej szkoły,

• udzielanie pierwszej pomocy uczniom 
podczas nieobecności pielęgniarki 
szkolnej,

• sporządzanie sprawozdań UM, SIO wy-
nikających z ww. zakresu obowiązków 
lub na polecenie dyrektora,

• ponosi odpowiedzialność za skutki 
finansowe i prawne podjętych przez 
siebie decyzji,

• wykonywanie innych czynności zleco-
nych przez dyrekcje, wynikające z po-
trzeb placówki.

Wymagania związane ze stanowiskiem 
urzędniczym – samodzielny referent do 
spraw szkolnych:
Wymagania niezbędne:
• jest obywatelem polskim lub osobą 

nieposiadającą polskiego obywatel-
stwa, jeżeli posiada znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie umów mię-
dzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje mu prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej,

•  ma pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz korzysta w pełni z praw pu-
blicznych,

• nie był skazany prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego  
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• bardzo dobra umiejętność obsługi kom-
putera (pakiet MS Office, MS Excel), 
mile widziana znajomość programu 
Vulcan,

• cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• dyspozycyjność.
Legitymuje się wykształceniem:
• ukończył jednolite studia magisterskie, 

uzupełniające studia magisterskie lub 
studia podyplomowe i posiada co naj-
mniej roczną praktykę na podanym sta-
nowisku lub podobnym (mile widziana 
praktyka w jednostkach budżetowych),

• ukończył ekonomiczne, wyższe studia 
zawodowe, średnią, policealną lub po-
maturalną szkołę ekonomiczną i po-
siada co najmniej 2-letnią praktykę na 
podanym stanowisku lub podobnym 
(mile widziana praktyka w jednostkach 
budżetowych),

• posiada wykształcenie średnie i co 
najmniej 4-letnią praktykę na poda-
nym stanowisku lub podobnym (mile 
widziana praktyka w jednostkach bu-
dżetowych).

Wymagania dodatkowe:
       brak
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
• Praca biurowa w systemie jednoz-

mianowym z monitorem ekranowym, 
w obiekcie nieprzystosowanym dla 
potrzeb niepełnosprawnych.

Informacja na na temat wymaganych 
dokumentów:
• CV,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie*,
• kopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe kandydata*,
• kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie innych umiejętności (kursy, 
szkolenia)*,

• kopie dokumentów potwierdzających 
staż pracy*,

• zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na proponowanym 
stanowisku,

• oświadczenie kandydata, że posiada 
pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych,

• oświadczenie, że kandydat nie był 
karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych do celu rekrutacji,

• kserokopia dowodu osobistego*.
* Dokumenty poświadczające wykształce-
nie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, 
dowód osobisty należy składać w postaci 
kserokopii. W przypadku zatrudnienia 
kandydat będzie obowiązany dostarczyć 
oryginalne dokumenty do wglądu oraz 
oryginał zapytania o niekaralności do akt.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych ko-
pertach z podanym adresem zwrotnym 
i numerem telefonu opatrzonych napisem: 
Konkurs na stanowisko samodzielnego 
referenta do spraw szkolnych w sekreta-
riacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
10 w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8 w termi-
nie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 
tj. od 15 listopada 2016 r. do 29 listopada 
2016 r. do godziny 15.00 – decyduje data 
wpływu do sekretariatu Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach,  
ul. Jana Śliwki 8.
Wybrani kandydaci, którzy spełnią wy-
magania formalne, zostaną zaproszeni 
na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne 
– o terminie i miejscu przeprowadzenia 
rozmów kandydaci zostaną poinformowani 
telefonicznie do 2 grudnia 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/270-57-07. Ogłosze-
nie o wyniku naboru będzie umieszczone 
na stronie internetowej BIP w siedzibie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 
w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, wyniósł: 1,3 %
Dodatkowe informacje:
a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w za-
trudnieniu na stanowiskach urzędni-
czych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

b. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia wraz z dokumenta-
mi kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

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

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Spółka z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11

PRZeTARG
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. w Gliwicach z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 
11 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. Wieczorka 31/U6.
Lokal użytkowy ul. Wieczorka 31/U6 parter, o pow. użytkowej 
104,74 m2, składający się z sześciu pomieszczeń (sala sprzedaży, 
3 x zaplecze, 2 x WC). Wyposażony jest w instalacje wod-kan, 
c.o., elektryczną. Lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni: 15,00 zł
Wadium: 4713,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu odbę-
dzie się 25 listopada 2016 r. od godz. 9.00 do 10.00 w pokoju 
101-103, I piętro ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11,  
Gliwice. Przetarg rozpocznie się 25 listopada 2016 r.  
o godz. 10.30 w pokoju 101-103, ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  

ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA O/Gliwice nr konta 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami tech-
nicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu (załącznik 
nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik nr 2); złożenie 
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 4;

3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru  
oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo zło-
żenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodar-
czej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument toż-
samości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu (tj. osoby, 
która dokonała wpłaty wadium) musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone 
upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu moż-
na zapoznać się na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl  
lub w Dziale Zasobów Własnych, ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, 
pokój 101-103.
Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-
wych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa  
żądania naliczania odsetek od tej kwoty;

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali;

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu;

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 
daty jego rozstrzygnięcia.

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

oGŁaSZa

iii uStny prZetarG nieoGranicZony 
na SprZedaż prawa wŁaSności nieruchomości

1. Lokalizacja: przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka 
Sienkiewicza w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona w Gliwicach, uży-

tek: „Bi” – inne tereny zabudowane o pow. gruntu 0,6663 ha, 
KW nr GL1G/00032996/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu przetargu:

Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Kształt działki 
nieregularny. Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami 
ww. planu jako działki samodzielnej jest możliwe, ale może być 
utrudnione, biorąc pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), 
obowiązującą zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię 
zabudowy oraz położenie w strefie oddziaływania Drogowej Trasy 
Średnicowej.

Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włączenia 
ruchu do drogi publicznej.

Teren działki nr 519/2 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
DTŚ.

Otoczenie stanowią tereny oznaczone jako tereny usługowe. 
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi parking strzeżony i Drogowa 
Trasa Średnicowa. W pobliżu znajduje się Centrum Onkologii.

Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które przynależy do 
działki nr 520/4, obr. Kłodnica.

Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji deszczo-
wej wraz z innymi urządzeniami odwadniającymi nie będącymi 
w administrowaniu Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych tut. Urzędu. Obowiązkiem właściciela są remonty, 
utrzymanie i zapewnienie drożności przyłącza kanalizacji deszczo-
wej na całej jego długości do miejsca włączenia do kanału głównego 
oraz wpustów deszczowych odwadniających teren działki.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu  
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną 
przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca 
wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nie-
ruchomości.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nierucho-
mości:

Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW nr GL1G/00032996/8 
nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym 
tj. służebnością przesyłu na rzecz SFW Synergia oraz ogranicze-
niem w korzystaniu w związku z przebudową sieci ciepłowniczej 
i kanalizacyjnej.

Została wydana dla Tauron Dystrybucja SA zgoda na okres 5 marca 
2014 r. – 4 marca 2016 r. na czasowe zajęcie części działki, w celu 
budowy sieci kablowej SN na potrzeby DTŚ – obecnie nie obowią-
zuje z uwagi na okres, na jaki została wydana zgoda.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona jest na tere-
nie, na którym od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części miasta, obejmują-
cego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957.

Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu teren obejmujący działkę 
nr 519/2, obręb Kłodnica, oznaczony jest symbolem:

• 1 U – opisanym jako: Tereny usług różnych – istniejące

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U obowiązują następujące 
ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym ochrony 
zdrowia i naukowo-badawcze;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże, budynki pomocnicze,
b) garaże wielopoziomowe,
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.

Ponadto dla terenu oznaczonego symbolem 1U, obejmującego 
przedmiotową działkę, plan ustala nieprzekraczalną linę zabudowy.

Działka nr 519/2 znajduje się na terenie, który objęty jest „Obsza-
rowym programem rewitalizacji – Śródmieście”.

Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami ww. planu 
jako działki samodzielnej jest możliwe, ale może być utrudnione, 
biorąc pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), obowiązującą 
zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię zabudowy oraz 
położenie w strefie oddziaływania Drogowej Trasy Średnicowej.

Zgodnie z § 11 ust 1 pkt 4 lit. e ww. zmiany planu, teren obejmujący 
m. in. przedmiotową działkę, oznaczony symbolem 1U, podlega 
ochronie przed hałasem, jako teren szpitala w miastach.

Znajdująca się w sąsiedztwie przedmiotowej działki Drogowa Trasa 
Średnicowa może generować uciążliwości w czasie jej eksploatacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

6. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 840 000,00 zł

Minimalne postąpienie: 8400,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług ( t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.).

7. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg rozpocznie się 8 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 10 marca 2017 r.

I ustny przetarg odbył się 6 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 i zakończył wynikiem negatywnym.

II ustny przetarg odbył się 28 września 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a i zakończył się wynikiem 
negatywnym.

8. Wadium:

Wadium w wysokości 84 000,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 519/2, obr. Kłodnica, oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 2 lutego 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/2015 z 17 listopada 
2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 519/2, obręb 
Kłodnica, o powierzchni 0,6663 ha, położonej w Gliwi-
cach, stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00032996/8 , 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1774 ze zm.).

10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.

10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości  
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.

10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/2015  
z 17 listopada 2015 r.

10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami UM, tel. 32/338-64-10.

10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

10.7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

10.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

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

  
i uStny prZetarG nieoGranicZony 

na SprZedaż prawa wŁaSności nieruchomości
1. Lokalizacja: przy ul. Nasyp 2c w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• Działka nr 1134/2, obr. Stare Miasto, użytek Bi – inne tereny 

zabudowane, o pow. gruntu 0,1486 ha, z KW nr GL1G/00038864/6
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowa działka położona jest w centralnej części miasta 
Gliwice w otoczeniu zabudowy usługowej i użyteczności publicznej, 
bezpośrednio przy Drogowej Trasie Średnicowej. Działka posiada 
kształt regularny. Teren płaski z trzech stron ogrodzony z bramą 
wjazdową.
Działka zabudowana budynkiem o charakterze magazynowo-biuro-
wym o pow. użytkowej 181,47 m². Konstrukcja fundamentów i ścian 
fundamentowych – żelbetowe/betonowe; piwnice – brak; ściany 
zewnętrzne – murowane, tynkowane; dach – płaski betonowy, 
kryty papą; posadzki – betonowe, PCV, panele, płytki; ściany wy-
kończone tynkiem, malowane lub okładziny z płytek ceramicznych 
lub paneli; rynny i rury spustowe – PCV; stolarka: okna PCV, drzwi 
PCV, bramy stalowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną 
i wodno-kanalizacyjną.
W granicy działki znajduje się punkt oświetleniowy wraz z kablem 
elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie, będący własnością 
Tauron. Działka podłączona do kanalizacji deszczowej.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Nasyp) zjazdem 
istniejącym.
Budynek użytkowany do stycznia 2016 r.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu  
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną prze-
budowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona 
własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nie-
ruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
W granicy działki znajduje się punkt oświetleniowy wraz z kablem 
elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie, będące własnością 
firmy TAURON, stanowiące element miejskiej sieci oświetleniowej. 
Jednocześnie nowy właściciel będzie zobligowany do ustanowienia 
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności w sposób 
umożliwiający swobodny dostęp do słupa w celu zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
 – zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich 
w oparciu o art. 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 
690). 
– zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy Prawo wodne 
(DzU z 2012 r. poz. 145),
Działka podłączona jest do kanalizacji deszczowej. Obowiązkiem 
właściciela są remonty, utrzymywanie i zapewnienie drożności 
przyłącza kanalizacji deszczowej na całej jego długości do miejsca 
włączenia do kanału głównego.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 1134/2, obr. Stare Miasto, położona jest na terenie, na 
którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. 
centralne tereny miasta. Plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą Nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 
nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1134/2, obr. Stare 
Miasto, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
70 UM – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe o wy-
sokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1UM – 79UM obowiązują 
następujące ustalenia:
 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
 – przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, dojazdy i parkingi, 
urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
W granicach poszczególnych nieruchomości znajdujących się w ob-
rębie terenu usługowo-mieszkaniowego wyznaczonego w planie 
liniami rozgraniczającymi, funkcja mieszkaniowa oraz działalność 
usługowa i usługi nieuciążliwe – traktowane są równorzędnie.

Równocześnie działka sąsiaduje z terenem oznaczonym w ww. 
planie miejscowym jako DTŚ 01 KDG 1/4 (ulica główna – Drogowa 
Trasa Średnicowa), na którym obowiązują zakazy warunkujące 
sposób kształtowania zabudowy na działce nr 1134/2, w tym 
między innymi:
 – zakaz realizacji nowej zabudowy bliżej niż 10,0 m, licząc od linii 
rozgraniczających ulicy,
 – zakaz realizacji włączeń bezpośrednich, poza strefami ustalonymi 
i uzgodnionymi z aktualnym administratorem drogi.
Nowa zabudowa winna mieć charakter reprezentacyjny. Z uwagi na 
sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej przedmiotowa działka winna 
być przeznaczona pod zabudowę usługową. Nowa inwestycja winna 
zapewnić miejsca parkingowe w ramach własnej nieruchomości.
Dodatkowo, jak wynika z wydanej przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach 31 sierpnia 2010 r. decyzji nr RDOŚ-
24-WOOŚ/66130/14-1/10/bm o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej – Dro-
gowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od węzła 
z DK 88 w Gliwicach do km 11÷100 w Zabrzu, odcinki G1, G2, Z3, Z4, 
według wariantu 1 (1B)..., teren oznaczony w ww. planie miejscowym 
symbolem 70 UM zaliczono do terenów wymagających ochrony przed 
hałasem i wskazano konieczność budowy ekranów akustycznych.
Dla terenów będących w zasięgu ponadnormatywnego hałasu 
pomimo budowy ekranów, a także dla terenów, gdzie nie będzie 
możliwości budowy ekranów, stwierdzono konieczność utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania.
6. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 800 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 8000,00 zł
Sprzedaż 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. Dz.U. z 2016 r., poz. 710.
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 9 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 11 marca 2017 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 80 000,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 1134/2, obr. Stare Miasto oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 3 lutego 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu na poczet ceny 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tel. 32/338-64-10.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgod-
nie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

preZydent miaSta GLiwice
dZiaŁając na podStawie art. 38 uSt. 1 i 2 uStawy 

Z 21 Sierpnia 1997 r. o GoSpodarce nieruchomościami 
(t.j. dZu Z 2015 r., poZ. 1774 Ze Zm.),

preZydent miaSta GLiwice
dZiaŁając na podStawie art. 38 uSt. 1 i 2 uStawy Z 21 Sierpnia 1997 r.  

o GoSpodarce nieruchomościami (t.j. dZu Z 2015 r., poZ. 1774 Ze Zm.),
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OGŁOSZeNIA
nieruchomości

że 8 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej 
jako działka nr 444, obręb Bojków, o powierzchni 0,2386 ha, położonej w Gliwicach na 
południe od ul. św. Brata Alberta, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00037445/6.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 516 400,00 zł
Wadium: 51 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 5170,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
Działka oznaczona numerem 444, obręb Bojków, zapisana jest 
w księdze wieczystej nr GL1G/00037445/6.
2.  Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 444, obręb 
Bojków, o powierzchni 0,2386 ha, użytek: „PsIII" oraz „PsIV” 
– pastwiska trwałe.
Działka nr 444, obręb Bojków, położona jest w Gliwicach na 
południe od ul. św. Brata Alberta. Nieruchomość znajduje się 
w południowej części miasta, w otoczeniu terenów zielonych 
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta i stano-
wi teren niezabudowany, porośnięty dziko rosnącą roślinnością. 
Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren podmokły.
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroenergetycz-
na, wodociągowa, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacyjna. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu  
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodob-
nie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel działki zobowiązany będzie do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Istnieje możliwość skomunikowania działki nr 444 poprzez dział-
ki 1663 i 1664 (własność Miasta Gliwice), z włączeniem nowo 
projektowanego zjazdu do drogi publicznej – ul. Warzywnej, 
pod następującymi warunkami:
• zapewnienia przejezdności oraz wymaganej szerokości we-
wnętrznej drogi dojazdowej, tj. usunięcia istniejących drzew 
i krzewów zlokalizowanych na dz. nr 1663, 1664 (przed wy-
stąpieniem o wydanie zezwolenia na wycinkę należy uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM, reprezentują-
cym właściciela przedmiotowych nieruchomości tytuł prawny 
do władania ww. terenem). W celu wycinki drzew i krzewów 
rosnących na ww. terenie należy uzyskać odpowiednie ze-
zwolenie wynikające z przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.);
• wyrównania oraz utwardzenia terenu dz. nr 1663, 1664,  
po uprzednim uzgodnieniu warunków oraz sposobu realizacji 
ww. działań z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM.
Niniejsze uwarunkowania winny zostać spełnione w momencie 
ubiegania się inwestora o wydanie pozwolenia na budowę 
obiektów mieszkalnych.
Dodatkowo, mając na uwadze zapisy art. 29 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1440 z późn. 
zm.), nowy właściciel działki nr 444 zobowiązany będzie jako 
użytkownik dz. nr 1663 (przylegającej bezpośrednio do ulicy 
Warzywnej) do budowy nowego zjazdu, o którym mowa powy-
żej (dotyczy sytuacji, w której przedmiotowy zjazd nie zostanie 
wybudowany przez innego inwestora).
Warunki włączenie nieruchomości do drogi publicznej wydawa-
ne są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, 
który nieruchomość będzie generowała.
3. Obciążenia/ograniczenia nieruchomości:
Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacji 
sanitarnej ks200. Działka nr 444 obciążona została na rzecz PWiK 
Sp. z o. o. w Gliwicach nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 
mm, o długości 84,13 m wraz ze strefą ochronną (łączna po-
wierzchnia gruntu objętego służebnością wynosi 184,92 m2).  
Przedmiotowa służebność polega w szczególności na: prawie 
korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń prze-
syłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, 
pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również 
wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż 
wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudo-
wą lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością wraz 
ze zobowiązaniem do każdorazowego informowania właściciela 
nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac re-
montowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności 
usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia 
właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, 
w każdym z wyżej wymienionych przypadków, do przywracania 
terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr 
XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.,  
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 11 z 7 lutego 
2006 r., poz. 409), działka nr 444, obręb Bojków, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem:
• c3.3/MN2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem 

lokalizacji dodatkowych funkcji związanych z różnymi formami 
działalności gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie 
przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Przedmiotowa działka w obowiązującym planie znajduje się 
na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest za-
sięgiem stref:
– SH-1  – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2  – obserwacji archeologicznej,
– SU-1  – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 
Rady Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską 
i autostradą A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 51 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 444, obręb Bojków, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 2 lutego 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu na poczet ceny 
nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przek-
sięgowania na inny przetarg;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na 
rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nierucho-
mość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nale-
ży okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 10 marca 2017 r. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzi-
bie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

że 17 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg 
ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości – oznaczonej 
jako działka nr 820/2, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0316 ha, stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Korczoka, zapisanej w KW nr GL1G/00036359/9. 
Przetarg ograniczony jest do właściciela działki nr 821 oraz użytkownika wieczystego działki 
nr 825, obręb Sośnica.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 68 000,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Minimalne postąpienie: 680,00 zł
cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
Działka nr 820/2, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0316 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, KW nr GL1G/00036359/9.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności niezabudowanej działki  
nr 820/2, obręb Sośnica, położonej w Gliwicach przy ul. Kor-
czoka, o powierzchni 0,0316 ha.
Działka nr 820/2, obręb Sośnica, położona jest w Gliwicach przy 
skrzyżowaniu ul. Korczoka z ulicą Gromadzką. Przedmiotowa 
działka posiada nieregularny kształt i stanowi teren zadrzewiony 
i zakrzewiony.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.). 
Usunięcie drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/
koniecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Teren działki 820/2, obręb Sośnica, objęty jest umową dzierżawy 
zawartą do 31 października 2018 r. do używania i pobierania 
pożytków z przeznaczeniem na rekreacyjny ogród przydomowy.
Działka jest ogrodzona siatką (w północno-zachodniej części 
ogrodzenie przekracza granicę nieruchomości). Ogrodzenie  
oraz tymczasowy budynek zlokalizowany na działce nie sta-
nowią własności Miasta Gliwice (nakłady poniesione przez 
dzierżawcę).
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usługi.
Dostępność mediów w ulicy Korczoka:
sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, tele-
techniczna oraz gazowa. Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłą-
czenie do sieci odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.
Od strony ulicy Gromadzkiej na przedmiotowej działce znajduje 
się szafa telekomunikacyjna nie będąca przedmiotem zbycia 
– nakłady TP SA.
Możliwość skomunikowania przedmiotowej działki z drogą 
publiczną – ul. Gromadzką nowo projektowanym zjazdem 
(nowy zjazd należy zlokalizować przy granicy z dz. 821, obr. 
Sośnica) lub poprzez działkę 821 (stanowiącą własność pry-
watną) zjazdem istniejącym.
Warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi pu-
blicznej rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i uzależnione są od natężenia ruchu, 
którą nieruchomość będzie generowała.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 czerwca 2010 r.), działka nr 820/2, obręb Sośnica, przy  
ul. Korczoka w Gliwicach, położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem:
• 22 MN – co oznacza:
Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dla których ustalone zostało następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
 a) drobna wytwórczość,
 b) usługi.
Dla terenu oznaczonego symbolem 22 MN, od strony ul. Kor-
czoka i ul. Gromadzkiej, ustalona została na rysunku planu 
nieprzekraczalna linia, ograniczająca możliwość zabudowy 
przedmiotowej działki.
W ww. planie miejscowym działka nr 820/2, obręb Sośnica, 
znajduje się w granicach:

• strefy ochrony konserwatorskiej, 
• obszaru górniczego „Sośnica III”, 
• ścisłego obszaru rewitalizacji.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 6800,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 820/2, obręb Sośnica, imię i nazwi-
sko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 12 stycznia 2017 r.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 12 stycznia 2017 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają 

stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu w terminie do 12 stycznia 2017 r. do siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu na poczet ceny 
nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przek-
sięgowania na inny przetarg;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Tryb przetargu:
Ze względu na kształt działki, jej niewielką powierzchnię (316 m2) 
oraz ograniczenia wynikające z ustalonej w planie miejscowym 
nieprzekraczalnej linii zabudowy – zabudowa działki nr 820/2, 
obręb Sośnica, może być w znacznym stopniu utrudniona, o ile 
w ogóle możliwa – w związku z powyższym przedmiotowa 
działka została przeznaczona do zbycia na poprawę zagospo-
darowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właściciela działki nr 821, obręb Sośnica 
oraz użytkownika wieczystego działki nr 825, obręb Sośnica.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na 
rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nierucho-
mość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego  
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 lutego 2017 r. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3438/16 z 21 września 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzi-
bie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

preZydent miaSta GLiwice

oGŁaSZa,

preZydent miaSta GLiwice

oGŁaSZa,
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OGŁOSZeNIA

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

www.zbmgliwice.pl

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

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@
zbmgliwice.pl. 

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

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

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

mieSZkaLne

LokaLe na SprZedaż

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

 □ UL. PSZcZyŃSKA 226, nieruchomość gruntowa 
zabudowana domem mieszkalnym jednoro-
dzinnym, pow. 342 m2

Termin przetargu: 8 grudnia 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 85 187,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 6 grudnia 2016 r. od godz. 11.00 do 
11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2016 r.

 □ UL. TOSZecKA 33, lokal nr 4, II piętro,  
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 8 grudnia 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 220 178,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 grudnia 2016 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: 2 grudnia 2016 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
• działka oznaczona nr 539/3, obręb Szobiszowice, o pow. 4,1471 ha, z KW nr GL1G/00039750/1; 

działka oznaczona nr 540, obr. Szobiszowice, o pow. 0,7934 ha, z KW nr GL1G/00039749/1 oraz 
działka oznaczona nr 541, obr. Szobiszowice, o pow. 0,4234 ha, z KW nr GL1G/00046422/5, położone 
pomiędzy ul. św. Wojciecha a ul. Myśliwską.

Termin przetargu: 15 grudnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 8 080 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 808 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2016 r.
______________________________________________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących 
• działkę nr 178/2, obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, obręb Przyszów-

ka, KW nr GL1G/00034480/9, przy ul. Zygmuntowskiej
Termin przetargu: 15 grudnia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 678 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 67 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2016 r.

nieruchomości na SprZedaż

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

nieruchomości

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

zawiadamia o pisemnym składaniu ofert  
na wysokość stawki czynszu za najem:

1/ lokalu użytkowego przy ulicy:
• Bernardyńskiej 10, lokal nr I – powierzchnia 55,25 m2 
Termin składania ofert: do 29 listopada 2016 r. 

2/ garażu przy ulicy:
• chorzowskiej 34, o powierzchni 15,34 m2 
Termin składania ofert: do 28 listopada 2016 r.

Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108. 

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

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

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

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

preZydent miaSta GLiwice
informuje,

sprzedaży:
•	nr 698-703 do 1 grudnia 2016 r.

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

ta Miasta Gliwice, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZeTARG

1. ul. Zwycięstwa 47 – Barlickiego 6 front, II piętro, lokal 
użytkowy o powierzchni 243,39 m2, składający się z 13 po-
mieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – c.o. etażowe elektryczne 
– instalacja sprawna, kocioł do sprawdzenia po podłączeniu 
zasilania docelowego (założeniu licznika energii elektrycznej).
Stan techniczny lokalu: dostateczny
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 6572,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
2. ul. Zwycięstwa 14 oficyna, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 101,86 m2, składający się z 10 pomieszczeń i wy-
posażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna 
wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2750,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega 
licytacji i wynosi: powierzchnia piwnicy 10,40 m2 x 4,00 zł/m2  
= 41,60 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na 
dzień zapłaty stawki czynszu.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpie-
nia do przetargu odbędzie się 9 grudnia 2016 r. (piątek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 10.15 
według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kse-

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

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

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

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru  
oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo zło-
żenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pro-
wadzonej przez ministra właściwego do spraw gospo-
darki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodar-
czej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na 
konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski SA I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać 
się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytko-
wych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu (tj. 
osoby, która dokonała wpłaty wadium) musi okazać dowód 
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie 
poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania na-
liczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora prze-
targu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcz-
nego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
1 grudnia 2016 r. (czwartek)
1. ul. Zwycięstwa 47 – Barlickiego 6 front, II piętro, godz. 

10.00 – 10.15,
2. ul. Zwycięstwa 14 oficyna, parter, godz. 10.30 – 10.45.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Spółka z o.o. w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11

II PRZeTARG PISeMNy NIeOGRANIcZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I i III przy  
ul. Rybnickiej 15.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokali wraz z oddaniem ułamkowej 
części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokali: 235,17 m2, w tym lokal użytkowy  
nr I – 87,97 m2, lokal użytkowy nr III – 147,20 m2. 
4. Skład lokali:

• lokal użytkowy nr I – 4 pomieszczenia, 2 pomiesz-
czenia komunikacyjne, WC;

• lokal użytkowy nr III – 7 pomieszczeń, przedpokój, 
pomieszczenie sanitarne, WC.

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 
• lokal użytkowy nr I – piwnica: 10,74 m2 oraz WC 

o powierzchni 0,81 m2,
• lokal użytkowy nr III – WC o powierzchni 0,81 m2.

5.  Łączna powierzchnia: 247,53 m2, w tym lokal użytkowy  
nr I – 99,52 m2, lokal użytkowy nr III – 148,01 m2.
6.  Kondygnacja: lokal użytkowy nr I – I, lokal użytkowy  
nr III – II.
7. Obciążenia nieruchomości: wolne od obciążeń i praw 
osób trzecich.
8.  Z własnością lokali związane są udziały wynoszące 2810/10 
000 części w nieruchomości wspólnej, w tym 1130/10 000 
części w nieruchomości wspólnej dla lokalu użytkowego  
nr I i 1680/10 000 części w nieruchomości wspólnej dla lokalu 
użytkowego nr III.
9. Nieruchomości lokalowe objęte są księgami wieczystymi:

• lokal użytkowy nr I – KW nr  GL1G/00132851/1,
• lokal użytkowy nr III – KW nr GL1G/00132852/8.

10.  Nieruchomość gruntowa: lokale użytkowe położone są 
na działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek –  
KW nr GL1G/00011256/6 .
11.  cena wywoławcza – 311 200,00 zł brutto. 
12.  Wadium – 15 560,00 zł brutto;
 Wpłacone wadium podlega :

• zaliczeniu na poczet ceny lokali, zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

13.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
25 listopada 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 
9 grudnia 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Banku 
Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).
15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 grudnia 2016 r., godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 
na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

16.  Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każdego 
ze wspólników i oświadczenia wszystkich wspólni-
ków o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w  
procesie zawierania umowy, w przypadku uczest-
nictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informa-
cją o numerze konta, na które ma zostać zwrócone 
wadium, w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i spo-
sób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

17.  Oferty należy składać  w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
w zaklejonych kopertach, do 9 grudnia 2016 r., godz. 13.00. 
18.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.

• winny posiadać następujące opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALI UŻYTKOWYCH NR I i III PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
15.12.2016”. 
19.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokali w ter-
minie 30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokali użytkowych.

20.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o.: www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje 
na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

http://www.zgm-gliwice.pl
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