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Nowy sposób na walkę ze smogiem

fot. Ł. Fedorczyk

Dron wykryje
trucicieli

Gliwice wykorzystują kolejne narzędzia do walki ze smogiem. Poza dofinansowaniem
wymiany nieekologicznych pieców na nowe, bardziej przyjazne środowisku oraz kontrolą palenisk prowadzoną przez strażników miejskich, możliwe są kontrole za pomocą dronów. Na razie wszystko jest w fazie testów, ale być może już niebawem drony
gliwickiej firmy Flytronic pomogą w walce o czyste powietrze.

>>3

druga strona w obiektywie
OGIEŃ na lodzie!

O -lśniącą gwiazdę

Oni wiedzą, jak dobrze otwierać nowy rok! Po grudniowej „chińskiej petardzie”,
czyli srebrnych medalach wywalczonych na międzynarodowym turnieju akademickim w Państwie Środka, gliwiccy curlerzy z zespołu OGIEŃ AZS Politechniki
Śląskiej mają już za sobą pierwszy znaczący tiumf AD 2018. Zwyciężyli w VIII
Ogólnopolskim Turnieju Pawłowic, pokonując w finale 6:3 kolegów z drużyny
AZS Gliwice ICE ROCKETS. (fot. Ogień AZS Politechnika Śląska)

Widowiskowe akrobacje już w sobotę, 27 stycznia, w hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Sikorskiego w Sośnicy. Wrażeń nie zabraknie, podczas I Ogólnopolskiego
Magicznego Turnieju „O lśniącą gwiazdę” w gimnastyce artystycznej zaprezentują się najlepsze zawodniczki z całego kraju. Początek zawodów o godz. 10.00.
(fot. UKS Gliwice)

Paletki w Palmiarni

Pomoc z wieszaka

Podczas ferii w Palmiarni będzie można podziwiać kolorowe paletki. Te wyjątkowe ryby
w naturalnym środowisku żyją w dorzeczu Amazonki. Od 27 stycznia do 11 lutego będą
pływać w akwariach gliwickich tropików. Do oglądania paletek z hodowli Andrzeja
Nowickiego zaprasza Miejski Zarząd Usług Komunalnych. (fot. materiały MZUK)

Trwa akcja „Wymiana ciepła”. Każdy może zostawić w wyznaczonych punktach
zimową odzież, której nie potrzebuje, lub wziąć z wieszaka to, co mu się przyda. Do
akcji dołączył MZUK. Wieszaki stoją w filii MBP przy ul. Spółdzielczej, CKS Łabędź
oraz przy budynku Izby Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6. (fot. Pixabay.com CC0)

Złóż wniosek! To ostatni dzwonek!

OIOM na kółkach

26 stycznia mija termin składania wniosków na realizację zadań jednorocznych. To
ostatnia szansa, by zgłosić swój pomysł. Przypominamy, że do dyspozycji 21 osiedli
jest 6 mln zł. Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
oraz m.in. formularz wniosku można znaleźć na stronie www.gliwice.eu w zakładce
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach wzbogaciła się o nowy ambulans. Pojazd
będzie wykorzystywany w pracy ratowników medycznych. Karetka zakupiona ze
środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 19 stycznia została uroczyście przekazana gliwickiej jednostce. Podczas przekazania obecny był sekretarz miasta Andrzej
Karasiński. (fot. UM Gliwice)
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ekologia

Dron wykryje trucicieli

Miasto Gliwice od lat podejmuje kroki mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Teraz te działania zostały
zintensyfikowane – do kontroli dymu z kominów i sprawdzania, czym palimy w paleniskach domowych,
zostaną użyte drony. Pierwsze testy już się odbyły.
Testy dronowe to efekt współpracy Miast Gliwice wraz ze Strażą
Miejską i firmą Flytronic sp. z o.o.
z Gliwic oraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW)
w Zabrzu.

Gliwice stawiają na nowe technologie, nic więc dziwnego, że chcą je
wykorzystywać w walce o czystsze
powietrze. Przeprowadzone w instytucie wstępne testy pokazały, że
technologie są obiecujące. Teraz

fot. Gliwice TV

Gliwicka firma Flytronic (spółka
z Grupy WB) ma duże doświadczenie w produkcji dronów dla
wojska, z kolei IChPW w Zabrzu (na
zlecenie Województwa śląskiego)
opracował pierwszą w Polsce metodykę wykrywania nielegalnego
spalania odpadów. Połączenie sił
i doświadczeń może w przyszłości
ułatwić walkę ze smogiem i ograniczyć, a może nawet wyeliminować
problem nielegalnego spalania odpadów w paleniskach domowych.

Oglądaj na
gliwice.eu

drony będą sprawdzane na gliwickich osiedlach.

Jak to działa?
– Spalanie odpadów jest zabronione, jednak wiele osób nie przestrzega tego zakazu i pali starymi
meblami, plastikowymi butelkami
czy jednorazowymi pieluchami.
Nie zdają sobie sprawy, że w ten

sposób dramatycznie pogarszają
jakość powietrza i naszego zdrowia. Nasze województwo opracowało procedurę o nazwie „POP
Feniks”, która będzie nieodpłatnie
udostępniana wszystkim gminom.
Polega ona na jednoznacznej
identyfikacji procesu spalania odpadów w paleniskach domowych
poprzez badanie próbki popiołu –

wyjaśnia Aleksander Sobolewski,
dyrektor IChPW w Zabrzu.
Jak jednak wytypować domostwa, które ma skontrolować
Straż Miejska?
– Wyposażone w specjalne
czujniki drony będą skanowały
okolicę. Dane zarejestrowane na

Miasto dokłada do pieca

komputerze wskażą, w których
paleniskach należy skontrolować
popiół. Dysponujemy nowymi
technologiami, których użyjemy
do wykrywania źródeł emisji
zanieczyszczeń. Uruchamiamy
usługi dla sektora cywilnego,
m.in. w zakresie szeroko pojętego
monitorowania: powietrza, linii
energetycznych czy gazociągów
– mówi Dawid Bielecki z firmy
Flytronic.
– Jeżeli testowana technologia się
sprawdzi, to z pewnością będzie
ona pomocna w naszej pracy.
Użycie dronów może zwiększyć
skuteczność naszych działań –
przekonuje Adam Sułek, zastępca
komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach.Podobne testy odbywają
się w Katowicach.
Od początku 2018 r. gliwiccy
strażnicy przeprowadzili ponad
300 kontroli palenisk domowych.
(mf)

Oglądaj na
gliwice.eu

– Wymianę systemów grzewczych miasto dotuje od 20 lat.
W ostatnim kwartale 2017
r. złożono rekordową liczbę
wniosków. Oznacza to, że świadomość ekologiczna gliwiczan
jest coraz większa – mówi Joanna Wasilewska z Wydziału
Środowiska Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

nieubieganie się o dotację na
ten cel pod tym samym adresem. Dotacja z budżetu miejskiego pokrywa do 50 proc.
inwestycji (jednak nie więcej
niż 4 tys. zł), chyba że budynek
jest ocieplony (w okresie do 4 lat
wstecz), wówczas można liczyć
na podwojenie dotacji, czyli
maksymalnie do 8 tys. zł.

W latach 1997‒2017
na dotacje związane ze
zmianą ogrzewania wydano z budżetu miasta
8,3 mln zł. Na dotacje
dotyczące instalacji
systemów OZE w latach
2012‒2017 przeznaczono 2,4 mln zł.

Wnioski o dotację są rozpatrywane raz na kwartał, ale można
je stale składać w Biurze Obsługi
Interesantów, na parterze Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa
21 w Gliwicach, w godzinach
pracy urzędu.

O dotację może ubiegać się
każdy, kto zlikwidował w domu
lub mieszkaniu palenisko węglowe i zastąpił je ogrzewaniem
ekologicznym oraz spełnia wymogi Regulaminu (Uchwała nr
XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z 13 października 2016 r.).
Warunkiem jest wcześniejsze

fot. Gliwice TV

Co roku miasto przeznacza więcej środków na dofinansowywanie wymiany systemów grzewczych. Na realizację 197 wniosków złożonych przez gliwiczan w ostatnim kwartale 2017 r. zostanie przeznaczone prawie
1,2 mln zł z budżetu miejskiego. W 2018 r. będą dofinansowane wszystkie poprawnie złożone wnioski!

Źródła wsparcia
Dotacje z budżetu miejskiego to nie
jedyny oręż w walce ze smogiem.
Kolejnym jest realizowany od 2017
r. pilotażowy program PONE dotowany ze środków WFOŚiGW. Został
on wdrożony jako odpowiedź na
uchwałę antysmogową.
Wymiana przestarzałych systemów
grzewczych to już nie tylko dobra
wola ich właścicieli, ale obowiązek.
Warto skorzystać z okazji i złożyć

Straż Miejska w Gliwicach ma prawo kontrolować, czym mieszkańcy palą w piecach i na terenie
posesji. Mandat za tego typu proceder wynosi 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do
sądu grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.
wniosek o dofinansowanie. Dotacja jest udzielana do 80% tak
zwanych kosztów kwalifikowanych.
Do 8 tys. zł w przypadku systemów
gazowych, węglowych i elektrycznych oraz do 24 tys. zł w przypadku pomp ciepła. Szczegółowe
informacje o programie PONE
są dostępne na stronie https://
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bip.gliwice.eu/strona=11087 lub
w Wydziale Środowiska UM, pok.
332, tel. 32/239-12-78 oraz u operatora PONE, tel. 504-218-836.
UWAGA! W weekend 23–25 lutego w hali przy ul. Kaszubskiej
28 odbędą się 19. Gliwickie Targi
Budownictwa, Instalacji i Wyposa-

żenia Wnętrz. Wydarzenie będzie
się odbywać pod hasłem „Czyste
powietrze dla Gliwic”. Podczas
trzech dni targowych będzie można skonsultować się z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu
Miejskiego w sprawie Programu
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)
i warunków jego realizacji. (mf)
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2017 r. za nami

Zdarzyło się w Gliwicach…

Za nami kolejny, bardzo dobry rok, pełen ciekawych wydarzeń i ważnych inwestycji. Nie sposób wymienić
wszystkich, dlatego prezentujemy zaledwie niewielką ich część.
STYCZEŃ
 Oddział chirurgiczny w Szpitalu Miejskim nr 4 przy ul. Zygmunta Starego, dzięki
staraniom dyrekcji szpitala, wznowił pracę. Udało się skompletować obsadę lekarzy.
 Andrzej Korpak, dyrektor generalny General Motors Manufacturing Poland, Gliwickim Lwem 2017. To prestiżowe wyróżnienie od 2005 r. jest przyznawane przez
prezydenta Gliwic efektywnym liderom firm lub instytucji.

 Umowa na dofinansowanie budowy fragmentu zachodniej obwodnicy miasta (od
ul. Daszyńskiego do Rybnickiej) podpisana. Ważna inwestycja otrzyma maksymalne,
85-procentowe wsparcie z Unii Europejskiej (w kwocie nie większej niż 116 729 909,79 zł).
 Gliwice na wysokiej pozycji w rankingu polskich miast przyszłości 2017/2018
„fDi Magazine”. Nasze miasto zajęło III miejsce w kategorii Miasto przyjazne dla
biznesu oraz IV miejsce w kategorii Potencjał gospodarczy.

Gwiazdy na Nocy Świętojańskiej

fot. UM Gliwice

LUTY

fot. Z. Daniec

MAJ

Startuje Gliwicki Rower Miejski

• Szpital Miejski nr 4 przyjął w swoje struktury Gliwickie Centrum Medyczne. Przy
ul. Kościuszki oddano do użytku zmodernizowany oddział kardiologii z nowymi pracowniami hemodynamiki i elektrofizjologii. Inwestycja kosztowała 5,5 mln zł i została
sfinansowana z budżetu miejskiego.
• Gliwicki Rajd Miejski 360 stopni odbył się już po raz ósmy. Na trasie rywalizowało
blisko 200 osób z Polski, Niemiec, Węgier, Portugalii i Ukrainy. Dużym powodzeniem
cieszyła się też rodzinna gra miejska.
• Zabytkowa gliwicka fontanna – tańczące fauny – wróciła przed Urząd Miejski.
Po gruntownej renowacji prezentuje się wspaniale. Modernizacja wodotrysku
kosztowała 130 tys. zł i została sfinansowana z budżetu miasta.

MARZEC

KWIECIEŃ
• Dom Pamięci Żydów Górnośląskich przy ul. Poniatowskiego został wyróżniony w prestiżowym konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Remont
tego wyjątkowego obiektu kosztował 6,5 mln zł i został sfinansowany przez Miasto
Gliwice.

Ulice wokół Hali gotowe

fot. M. Baranowski

 Firma Mieszko, znana i ceniona polska marka z ponad 100-letnią tradycją cukierniczą,
otworzyła w Gliwicach centrum dystrybucyjne.
 Radiostacja dołączyła do grona Pomników Historii. Od lat zabiegał o to prezydent Gliwic.
Prestiżowy tytuł wyróżnia obiekty o szczególnej wartości i zbliża gliwicki zabytek do listy
światowego dziedzictwa UNESCO.
 Ruszył Gliwicki Rower Miejski. Miłośnicy ekologicznej jazdy mają do dyspozycji 100 rowerów
w dziesięciu punktach miasta.

Fauny wróciły przed UM
4

fot. Gliwice TV

CZERWIEC
• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Gliwice. Spotkał się
z samorządowcami, parlamentarzystami oraz mieszkańcami.
• 108 najlepszych gliwickich sportowców odebrało z rąk prezydenta Gliwic nagrody
za wyniki osiągnięte w 2016 r. Uhonorowani zostali wybitni pięściarze, hokeiści,
judocy, szermierze i trenerzy.
• Rozpoczęła się modernizacja parku Chrobrego. Wiosną 2018 r. pojawi się tam
mnóstwo atrakcji, m.in. podniebna deskorolka, plac zabaw, siłownia pod chmurką,
boisko do gry w bule i disc golfa, ścieżka zdrowia.
• Nowy inwestor w gliwickiej strefie. Na inwestycję o wartości 20 mln zł zdecydowała
się turecka firma KALPOL związana z przemysłem motoryzacyjnym.
• Zwiedzanie nieczynnej kopalni, industrialne warsztaty, koncerty muzyki alternatywnej, a na deser – projekcja multimedialna i podniebne show Teatru Tol. Gliwicką
INDUSTRIADĘ 2017 zapamiętamy na długo!
• Noc Świętojańska na placu Krakowskim była bardzo udana – pod sceną tłumy, a na
scenie gwiazdy. 30 czerwca wystąpił Grzegorz Hyży, Anna Wyszkoni, a jako gwóźdź
programu – legenda polskiego rocka, zespół Lady Pank.
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podsumowanie roku
LIPIEC
• Jacek Bialik został nowym wiceprezesem KSSE, kierującym Podstrefą Gliwicką KSSE.
Kadencja nowego zarządu potrwa do 2021 r.
• Z gliwickiego portu znów wypłynęły do elektrociepłowni we Wrocławiu barki z węglem. W 2018 roku Śląskie Centrum Logistyki SA i OT Logistics planują dostarczyć
250 tys. ton węgla. To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

PAŹDZIERNIK
• Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Miejskim nr 4 ma zapewnione finansowanie działalności leczniczej.
• Prezydent Gliwic przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2016 rok.
W gronie wyróżnionych znaleźli się: Joanna Heyda-Rumin, Martyna Biłogan, Bogna
Dobrakowska, Anna Śmieszek, Gerard Drozd, Fundacja Rytm Gliwice i Sebastian
Michałuszek.
• Gliwice zajęły I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującym wydatki inwestycyjne
samorządów w latach 2014–2016.
• Tłumy gliwiczan bawiły się podczas otwarcia sensorycznego Parku Doświadczeń
przy ul. Tarnogórskiej. Do dyspozycji mieszkańców i gości odwiedzających nasze
miasto jest m.in.: ksylofon, organy rurowe, anteny paraboliczne, gongi i armata
powietrzna.

WRZESIEŃ
• Wakacje pożegnaliśmy z gwiazdami. 1 września na wielkim plenerowym koncercie
na pl. Krakowskim zagrali Zalewski, LemON i Kombii.
• Producent systemów hamulcowych TRW Braking Systems Polska inwestuje w Gliwicach. Do 2022 r. planuje rozbudowę zakładu wartą 55 mln zł i zwiększenie
zatrudnienia.
• Gliwice radzą sobie z reformą redukacji. Wraz z nowo utworzonymi szkołami
podstawowymi powstały nowe obwody szkół. Tam, gdzie było to możliwe, miasto
włączyło gimnazja, wraz z zapleczem, w struktury szkół podstawowych.
• Na os. Kopernika otwarto arenę lekkoatletyczną. Imponujący obiekt spełniający
wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki przystosowano m.in. do rozgrywania
zawodów młodzieżowych o randze mistrzostw Polski. Zawody z widowni może
obserwować pół tysiąca widzów.

Nowa pracownia kardiologii
działa pełną parą

fot. A. Ziaja

Otwarto nową fabrykę BMZ Poland

Dzień otwarty Hali Gliwice

fot. Z. Daniec

• Otwarto zmodernizowane ulice w rejonie hali Gliwice: Kujawską, Panewnicką
i Akademicką. Inwestycja kosztowała 22,4 mln zł.
• Oddano do użytku po remoncie most w ciągu ul. Dworcowej. Inwestycja kosztowała
2 mln 750 tys. zł.
• Ruszyła ortopedia w Szpitalu Miejskim nr 4. Pacjenci będą mogli liczyć na fachową,
całodobową opiekę lekarzy i pielęgniarek zarówno w trybie przyjęć planowanych,
jak i nagłych.
• Miasto ma zmodernizowaną stronę www.gliwice.eu oraz nowy podserwis www.
kultura.gliwice.eu, w którym dostępne są informacje o nadchodzących wydarzeniach, relacje z imprez i aktualności kulturalne.

fot. Z.Daniec

SIERPIEŃ

LISTOPAD
• Ul. Wieczorka zamieni się w pierwszy na Śląsku woonerf – wypoczynkowo-komunikacyjną przestrzeń, z której będą korzystać piesi, rowerzyści i kierowcy. Zmiany
mają być widoczne już wiosną 2018 r.
• 69 wybitnych gliwickich uczniów zostało uhonorowanych Gliwickim Laurem Nauki.
Nagrody i wyróżnienia przyznał im prezydent Gliwic.

GRUDZIEŃ

• W gliwickiej podstrefie otwarto nową fabrykę producenta baterii BMZ Poland.
• Firma KIRCHHOFF Automotive po raz kolejny inwestuje w gliwickiej strefie.
Na rozbudowę zakładu przy ul. Alfreda Nobla spółka planuje przeznaczyć około
20 mln euro.
• Kilka tysięcy osób zwiedziło nową halę widowiskowo-sportową podczas Dni Otwartych. Obiekt, mogący pomieścić ponad 17 tys. widzów, zrobił ogromne wrażenie.
• Kino Amok zwyciężyło w konkursie organizowanym przez Polski Instytut Sztuki
Filmowej w kategorii Edukacja filmowa.
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fot. UM Gliwice

Arena lekkoatletyczna otwarta

fot. Z. Daniec

• Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej dobiega końca. W październiku 2017 r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie, trwa montaż wyposażenia. W listopadzie hala została przekazana w dzierżawę PWiK w Gliwicach, które
odpowiadać będzie za administracyjne zarządzanie obiektem. Na mocy zawartej
z miastem umowy, firma nawiąże współpracę z Fundacją Radan, która odpowiadać
będzie za pozyskiwanie wydarzeń mających odbywać się w hali.
• W Gliwicach pojawiła się nowa, spektakularna świąteczna ozdoba. Na skwerze nad
DTŚ stanęła niemal 20-metrowa choinka udekorowana prawie 4-kilometrowymi
świetlistymi kręgami, bombkami i ozdobami w kształcie płatków śniegu.
(mf)

Choinka przy Zwycięstwa
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Aktualności

Jest smog? Zostaw auto
i jedź bezpłatną komunikacją
W czasie tzw. dni smogowych kierowcy posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu będą mogli wraz z osoba towarzyszącą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem
bezpłatnych przejazdów GZM zaplanowała w budżecie na ten rok 1 milion złotych.

„Konieczne jest podjęcie działań na rzecz zrównoważonej
mobilności miejskiej poprzez
zachęcanie mieszkańców
Metropolii, aby w trakcie dni,
w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10,
pozostawili swoje samochody
oraz korzystali z bezpłatnych
przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego” – możemy przeczytać
w preambule podpisanego
porozumienia.

fot. W. Baran / UM Gliwice

Porozumienie wprowadzające
bezpłatną komunikację w dni
smogowe zostało zawarte pomiędzy Metropolią, KZK GOP,
MZK Tychy, MZKP Tarnowskie
Góry oraz Kolejami Śląskimi. Zostały w nim określone wspólne
zasady dotyczące koordynowania i ogłaszania bezpłatnych
przejazdów dla kierowców i jednego współpasażera, gdy normy
zanieczyszczeń w powietrzu
(pyłu PM 10) przekroczą wartości alarmowe.

– To porozumienie bez precedensu, ponieważ dotychczas
nie prowadzono w tym zakresie
zintegrowanych działań na taką
skalę – mówi Grzegorz Kwitek,
członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Prawo do bezpłatnych przejazdów w dni smogowe będzie
honorowane na podstawie do-

wodu rejestracyjnego pojazdu,
który tego dnia kierowca pozostawił przed domem. Z tego
uprawnienia będzie mogła
również skorzystać jeszcze jedna
towarzysząca mu osoba.
Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów podejmowana będzie do godz. 15.00 dnia
poprzedzającego.

Dzień smogowy będą ogłaszać Koleje Śląskie, które – na podstawie
uchwały Zarządu Województwa
Śląskiego – prawo do bezpłatnych
przejazdów będą wprowadzać
w sytuacji, gdy normy zanieczyszczeń powietrza zostaną przekroczone przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów, wyodrębnionych
w prognozach Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Natomiast na obszarze Metropolii bezpłatne przejazdy w dni
smogowe zostaną ogłoszone
w sytuacji, gdy prognozy przekroczenia norm będą dotyczyć
przynajmniej jednego z dwóch
obszarów wyznaczonych przez
WIOŚ, obejmującego swoim
zasięgiem gminy i miasta Metropolii. Chodzi o obszar centralny
oraz rybnicko-pszczyński.
Ze względu na to, że Metropolia
nie jest jeszcze organizatorem
transportu publicznego, decyzja
o wprowadzeniu bezpłatnych
przejazdów każdorazowo musi zostać usankcjonowana wewnętrznymi decyzjami poszczególnych
organizatorów, działających na
jej obszarze: KZK GOP, MZK Tychy
oraz MZKP Tarnowskie Góry.
Porozumienie dopuszcza również możliwość wprowadzenia
bezpłatnych przejazdów w sytuacjach nadzwyczajnych. Organizatorzy potrzebują wówczas
czterech godzin, aby wdrożyć
odpowiednie procedury.  (gzm)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Masz uwagi
do nowych
statutów osiedli?

Do 28 lutego można zgłaszać uwagi do projektów nowych statutów wszystkich gliwickich osiedli
w ramach konsultacji społecznych.
Cały teren Gliwic podzielony
jest na 21 osiedli i każde z nich
posiada swój statut. To ważny
dokument zawierający m.in. spis
kompetencji, praw i obowiązków
rad osiedli, które reprezentują
mieszkańców i mogą podejmować różne działania istotne dla
lokalnej społeczności.
Obecne statuty obowiązują od
czerwca 2014 roku. Ich zmiana
jest przygotowywana w związku
z decyzją Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który zaakceptował zastrzeżenia wojewody śląskiego do zapisów, uchwalonych
ponad trzy lata temu przez Radę
Miasta Gliwice. Władze miasta nie
zgadzają się z decyzją WSA i złożyły odwołanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Pomimo
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toczącej się procedury sądowej,
rady osiedli będą przez cały czas
funkcjonować bez przeszkód.
Informacje o konsultacjach społecznych znajdują się w ogłoszeniu Prezydenta Gliwic dostępnym na www.gliwice.eu oraz
bip.gliwice.eu w zakładkach
Samorząd/Rady Osiedli oraz
Informacje publiczne/Konsultacje społeczne.
Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane, a wyniki
konsultacji będą opublikowane
na łamach „MSI”, na stronach
www.gliwice.eu oraz bip.gliwice.
eu. Nowe statuty muszą zostać
zatwierdzone przez Radę Miasta.

(kik/al)
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inwestycje

Rondo już na wiosnę
Budowa ronda przy ul. Bojkowskiej
nie powoduje większych utrudnień
w ruchu. Prace toczą się kilkanaście
metrów na zachód od istniejącego skrzyżowania. Zarys nowego
rozwiązania drogowego jest już
widoczny. – W pierwszej kolejności
przebudowano tam sieć infrastruktury podziemnej i wybudowano
nowe sieci, kanalizację oraz oświetlenie. Przewidziano również korektę dotychczasowego przebiegu
jezdni, ale bez zmiany lokalizacji
chodnika i ścieżki rowerowej –
przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Rondo ma mieć 2 pasy, a korzystający z niego kierowcy nie będą mogli
ich zmieniać. Wybór odpowiedniego
toru jazdy, jeszcze przed wjazdem
na rondo, ma ułatwiać przewidziane
w projekcie oznakowanie poziome.
– Zakładamy, że jazda na „turbinie”
będzie płynna i bezpieczna – podkreśla rzecznik prasowy ZDM-u.
Rondo jest elementem większej
inwestycji, w ramach której zaplanowano w nim m.in. przebudowę
400-metrowego fragmentu ul.
Bojkowskiej, budowę nowej drogi (odcinek długości 900 metrów)
łączącej ul. Bojkowską z ul. Okrężną
po południowej stronie osadników
i przebudowę południowej części
ul. Okrężnej (odcinek 700 metrów).
Przedsięwzięcie jest finansowane
ze środków budżetu miasta. Prace w ramach I etapu wykonuje
wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
z Gliwic. Szacowany koszt budowy
to ok. 6 mln zł.

fot. M. Baranowski

W drugim kwartale tego roku powinno być gotowe rondo turbinowe przy ul. Bojkowskiej. Powstaje za skrzyżowaniem z ul. M. Płażyńskiego.
To pierwszy etap realizacji południowej obwodnicy miasta, która połączy węzeł autostradowy Gliwice Sośnica z ul. Rybnicką, a w przyszłości
będzie stykać się z obwodnicą zachodnią.

przy ul. Rybnickiej. Ma mieć jedną
jezdnię z dwoma pasami ruchu
– opisuje przebieg trasy Jadwiga
Jagiełło-Stiborska. Wyjątkiem
będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba
jezdni zwiększy się do dwóch.
Dzięki temu przepustowość na
skrzyżowaniach będzie lepsza.
Na skrzyżowaniach z drogami
poprzecznymi kierowcy będą mieli
do dyspozycji dodatkowe lewoskręty. Droga będzie oświetlona
i wyposażona w urządzenia ITS

(np. tablice zmiennej treści) oraz
stację meteorologiczną. Wzdłuż
jezdni głównej przewidziano tzw.
drogi serwisowe służące do obsługi przyległych pól. Będą z nich
mogli korzystać także rowerzyści.
W celu ochrony korytarza ekologicznego (dolina potoku Doa)
zaprojektowano zaś estakadę
składającą się z dwóch przęseł
o rozpiętości 32 metrów.
Szacowana wartość inwestycji to
152 mln zł, z czego 85% to wsparcie

z unijnych funduszy. Dofinansowanie uzyskano w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014–2020
(Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków
miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od
nadmiernego ruchu drogowego).
Wybudowany dzięki temu odcinek
domknie całość zachodniej obwodnicy. Do tej pory zrealizowano ją na
długości 1,5 km, od węzła DK88 do
ul. Sowińskiego.
(kik)

Obwodnica południowa
będzie kolejnym elementem nowego układu
komunikacyjnego Gliwic. Ma mieć ok. 4 km.
W przyszłości będzie się
płynnie łączyć z zachodnią obwodnicą miasta.
Budowę ponad 3-kilometrowego
odcinka zachodniej obwodnicy
Gliwic (od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego) zaplanowano na lata
2018–2019. Właśnie ogłoszono
przetarg na roboty budowlane.
– Ślad drogi wyznaczono po
wschodniej stronie zabudowań przy ul. Orkana, następnie
w odległości około 300 metrów na
południowy zachód od zabudowy
osiedla Sikornik i południowym
skrajem ogrodów działkowych
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sport

Anglik kolejnym wzmocnieniem Piasta
– Dostałem propozycję powrotu do Polski
i nie musiałem się długo zastanawiać.
Bardzo mi się tutaj podobało i miło wspominałem ten czas, dlatego też cieszę się,
że będę mógł skorzystać z szansy, którą
dał mi Piast – powiedział nowy pomocnik
Niebiesko-Czerwonych.
Hateley rozpoczynał swoją karierę w Reading
FC. Następnie grał w takich klubach, jak Basingstoke Town, Motherwell FC oraz Tranmere Rovers, skąd w 2014 roku trafił do Śląska
Wrocław. Przez ponad dwa lata występów
na polskich boiskach Anglik rozegrał łącznie
81 spotkań, w których zdobył jednego gola
oraz zanotował siedem asyst. Jego ostatnim

klubem było Dundee FC, z którym rozstał się
w sierpniu 2017 roku. Anglik przyznał, że
chce pomóc drużynie w osiąganiu lepszych
wyników w Lotto Ekstraklasie i tym samym
poprawić pozycję Piasta w tabeli. – Sytuacja
nie jest najlepsza, ale jestem zmotywowany
do walki dla dobra klubu, drużyny i pozostałych zawodników zespołu. Jestem gotowy
i nie mogę się doczekać występów w barwach Piasta – dodał 28-letni pomocnik.
W styczniu Hateley rozpoczął treningi
z Niebiesko-Czerwonymi. Jego dobra gra
w sparingu oraz postawa na treningach
sprawiły, że Piast zdecydował się na podpisanie z nim kontraktu.

.eu
fot. piast-gliwice

Nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został Tom Hateley. Anglik podpisał kontrakt, który zwiąże go
z Niebiesko-Czerwonymi do 30 czerwca 2019 roku.
– Bardzo się z tego powodu cieszymy. Tom
zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie
podczas zgrupowania w Rybniku. To piłkarz,
który potrafi agresywnie bronić, ale także
szybko rozpocząć akcję ofensywną. Jestem
przekonany, że z takim zawodnikiem za plecami jak Tom, Kostia Vassiljev będzie miał więcej
swobody w rozegraniu piłki – przyznał Jacek
Bednarz, dyrektor sportowy Piasta Gliwice.
Hateley jest czwartym zawodnikiem, który wzmocnił Piasta w zimowym okienku
transferowym. Wcześniej do Niebiesko-Czerwonych dołączyli František Plach,
Karol Dybowski oraz Jakub Czerwiński.

Biuro Prasowe GKS Piast

Tom Hateley
pomocnik

Drużyna piłkarek ręcznych SPR Sośnicy Gliwice nie dała szans dotychczasowemu liderowi gr. B I ligi kobiet, SPR-owi Olkusz, na jego terenie. To
milowy krok w stronę objęcia prowadzenia w rozgrywkach.
Gliwiczanki bezdyskusyjnie zdominowały
pierwszą połowę spotkania. W drugiej części bardzo ambitnie walczące (mimo okrojonego składu) olkuszanki nie pozwoliły na
dalsze zwiększanie prowadzenia. Dzięki
bezpiecznej przewadze Sośnica testowała nowe rozwiązania taktyczne, a szanse
wykazania się otrzymały również młode
zawodniczki sporadycznie dotychczas
występujące w pierwszej drużynie. Udana końcówka w wykonaniu miejscowych
pozwoliła nieznacznie zmniejszyć różnicę.
Mecz zakończył się wynikiem 24:34.

Drużyna prowadzona przez trenera
Macieja Haupę przesunęła się na drugą pozycję w tabeli i do nowego lidera
rozgrywek – AZS-u AWF Warszawa –
traci zaledwie dwa punkty. Znakomitą
okazją do wyprzedzenia stołecznej drużyny będzie bezpośrednie starcie, które
odbędzie się w hali przy ul. Sikorskiego
w pierwszy weekend lutego. Wcześniej
– 28 stycznia o 15.30 – rozpocznie się
mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. SPR Sośnica zmierzy się we własnej
hali z Energą AZS Koszalin, piątym aktualnie zespołem PGNiG Superligi. (kik)

fot. SPR Sośnica Gliwice

Najwięcej bramek dla Sośnicy rzuciła dotychczasowa liderka klasyfikacji strzelczyń
całej ligi, Aleksandra Abramowicz (8). Okazję do zaprezentowania się przez dłuższy
fragment meczu otrzymały zawodniczki

W Świeciu
bez happy endu

rezerwowe. Bardzo dobrze na środku rozegrania zaprezentowała się Aleksandra
Olejarczyk, która w rundzie jesiennej grała
niemal wyłącznie w defensywie.

fot. archiwum KŚ AZS Gliwice Pol. Śl.

Gliwiczanki górą!

Na tarczy wróciły ze Świecia siatkarki AZS Gliwice. Akademiczki uległy
tamtejszemu Jokerowi 2:3, choć pierwsze dwa sety rozstrzygnęły na
swoją korzyść.
Pierwszy set rozpoczął się zgodnie z planem. Gliwiczanki szybko objęły prowadzenie i potem już przez większość tej
partii kontrolowały przebieg wydarzeń.
Podobnie przebiegał drugi set. Gospodynie do trzeciej odsłony przystąpiły
jednak z wiarą, że jeszcze nie wszystko
jest stracone. Kibice śledzili w efekcie
wyrównany pojedynek, ale z lekkim
wskazaniem na drużynę z Gliwic, która
po przestrzelonej zagrywce prowadziła
już 23:20. Wydawało się, że za chwilę
skończy się ta część spotkania i cały
mecz, ale kolejne pięć punktów z rzędu
zdobyły świecianki i... wygrały tę partię.

Czwarta partia to pewne zwycięstwo
Jokera 25:17.

Jak się miało okazać z punktu widzenia psychologicznego, był to kluczowy
moment, bo utwierdził gospodynie
w przekonaniu, że można to starcie
rozstrzygnąć na swoją korzyść.

Kolejny mecz gliwickich siatkarek odbędzie
się w sobotę, 27 stycznia. Drużyna podejmie u siebie WTS Solną Wieliczkę. Początek
spotkania w Nowej Hali Ośrodka Sportu
przy ul. Kaszubskiej 28 – godz. 17.00. (kik)

O tym, która drużyna zgarnie dwa punkty,
miał więc decydować tie-break. Niemal
do samego końca jego wynik kręcił się
wokół remisu. W końcówce tę wojnę nerwów wygrały jednak siatkarki ze Świecia,
które zwyciężyły ostatecznie w tej partii
16:13, a w całym meczu 3:2. – Po raz
kolejny sprawdziło się powiedzenie, że
jak nie wygrywasz meczu prowadząc 2:0,
to przegrywasz całe spotkanie – podsumowuje występ Akademiczek ich trener,
Wojciech Czapla.

Festiwal „trójek” gliwiczan
Po nieudanym występie przeciwko Miastu
Szkła Krosno koszykarze GTK Gliwice chcieli
za wszelką cenę zmazać plamę. Zadanie
należało do niezwykle trudnych, bo Rosa
Radom jest zespołem o sporym potencjale.
Gospodarze mocno jednak postawili na rzuty z dalszej odległości oraz agresywną grę.
Momentami piłka chodziła jak po sznurku
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i raz po raz inny zawodnik GTK zdobywał
punkty. Bardzo dobrze prezentował się
m.in. Marcin Salamonik, który w krótkim
odstępie czasu zdobył osiem „oczek”, a także Maverick Morgan czy Quinton Hooker.
Skróty najciekawszych akcji można znaleźć
na Facebookowym profilu GTK Gliwice.

(kik)

fot. GTK Gliwice

Koszykarze GTK Gliwice rozbili uczestnika Ligi Mistrzów, Rosę Radom,
aż 96:73. O efektownym zwycięstwie zadecydowała bardzo dobra
postawa w ataku i skuteczność w rzutach z dystansu.
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ferie w mieście

W Gliwicach nie ma nudy!

Szczegółowy harmonogram i informacje o biletach są dostępne
na stronie www.amok.gliwice.pl.

(mm)

W krainie baśni

fot. UM Gliwice

Wszystkie baseny miejskie
(Mewa na Sikorniku, Olimpij-

czyk na Koperniku, Delfin przy
ul. Warszawskiej) będą funkcjonowały w stałych godzinach. Co
ważne, podczas ferii nie będzie
standardowych zajęć szkolnych
na pływalniach, więc z basenów
będzie można korzystać również
w godzinach dopołudniowych.

(mf)
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Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przygotowała na szkolne ferie mnóstwo
atrakcji dla młodych czytelników. Wybierać można spośród ponad 100 różnych
wydarzeń. Wszystkie są bezpłatne!
Warsztaty, spektakle, karnawałowe bale – w całym mieście
za sprawą prężnie działających
filii MBP nudzić się będzie nie
sposób. W paru oddziałach będzie można najpierw zobaczyć,
a później stworzyć przedstawienie japońskiego teatrzyku kamishibai. Również Studio Teatralne
Krak-Art pokaże dwa ciekawe
spektakle – „Koziołka Niematołka” i „Kozuchę Kłamczuchę”.

sie nie tylko w sezonie narciarskim. Będzie też dekorowanie
lampionów ze słoików, tworzenie figurek z masy solnej i wiele,

wiele więcej! Szczegółowy program ferii w MBP jest dostępny
na stronie www.biblioteka.
gliwice.pl. 
(mm)

fot. Pixabay

fot. A. Ziaja

Dla osób, które nieco zmęczy zimowa aura, drzwi szeroko otwarte mają Palmiarnia Miejska i gliwickie baseny.
W „tropikach” i wodzie będzie można odpocząć i na
chwilę zapomnieć o chłodzie.

uszkodzonej chłodnicy została
sfinansowana z budżetu miejskiego. Koszt prac to 62 tys.zł.
Harmonogram ślizgawek dostępny jest na stronie internetowej
Ośrodka Sportu Politechniki
Śląskiej. 
(mf/mt)

fot. A. Witwicki

będą reprezentowały „Tarapaty”
w reżyserii Marty Karwowskiej.
Jeżeli kino dla małych widzów, to
nie może zabraknąć filmów animowanych – Amok wyświetli „Coco”
oraz „Ernesta i Celestynę”.

Pod palmami
i nad wodą

Palmiarnia w trakcie ferii będzie
dodatkowo czynna w poniedziałki (29 stycznia i 5 lutego)
od godz. 9.00 do 18.00. Godziny
otwarcia w pozostałe dni tygodnia pozostają bez zmian.

Od 27 stycznia otwarte będzie
także kryte lodowisko „Tafla”, będące jedną z najpopularniejszych
atrakcji zimowych w mieście.
Na mocy podpisanego przez
Politechnikę Śląską i Miasto
Gliwice porozumienia naprawa

Od 27 stycznia do 11 lutego
lodowisko Piruet na osiedlu Kopernika będzie otwarte codziennie od godz. 10.00 do 20.00.
Miłośnicy łyżew muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, od
poniedziałku do piątku, między
godz. 14.00 a 15.00, wówczas
ślizgawka będzie miała przerwę
techniczną, a pracownicy lodowiska będą przygotowywać lód
do lepszej jazdy.

Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza najmłodszych
miłośników X muzy na fantastyczne filmy.
W programie zimowych seansów
jest między innymi legendarna bajka o najsympatyczniejszych trollach
na świecie. Tym razem Muminki
nie zapadną w zimowy sen. Jaka
będzie ich pierwsza zima w Finlandii? O tym opowiada film „Zima
Muminków”. Najmłodsi spotkają
się także z niedźwiadkiem Paddingtonem w drugiej części jego
kinowych przygód. Polskie filmy

Podczas ferii oba gliwickie lodowiska będą czynne! To doskonała wiadomość dla miłośników
jazdy na łyżwach.

W planach są także zajęcia na
temat bezpiecznego zachowania się w górach – temat na cza-

Z gliną za pan brat
Pracownia Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1) zaprasza na kreatywne zajęcia
dla dzieci i młodzieży. W ferie mali adepci sztuk pięknych nauczą się wypalać
cudeńka z gliny.
– Z białą gliną można zaszaleć podobnie jak ze śniegiem
i ulepić wszystko, co podpowie
wyobraźnia. Powstałe cuda nie
roztopią się jak śnieg, ale staną
się pamiątką na zawsze – mówi
Aleksandra Kwolek, ceramik
i organizator warsztatów.
W pierwszym tygodniu ferii zajęcia ceramiczne zaplanowano
na 29, 30 i 31 stycznia między
godz. 10.00 a 12.00. W drugim
tygodniu uczestnicy spotkają
się 5, 6 i 7 lutego między godz.
10.00 a 12.00. Obowiązują

wcześniejsze zapisy pod nr. tel.
608-724-022 lub za pośrednic-

twem poczty elektronicznej
artceramika@gmail.com.(mm)

fot. materiały organizatora

Filmowe
zimowisko

Szaleństwo na łyżwach
fot. materiały organizatora

fot. M. Baranowski

Przed gliwickimi uczniami bardzo przyjemny okres – ferie! Jak je spędzić? Możliwości jest bardzo wiele.
Ci, którzy na czas zimowej przerwy nie wyjeżdżają z miasta, mogą pojeździć na lodowiskach, odwiedzić Palmiarnię Miejską lub popływać na którymś z gliwickich basenów. Do swoich filii zaprasza biblioteka, specjalne
seanse przygotowało kino Amok. Na nudę nie będzie czasu!
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ogłoszenia
OBWIESZCZENIA

NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6740.7.6.2017 z 17 stycznia 2018 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 11f, ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 11 stycznia 2018 r.
wydał decyzję nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie
drogi oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 04 KDD 1/2
na przedłużeniu ul. F. Kona w Gliwicach”,
jednocześnie decyzją:

Ogłoszenie uzupełniającego naboru
wniosków do udziału w edycji pilotażowej
,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji
dla Miasta Gliwice”
Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu uzupełniającego naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Gliwice”, polegających
na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012),
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).
Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych
miejsc.
Dotacja może być udzielona w kwocie do 80% kosztu kwalifikowanego na realizację zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:
• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
• 24 000 zł (pompa ciepła).
Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2018 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła
można się starać o uzyskanie dofinansowania do termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub
dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli
wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego). Na ww. zadania inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
• 17 617 zł (docieplenie ścian),
• 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
• 14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).
Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające
wszystkie kryteria zawarte w regulaminie – zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4772/17 z 11 lipca 2017 r. Nabór
jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali dotacji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego
na system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł energii
typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku
możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz
w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych
wariantów.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100
Gliwice.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
• w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, pokój 332, tel. 32/239-12-78,
• u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój
Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych, sala nr 42, czwartki od 8.00 do 17.00.

Urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych,
które chcą wykonać prace w ramach edycji
pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej
Emisji na terenie Miasta Gliwice
w 2018 roku
Oferta wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów
grzewczych: kotłów gazowych kondensacyjnych, kotłów
retortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą
PN-EN-303-5:2012, pomp ciepła, elektrycznych pieców akumulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub
dachów) oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku
nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice
z 11 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach
edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla
Miasta Gliwice”. Zainteresowane firmy prosimy o składanie
kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach z zaznaczeniem na kopercie – ,,Oferta na PONE
2018” z dopiskiem ,,nie otwierać”.
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• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości znajdujących
się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy ul. E. Żabińskiego (drogi gminnej nr 130439 S)
i przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz określono ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,
• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, na prowadzenie
robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, w oparciu o uzyskane przez
inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej
– ul. F. Kona (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Stare Gliwice:
130/1, 130/3 (130/2), 144/1 (144), 189/3 (189/1), 190/1 (190), 191/1 (191), 192/1,
192/3 (192/2), 1260/3 (1260), 1261, 1262/2 (1262).
2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej
– ul. Dekabrystów (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Stare Gliwice:
1257/3 (1257).
3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 11f, ust. 1, pkt 8, lit. e)
i g)), tj. przebudowy ul. E. Żabińskiego (drogi gminnej nr 130439 S) i przebudowy
sieci uzbrojenia terenu:
Obręb Stare Gliwice:
217, 1245.
4. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których inwestor
prowadził będzie roboty budowlane towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie podano
pierwotny nr działki):
Obręb Stare Gliwice:
191/2 (191), 192/4 (192/2).
II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12, ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości
Lp.

Stan po podziale
Nr
Nr działki
Nr działki
pierwotny wchodzącej Powierzchnia
poza
Powierzchnia
działki
w pas
działki [ha]
pasem
działki [ha]
drogowy
drogowym

Obręb

1.

130/2

130/3

0,0044

130/4

4,4034

Stare Gliwice

2.

144

144/1

0,0042

144/2

1,1849

Stare Gliwice

3.

189/1

189/3

0,0081

189/4

0,2005

Stare Gliwice
Stare Gliwice

4.

190

190/1

0,0056

190/2

0,1344

5.

191

191/1

0,0073

191/2

0,2765

Stare Gliwice

6.

192/2

192/3

0,0123

192/4

0,1018

Stare Gliwice

1257/1

0,0022

1257/2

0,0018

1260/1

0,0223

1260/2

0,0147

1262/1

0,0011

7.

1257

1257/3

0,3320

8.

1260

1260/3

0,1336

9.

1262

1262/2

0,0013

Stare Gliwice
Stare Gliwice
Stare Gliwice

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się
własnością Gminy Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:
Lp.

Numer działki

Numer działki pierwotnej

Obręb

1.

189/3

189/1

Stare Gliwice

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. BŁ. CZESŁAWA 4A, lokal nr 6, parter,
I piętro, pow. 72,09 m2 + 2 pomieszczenia
gospodarcze (29,3 m2), klatka schodowa,
komórka na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka i przedpokój na I piętrze, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 800,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 26 stycznia 2018 r. od godz. 13.20 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2017 r. od godz. 11.00
do 11.20, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. ZWYCIĘSTWA 1, lokal nr X, piwnica, parter, pow. 260,11 m2, 4 pomieszczenia, klatka
schodowa i toaleta na parterze oraz 12 pomieszczeń, klatka schodowa i 4 korytarze
w piwnicy, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 370 300,00 zł
Wadium: 18 600,00 zł
Termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 9.15 do 9.30,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V, przyziemie,
pow. 51,27 m2, 1 pomieszczenie, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 9.45 do 10.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 4, lokal nr I, parter,
pow. 51,07 m2 + 5 pomieszczeń w piwnicy
(15,44 m2), 2 pomieszczenia, magazyn, WC,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 26 stycznia 2018 r. od godz. 13.20 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 11.00
do 11.20, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• UL. WOLNOŚCI 40, lokal nr II, parter, piwnica, pow. 79,50 m2, 2 pomieszczenia i WC
w piwnicy, 2 pomieszczenia z korytarzem
na parterze połączone wewnętrzną klatką
schodową, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 400,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego
9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

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

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach
dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody
Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 §4 Kpa).
* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się
(czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie
Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu na
sprzedaż nieruchomości, organizowanego wg procedur
określonych „Regulaminem sprzedaży środków trwałych
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gliwicach”, pn.

„Sprzedaż nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego, obręb
Niepaszyce Południe, działka gruntu nr 49”.
Termin składania ofert:
2 lutego 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
2 lutego 2018 r. o godz. 11.15
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl
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Tam trzeba być!

Budowa rusza

fot. Google Street View

aktualności / ogłoszenia

fot. M. Mickielewicz

W miejscu skrzyżowania ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego i
Kresowej powstanie czterowlotowe rondo. Początek prac i
wprowadzenie pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu
zaplanowano na poniedziałek, 29 stycznia, na godz. 7.00.

19. Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz to doskonała
okazja, by zapoznać się z najnowszymi trendami branży budowlanej i wnętrzarskiej. Ta edycja będzie jednak wyjątkowa – hasłem przewodnim targów będzie
„Czyste powietrze dla Gliwic”.
Po raz 19 na terenie Ośrodka
Sportu Politechniki Śląskiej,
odbędą się Targi Budowlane.
Od 23 do 25 lutego (w godz.
od 10.00 do 17.00) w dwóch
halach wystawienniczych oraz
w punktach przed budynkiem
przy ul. Kaszubskiej 28 swoje
produkty i usługi zaprezentuje
niemal 100 wystawców.
– Targi dają możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy
z fachowcem i uzyskania porady.
To również dobra okazja, by zapoznać się z najnowszymi trendami
w budownictwie, projektowaniu
i urządzaniu wnętrz. Co ważne,
zostaną też pokazane domy energooszczędne, instalacje i urządzenia grzewcze, a informacje na ich
temat będzie można zaczerpnąć
u producenta – zachęca Wioletta
Ochmann, właścicielka Agencji
Promocja, organizator Targów.

Podczas imprezy będzie promowany program PONE (Program
Ograniczania Niskiej Emisji)
Miasta Gliwice. Na specjalnych
stanowiskach będą prezentowane urządzenia i materiały spełniające wymogi dofinansowań.
– Chcemy popularyzować wśród
mieszkańców działania na rzecz
walki ze smogiem. Dlatego
podczas targów pracownicy Wydziału Środowiska będą udzielali
wszelkich informacji związanych
z pilotażowym programem
PONE oraz jego warunkami
– tłumaczy Agnieszka Setnik,
naczelnik Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Każdy odwiedzający będzie mógł
wziąć udział w konkursie z nagrodami. Nie zabraknie atrakcji
dla najmłodszych, którzy podczas
targów będą się bawić w klubie

– W pierwszej kolejności przewidziano zamknięcie dla ruchu wlotu
ul. Kozielskiej na skrzyżowanie od
strony centrum Gliwic. Objazd
zostanie poprowadzony ulicami
Wyczółkowskiego i Gaudiego – informuje Jakub Dołęga z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów,
które zajmie się realizacją inwestycji. Obejmie ona także wykonanie
nowej nawierzchni, przebudowę
i budowę chodników. Znajdujący
się przy skrzyżowaniu przystanek
autobusowy zostanie przeniesiony.
Dla linii kursujących ulicą Kozielską

wykonawca wybuduje zatokę autobusową.
– Do czasu przebudowy, Zarząd
Dróg Miejskich zabezpieczył
skrzyżowanie dodatkowym
oznakowaniem, aby w znaczący
sposób zwrócić uwagę kierowców
na niebezpieczeństwo zdarzeń
drogowych – przypomina Jadwiga
Jagiełlo-Stiborska, rzecznik ZDM.
Koszt prac to ok. 5,3 mln zł. Powinny zakończyć się w drugiej
połowie roku. 
(kik)

FLOJAMO. Jednym z elementów
zabawy będą warsztaty Kreatywni przyszłością, w ramach których dzieci zgłębią zagadnienia
właściwego wykorzystywania
zasobów naturalnych Ziemi
i wielokrotnego użytkowania
surowców. Najmłodsi będą też
uzupełniać model miasta, a także
wprowadzać kolor oraz harmonię w krajobrazie.
Honorowy patronat nad imprezą objęli Prezydent Miasta
Gliwice oraz Rektor Politechniki Śląskiej. Ponadto imprezie patronują: RIPH, Krajowy
Budowlany Klaster Kluczowy
oraz Wydziały Budownictwa,
Architektury oraz Inżynierii
Środowiska Politechniki Śl.
Bezpłatny bilet wstępu na targi
jest dostępny na stronie www.
promocja-targi.pl. 
(mf)

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

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych
i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych
przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, 6 i 10.
Część nr 1. Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych
przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.
Część nr 2. Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych
przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 6.
Część nr 3. Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych
przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 10.
Termin składania ofert: 29 stycznia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 stycznia 2018 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl
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Przedsiębiorstwo
Remontów
Ulic
i Mostów S.A.
w Gliwicach,
ul. Nad Bytomką 1,
rozważa możliwość zakupu:

UŻYWANEGO
CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
(maks. 5-letniego)
Podstawowe dane:
• napęd: 4x4,
• moc: min. 420 KM
• przebieg: maks. 250 tys. km
Ciągnik wykorzystywany będzie
w zestawie z naczepą niskopodwoziową do przewozu maszyn
drogowych oraz do przewozu
materiałów sypkich, mas asfaltobetonowych w zestawie z naczepą wywrotką typu „wanna”.
W związku z powyższym
zapraszamy do składania ofert:
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl
Kontakt telefoniczny:
32/270-40-03, wew. 140.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice,
informuje o możliwości umieszczenia nośników
reklam, służących komercyjnej działalności firm
reklamowych, na zarządzanym przez MZUK terenie przy
ul. Kujawskiej i Błonie, obręb Ligota Zabrska
(teren giełdy samochodowej).
Termin składania ofert: do 28 lutego 2018 r.
Więcej informacji – warunki, szkic sytuacyjny oraz wzór umowy
dostępne są na naszej stronie internetowej www.mzuk.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie artykułu 39
i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach
inwestycji pn. „Budowa nowoczesnej
hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 1 lutego 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 lutego 2018 r. o godz. 12.00
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm),

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm),

OGŁASZA

OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
5 marca 2018 r. o godz. 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 nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130, obręb Czechowice Północ, położonej w Gliwicach na północ od
ul. Ziemięcickiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako
dz. nr: 127, 129, 131, 136, 137, obręb Czechowice Północ.
Cena wywoławcza brutto: 116 000,00 zł
Wadium: 11 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1160,00 zł
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
• działka nr 130, obręb Czechowice Północ,
użytki: B – tereny mieszkaniowe, Bi – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu
0,0626 ha, KW nr GL1G/00041233/8.
2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest
w północnej części miasta Gliwice w niewielkiej odległości od ważnych szlaków komunikacyjnych. Otoczenie stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo
-usługowa. Działka o kształcie nieregularnym,
porośnięta roślinnością trawiastą.
Nieruchomość częściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie jest własnością Miasta Gliwice.
W niewielkiej części od strony południowej,
działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (nr ewid. 23) położonym na działkach
przyległych o nr 127, 128, 129, obręb Czechowice Północ (ul. Ziemięcicka 1). Kwestia
przekroczenia granicy nie została uregulowana.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej.
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią dróg publicznych powinno
odbywać się poprzez działki pośrednie, tj. do
ul. Ziemięcickiej poprzez działki nr: 127, 128
i 129, natomiast do ul. Toszeckiej poprzez działki nr 126 i 131, pod warunkiem ustanowienie
stosownych służebności drogowych.
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
możliwość zapewnienia dostawy mediów
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt
przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona
własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
W granicach działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomości w terenie
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za
wady ukryte zbywanej nieruchomości.
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
• zakazu zmiany stosunków wodnych na
gruntach sąsiednich w oparciu o art. 29
rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 1422),
• zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy
Prawo wodne (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1121).
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 130, obręb Czechowice Północ, położona jest na terenie, na którym od 31 maja
2014 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”.
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014
z 8 maja 2014 r., t.j. został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 8 września 2015 r., poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka
nr 130, obręb Czechowice Północ, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
2U – opisanym jako tereny zabudowy usługowej – istniejące.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami od 1U do 5U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) 1U – 3U – usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b i c, (…)
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2) przeznaczenie uzupełniające:
a) 2U, 3U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
(…)
d) budynki pomocnicze,
e) garaże,
f)		 sieci infrastruktury technicznej,
g) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca
postojowe dla samochodów osobowych,
h) zieleń urządzona,
i)		 obiekty małej architektury;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
(…)
4) zasady zabudowy i zagospodarowania
terenów:
(…)
c)		 2U – dopuszcza się usługi związane z otwartym składowaniem materiałów, (…).
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
116 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1160,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 5 marca 2018 r. o godz.
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. Podpisanie aktu
notarialnego nastąpi do 4 kwietnia 2018 r.
7. Tryb przetargu
Ze względu na przekroczenie południowej
granicy przez budynek mieszkalny oraz brak
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przedmiotowa działka nie może stanowić
samodzielnej nieruchomości do odrębnego
zagospodarowania. W związku z powyższym,
działka nr 130, obręb Czechowice Północ,
została przeznaczona do zbycia w drodze
przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako dz. nr: 127, 129, 131,
136, 137, obręb Czechowice Północ.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana na
podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg
wieczystych wg stanu na 1 marca 2018 r.
W przypadku, gdy zapisy ksiąg wieczystych
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty,
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału
w przetargu, w terminie do 28 lutego 2018 r.,
do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
8. Wadium
Wadium w wysokości 11 600,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,
dz. nr 130, obręb Czechowice Północ, imię,
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie
nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku gminy najpóźniej 28 lutego 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, na wskazane konto bankowe
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
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 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 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.
W przypadku nabycia nieruchomości przez
małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
nieruchomości.
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.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM-5365/17 z 16 listopada 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli/
użytkowników wieczystych nieruchomości
przyległych prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka
nr 130, obręb Czechowice Północ, o powierzchni 0,0626 ha, położonej w Gliwicach,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla
której prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00041233/8, 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 2016 r., poz. 2147 z późn. 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 rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na
rachunku gminy.
10.3. W przypadku wygrania przetargu przez
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
10.4. Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5365/17
z 16 listopada 2017 r.
10.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach,
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41
lub 32/338--64-10 do 12.
10.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU
z 2014 r., poz. 1490).

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Sikorskiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 1640, obręb Sośnica, KW nr
GL1G/00092203/1, użytek Bi – inne tereny
zabudowane, powierzchnia gruntu 0,1217 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w znacznej odległości od
strefy centralnej miasta. Nieruchomość gruntowa
pełni funkcję drogi wewnętrznej. Teren dobrze
skomunikowany z dostępem do drogi publicznej, w niewielkiej odległości od ważnych szlaków
komunikacyjnych, teren o średniej atrakcyjności
dla działalności usługowej. Działka o kształcie
odbiegającym od prostokąta, utrudniającym
właściwe korzystanie z nieruchomości. Istnieją
uciążliwości i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości z powodu przebiegających przez działkę przewodów instalacyjnych. Sieci uzbrojenia
w bliskim zasięgu. Nieruchomość obciążona jest
służebnością gruntową przejścia i przechodu na
rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1632, obręb Sośnica.
Na nieruchomości ustanowiona jest służebność
przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w zakresie kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm o długości
5,70 m, co wraz ze związaną z nią strefą ochronną
daje powierzchnię gruntu objętego służebnością
wynoszącą 18,80 m2.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami
miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady
ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – Północ (uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/1062/2010
z 10 czerwca 2010 r. opublikowanej w Dz. Urz.
Woj. Śl. nr 143 z 4 sierpnia 2010 r. poz. 2372)
działka nr 1640 położona jest na terenie opisanym
symbolem 12 U, co oznacza tereny istniejących
usług i drobnej wytwórczości, które zalicza się
do terenów adaptacji i uzupełniania istniejącej
zabudowy i zagospodarowania.
Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
Działka znajduje się w granicach obszaru górniczego „Sośnica III”.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne
postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
142 160,00 zł
Minimalne postąpienie: 1430,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od
towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 lutego 2018 r. o godz.
9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul.
Jasnej 31A, w sali nr 34.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż wyżej
opisanej nieruchomości odbył się 19 grudnia
2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A
i zakończył wynikiem negatywnym.
7. Wadium
Wadium w wysokości 14 300,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1640, obręb
Sośnica oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej
21 lutego 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do 27 marca 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który przetarg wygra,
• 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.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.

8. Tryb przetargu
Z uwagi na brak możliwości samodzielnej zabudowy
nieruchomości, zgodnie z zapisami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, działka
nr 1640, pełniąca obecnie funkcję drogi wewnętrznej do przyległych nieruchomości, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego
na poprawę zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ogranicza się do wieczystych użytkowników przyległych działek oznaczonych nr 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 1641, 1642,
1643, 1644, obręb Sośnica.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później, niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
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 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 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 prowadzącej działalność gosp.),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa
w przetargu zostanie dokonana przez komisję
przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 21 lutego
2018 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które
potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 21 lutego
2018 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5108/2017 z 18 września 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego ograniczonego prawa własności działki
niezabudowanej nr 1640, obręb Sośnica, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta
Gliwice, oraz sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, 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 2016 r., poz. 2147 z późn. 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 rozstrzygnięcia przetargu.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik,
który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa
się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-5108/2017 z 18 września 2017 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
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II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
6 marca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części
nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej
powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.
Cena wywoławcza nieruchomości*:
330 000,00 zł*
Wadium: 33 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3300,00 zł
*Cena nieruchomości zwolniona z podatku
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług – t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5136/17 z 28 września 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490)
oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył
się 10 stycznia 2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg
danych z ewidencji gruntów i KW
Sprzedaży podlega prawo własności
zabudowanej części nieruchomości
oznaczonej jako działki 224/1 i 234/1,
obręb Sikornik, o łącznej powierzchni
0,0472 ha, użytek: „Bi” – inne tereny zabudowane, zapisanej w KW nr
GL1G/00033240/1.
2. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki,
w centralnej części miasta, w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony, o dość regularnym kształcie,
zabudowane budynkiem (budynek
handlowo-usługowy oraz pozostały
budynek niemieszkalny, tworzące
funkcjonalną całość) o powierzchni
użytkowej 321,70 m2. Budynek wymaga generalnego remontu.
Dostępność mediów w ul. Marzanki
oraz ul. Rybnickiej:
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• sieć gazowa,
• sieć energetyczna,
• sieć teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych
mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi
publicznej – ul. Marzanki poprzez
działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW nr
GL1G/00033240/1 wpisane jest
uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia
i przejazdu, w miejscu istniejącego
przejazdu, na działce nr 255, na rzecz
każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 234 (obecnie działki 234/1 i 234/2) – objętej
niniejszą księgą wieczystą).
3. Obciążenia nieruchomości
Po działce nr 234 (obecnie działki nr
234/1 i 234/2) ustanowiona została
nieograniczona w czasie służebność
drogi (przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu) na rzecz
każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 233.
4. Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania
Działki nr 234/1 i 224/1, obręb Sikornik, położone są na terenie, na którym
od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta,
tzw. centralne tereny miasta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia
2005 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14
z 15 lutego 2006 r., pod poz.481).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu
działka nr 234/1, obręb Sikornik,
znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem:
• 10 MW – opisanym jako:
tereny mieszkaniowo-usługowe
o wysokiej intensywności zabudowy.

Dla terenów oznaczonych symbolami
1 MW – 63 MW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące
obsłudze mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Natomiast działka nr 224/1, obręb
Sikornik, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
• 38 UM – opisanym jako:
tereny usługowo-mieszkaniowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami
1 UM – 79 UM obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe działki znajdują się na
terenie, który objęty jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony
konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego
położona jest przedmiotowa nieruchomość. Istnieje możliwość oględzin
budynku, po uprzednim zgłoszeniu
takiej chęci pod numer tel. 32/338-64-11 (lub 32/338-64-10; 32/338-64-12), na co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.
5. Wadium
Wadium w wysokości 33 000,00 zł
należy wnieść w formie pieniężnej
na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr
224/1 i 234/1, obręb Sikornik”. Wadium winno być uznane na rachunku
Miasta Gliwice najpóźniej 1 marca
2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze
złożoną pisemną dyspozycją – bez
możliwości przeksięgowania na
inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości 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 pełnomocnictwem 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 nieruchomość,
• 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 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.
7. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-5136/17
z 28 września 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej
części nieruchomości oznaczonej jako
działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha,
zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00033240/1, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny
przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 5 kwietnia 2018 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. Jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi, bez usprawiedliwienia,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu,
organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych
praw w księdze wieczystej pokrywa
nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany
jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą
pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami w siedzibie przy
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-6411 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 nieruchomościami (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
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o obowiązku uiszczania opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych w terminie do 31
marca każdego roku,
z góry za dany rok, bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia
głównego) oraz w wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Jasna 31A, pokój 10, tel. 32/338-64-18, 32/338-64-19 lub
pod nr komunikatora GG: 33868630, 33869399, 33871238,
33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione
w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele rolne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 ww. ustawy),
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne (art. 72, ust. 3, pkt 4 ww. ustawy),
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne (art. 72, ust. 3, pkt 5 ww. ustawy).
Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym
(lub decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość
została oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji
opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie
nie częściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim
przypadku użytkownik wieczysty powinien, do końca roku
kalendarzowego, otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która
będzie obowiązywała od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym
oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie
przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za
który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa
GUS, może zostać na ich wniosek przyznana bonifikata od
opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty i jest
przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski
o udzielenie bonifikaty należy składać do 1 marca roku, za
który bonifikata jest udzielona.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na wysokość
stawki czynszu za najem następującego lokalu użytkowego:

oferuje do wynajęcia:
• moduły biurowe w różnych
metrażach i konfiguracjach,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany przez profesjonalną
firmę oraz monitorowany
telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy
PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego
Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą
Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28,
44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zarząd Budynków
Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu
ofert na najem:
lokalu użytkowego przeznaczonego
na prowadzenie działalności
leczniczo-rehabilitacyjnej, będącym
częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego
pod nazwą „Centrum 50+”

• ul. Warszawska 35 – powierzchnia lokalu ok. 445 m2
+ pomieszczenia przynależne
– piwnice o pow. ok. 180 m2

Termin składania ofert: 9 lutego 2018 r.
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Termin składania ofert:
31 stycznia 2018 r.
Miejsce składania ofert:
siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.zbm2.pl

Pełna treść dostępna na www.zbm2.pl

• ul. Graniczna 49 – pow. 53,35 m2

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:

• od nr. 3/2018 do nr. 5/2018 do 2 lutego 2018 r.,
• nr 8/2018 do 7 lutego 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 6/2018 do 1 lutego 2018 r.,
• nr 7/2018 do 1 lutego 2018 r.,
• od nr. 9/2018 do nr. 15/2018
do 7 lutego 2018 r.,
• nr 16/2018 do 6 lutego 2018 r.,
• nr 18/2018 do 6 lutego 2018 r.,
• nr 19/2018 do 6 lutego 2018 r.,
• nr 20/2018 do 6 lutego 2018 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 5/SP/2017 do 6 lutego 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 1/SP/2018 do 1 lutego 2018 r.,
• nr 2/SP/2018 do 1 lutego 2018 r.,
• nr 4/SP/2018 do 6 lutego 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 3/SP/2018 do 1 lutego 2018 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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ogłoszenia
nieruchomości

OFERTY PRACY

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

Śląska Sieć Metropolitalna
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A,
44-100 Gliwice,
ogłasza nabór kandydata
do pracy na stanowisku: elektryk,
w pełnym wymiarze czasu pracy

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do
publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 12 do 5 lutego 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:

• nr 6 – 11 do 31 stycznia 2018 r.,
• nr 14 – 23 do 7 lutego 2018 r.

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

OFERTY PRACY
nabór nr KD.210.2.2018.BPR-1

Urząd
Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników
na stanowiska
urzędnicze w Biurze
Prezydenta i Rady
Miasta w pełnym
wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy
/ Urząd Miejski oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów
i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do
2 lutego 2018 r. do godz. 15.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
357. Dokumenty, które wpłyną do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
32/238-56-50.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu
międzynarodowym
nr ref.: TS/MSI/2018

Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania w oparciu o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za
nocleg MILOG, premie;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa
28, budynek K, II piętro lub pod numerem
602-290-402 lub na adres e-mail: katarzyna.
figura@scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie
internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Spedytor/MSI/2018

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Magazynier/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transportowych
w przewozach samochodowych,
• zapewnienie odpowiednich środków
transportu w celu realizacji zleceń,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami i innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość
dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.

Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru
z magazynu zgodnie z obowiązującymi
procedurami,
• rozładunek dostarczonych towarów
do magazynu oraz odpowiednie ich
rozmieszczenie,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• uczestnictwo w programach usprawnień.

spedytor

Twój profil:
• znajomość rynku transportowego,
w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile
widziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej
się firmie istniejącej na rynku od
29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna
Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy
w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

magazynier

Twój profil:
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo z poziomu
roboczego,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku,
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, sumienność.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się
firmie istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze
+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K lub tel. 602-290-402 lub e-mail:
katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce
„Kariera” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
swojego CV wraz z listem motywacyjnym
i podanym nr referencyjnym Magazynier/
MSI/2018 na adres e-mail: rekrutacja@scl.
com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 44-100
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz
w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. DzU
z 2016 r., poz. 922)”.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku:
specjalista ds. technik światłowodowych, w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres obowiązków:
• realizowanie prac monterskich w ramach prowadzonych zadań, w szczególności prac z zakresu: instalacji światłowodowych, elektrycznych,
teleinformatycznych, tj. budowa tras kablowych,
tras światłowodowych, przyłączy, kanalizacji
wtórnych, wciąganie kabli do kanalizacji,
• sporządzanie raportów z wykonanych działań
i prac zgodnie z obowiązującymi standardami,
• aktywny udział w opracowywaniu dokumentów
związanych z wdrażaniem nowych instalacji,
• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową
i techniczną,
• diagnozowanie oraz rozwiązywanie bieżących
zagadnień technicznych,
• dokumentowanie przebiegu prowadzonych
napraw.
Wymagania:
• wiedza i doświadczenie przy pracach z instalacją
światłowodową, niskoprądową, elektryczną,
• uprawnienia elektryczne SEP do 1kV w zakresie
obsługi, konserwacji i remontów,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
pow. 3 m,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność swobodnego posługiwania się
elektronarzędziami (wkrętarka, wiertarka itp.),
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• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji
powierzonych zadań.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy z urządzeniami Mikrotik
i Ubiquiti,
• znajomość zagadnień dotyczących sieci bezprzewodowych,
• znajomość zagadnień związanych z administracją i bezpieczeństwem sieci LAN,
• znajomość jęz. angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
• prawo jazdy kat. B+E, C, C+E,
• uprawnienia inne, m.in. zwyżka, HDS,
• umiejętność współpracy z zespołem.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
• możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• dobrą atmosferę,
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się
firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaralności,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych),
• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych
osobowych.
Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na
adres: kadry@ssm.silesia.pl lub w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: specjalista ds. technik światłowodowych”
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej
Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na
wybrane oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają
zniszczeniu.

Zakres obowiązków:
• nadzorowanie instalacji i urządzeń elektrycznych spółki
(m.in. stacji transformatorowej, agregatów prądotwórczych, UPSów, rozdzielni SN i nN),
• prowadzenie kompleksowej obsługi technicznej urządzeń i obiektów,
• realizacja planów konserwacji i usuwania awarii instalacji
i urządzeń elektrycznych,
• prowadzenie inspekcji podległych instalacji, urządzeń oraz
prowadzenie dokumentacji z tych prac według protokołów,
• zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie usuwania awarii oraz bieżącej eksploatacji pozostałym
pracownikom działu,
• sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac
zgodnie z obowiązującymi standardami,
• aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związanych z wdrażaniem nowych instalacji,
• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną,
• inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska.
Wymagania:
• doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych
i pomiarowych przy agregatach prądotwórczych, UPS-ach,
stacjach transformatorowych SN/nN, akumulatorach,
• uprawnienia elektryczne SEP E1/D1 do 1kV i powyżej
1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy z zespołem,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz CAD/CAM,
• doskonała umiejętność czytania oraz tworzenia rysunków technicznych,
• prawo jazdy kat. B,
• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
• prawo jazdy kat. B+E, C, C+E,
• uprawnienia inne, m.in. zwyżka, HDS,
• umiejętność współpracy z zespołem.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę,
• wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
• możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji
zawodowych,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• dobrą atmosferę,
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na adres:
kadry@ssm.silesia.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: elektryk” w sekretariacie
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A,
44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane
oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Oferta pracy na stanowisku kierowcy
autobusu w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach w pełnym
wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji
miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy,
obsługa przystanków wraz z wymianą
pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość,
komunikatywność, odporność
na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji
osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje
(prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej
150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi
jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r., poz.
2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisku
księgowej ds. zobowiązań lub młodszej księgowej
ds. zobowiązań w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do obowiązków pracownika wynikających z zakresu
zadań na ww. stanowisku będzie należało:
• prowadzenie rejestrów faktur VAT z zakupów: usług
i inwestycji,
• wystawianie, księgowanie i prowadzenie ewidencji
not obciążeniowych związanych z likwidacją szkód
losowych i powypadkowych,
• rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz sporządzanie deklaracji VAT-7,
• księgowanie w systemie księgowym oraz właściwa
dekretacja dokumentów księgowych zakupu,
• rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowywanie przelewów w systemie komputerowym lub na rachunku bankowym.
Obowiązki ogólne wynikające ze stosunku pracy/
zawartej umowy:
• pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Wymagania niezbędne
Wymagane kwalifikacje i uprawnienia:
• księgowa ds. zobowiązań – wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe, kursy i szkolenia związane ze specyfiką pracy,
• młodsza księgowa ds. zobowiązań – wykształcenie
co najmniej średnie kierunkowe.
Wymagane doświadczenie zawodowe (związane z realizowanymi zadaniami):
• księgowa ds. zobowiązań – minimum 3 lata w zakresie zadań,
• młodsza księgowa ds. zobowiązań – minimum
1 rok w zakresie zadań.

Wymagany poziom wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami):
• księgowa ds. zobowiązań – dobry,
• młodsza księgowa ds. zobowiązań – podstawowy.
Wymagany rodzaj i poziom kompetencji (związany
z realizowanymi zadaniami):
• dobra umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office – Excel i Word).
Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż
pracy oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim, w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać do 31 stycznia 2018 r.
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150,
w godzinach od 7.30. do 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszenie kandydaci, którzy spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. O terminie rozmowy kandydaci będą
informowani indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 32/33-04-600.

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 18 stycznia 2018 r.

• pracownik magazynu
wykształcenie min. zawodowe, min. roczne
doświadczenie w pracy w firmie automotive,
dobry wzrok, zdolności manualne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, zakres obowiązków: sprawdzanie drobnych elementów,
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik ogólnobudowlany
wykształcenie podstawowe, doświadczenie
zawodowe: 2 lata, zakres obowiązków: prace
budowlane, wykończeniowe, umowa-zlecenie, miejsce pracy: Paniówki + teren kraju;

• operator maszyn
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań,
zdolności manualne, znajomość rysunku technicznego, umiejętność pracy pod presją czasu,
komunikatywność, zorientowanie na jakość,
obsługa zgrzewarki, zakres obowiązków: realizacja zamówień pod względem ilościowym
i jakościowym, ustawianie parametrów technicznych w urządzeniach, nadzór nad realizowanym procesem, kontrola jakości w określonym zakresie, kontrola stanu urządzeń na
stanowisku przed uruchomieniem, dbałość
o czystość na stanowisku pracy i ubrania roboczego, konserwacja obsługiwanych maszyn,
zgłaszanie usterek, propozycje poprawy pracy,
posługiwanie się narzędziami i urządzeniami
dla operatorów maszyn, dbałość o bezpieczeństwo, postępowanie zgodnie z instrukcjami
roboczymi, procedurami, rysunkami i innymi
dokumentami technicznymi, zawierającymi
zakres wymaganych norm, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• magazynier
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań,
dyspozycyjność do pracy w weekendy oraz do

pracy w niskich temperaturach (do –25 st. C),
umiejetność wykonywania zadań z nierównym
natężeniem (możliwe chwilowe zwiększenie
zapotrzebowania na szybkość realizacji zadań,
zakres obowiązków: przyjmowanie i rozładunek towarów od dostawców, rozlokowanie
towarów w magazynie, zbiórka towarów zgodnie z wytycznymi systemu informatycznego,
utrzymanie porządku i czystości w magazynie,
przygotowywanie towarów do transportu i zakładów, 3 zmiany, miejsce pracy: Pyskowice;

• operator CNC
wykształcenie zawodowe/średnie, doświadczenie mile widziane, znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych, praca
na centrum obróbczym CNC, obróbka metali,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice Łabędy;

• przedstawiciel 
handlowy/pomiarowiec
wykształcenie średnie techniczne, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy
kat. B, zakres obowiązków: realizacje celów
sprzedażowych, pozyskiwanie klientów, obsługa klientów na powierzonym terenie, sporządzanie ofert, dbanie o wizerunek i portfolio
firmy w punktach sprzedaży, raportowanie
bieżących wyników, pomiary okien u klientów,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gierałtowice;

• operator ciągnika/pracownik
porządkowy
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie
zawodowe, prawo jazdy kat. B lub T, prace
porządkowe na terenie zewnętrznym, koszenie ręczne, obsługa ciągnika, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice – strefa ekonomiczna.

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.
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kultura

Zawód: reporter

CO? GDZIE? KIEDY?

Wojciech Plewiński to twórca legendarnych okładek w tygodniku „Przekrój” i jeden z najlepszych
polskich fotografów teatru. Mniej znane, ale nie mniej interesujące są jego zdjęcia reportażowe.
Do 24 marca będzie można je oglądać w Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a).
W centrum zainteresowań Plewińskiego jest człowiek i jego mała
historia. Artysta unikał wielkich
wydarzeń i polityki, fotografując
twarze i sylwetki, mieszkania i podwórka – „bez makijażu”. Swoje
zdjęcia i cykle reportażowe tworzył
na przestrzeni wielu lat, potwierdzając swój niewątpliwy kunszt
dokumentalisty.

ki (wtorek: godz. 9.00–15.00,
środa: godz. 9.00–16.00, czwartek–piątek: godz. 10.00–16.00,

sobota: godz. 11.00–17.00,
niedziela: godz. 11.00–16.00).

(mm)

Raz na ruski rok
W kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) rozpoczął się 11. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik.
Program dorocznego święta wielbicieli kina jest bardzo zróżnicowany.
kowski. Odwrotna strona Stalkera”,
thriller „System” z Tomem Hardym
i Garym Oldmanem oraz dramat
science-fiction „Czas pionierów”.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.amok.gliwice.pl.

(mm)

W programie festiwalu jest między
innymi dokument „Rerberg i Tar-

Dzika przyroda w obiektywie
26 stycznia w galerii Na6 (ul. Matejki 6) zostanie otwarta wystawa „Ścieżki życia”. Dariusz
Ogłoza, autor zdjęć, to jeden z najciekawszych fotografów przyrody.
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sobota 27 stycznia

■■ godz. 11.00: „Na tropie bohatera filmowego” –
warsztaty w ramach Filmowego zimowiska 2018,
kino Amok
■■ godz. 15.15: „Ikona” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 16.00: „Goci na Pomorzu w świetle wykopalisk
i legend” – wykład dr. hab. Krzysztofa Walenty z cyklu
„ARTEfakty”, Willa Caro
■■ godz. 16.30: „Łagodna” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 18.55: „Tosca” – transmisja opery z cyklu
„Met Opera”, kino Amok
■■ godz. 19.00: „Czas pionierów” – seans w ramach
11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 12.00: „Żydowscy malarze...” – warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Bajtel klubu, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
■■ godz. 15.30: „Bolszoj” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 18.00: „Ikona” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 19.00: „Bolszoj” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok

wtorek 30 stycznia

■■ godz. 9.00 i 11.00: „Ach, jak cudowna jest Panama”
– spektakl dla dzieci w ramach Ferii w Teatrze, Teatr
Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 10.00: „Magiczna zima Muminków” – seans
w ramach Filmowego zimowiska 2018, kino Amok
■■ godz. 16.30: „Łagodna” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 19.00: „Uczeń” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok

środa 31 stycznia

fot. D. Ogłoza

Ogłoza specjalizuje się w fotografowaniu polskiej fauny, docierając
do miejsc niedostępnych dla większości ludzi. Szczególnie cenione są
jego ujęcia ptaków, publikowane
w wielu prestiżowych czasopismach. W 2016 roku został uznany
za jednego z dziesięciu najlepszych
europejskich fotografów przyrody
przez magazyn „Zoom.nl”.
Wernisaż zaplanowano na 26 stycznia
o godz. 17.00. Wystawę można oglądać do 22 lutego (poniedziałek–piątek: godz. 10.00–17.00, sobota: godz.
10.00–13.00). Wstęp wolny. (mm)

■■ godz. 16.30: „Łagodna” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 17.00: „Ścieżki życia” – wernisaż wystawy fotografii Dariusza Ogłozy, galeria Na6 (ul. Matejki 6)
■■ godz. 18.00: „Wojciech Plewiński, reporter” –
otwarcie wystawy, Czytelnia Sztuki (Willa Caro)
■■ godz. 19.00: „Prywatne słowo pioniera 3” – seans
w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik,
kino Amok
■■ godz. 20.00: „Szaleństwa. Rewia” – transmisja musicalu
z cyklu „NT London”, kino Amok

niedziela 28 stycznia

fot. materiały promocyjne

Od 19 stycznia w Amoku można
oglądać „Łagodną”. Najnowszy
obraz Siergieja Łoźnicy był nominowany do Złotej Palmy i wstrząsnął
publicznością w Cannes. Ten mocny
film otworzył gliwicką odsłonę ogólnopolskiego festiwalu. 2 lutego, na
zakończenie, zaplanowano natomiast
pokaz filmu „Niemiłość” w reżyserii
Andrieja Zwiagincewa, jednego
z najciekawszych współczesnych
rosyjskich reżyserów. Jego ostatnie
dzieło to opowieść o niespełnionym
małżeństwie i moskiewskiej klasie
średniej.

■■ godz. 16.00: „Filozofia spotkania w cyberczasach” –
wykład prof. Iwony Nowakowskiej-Kempnej z cyklu
„Wszechnica PAU”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.15: „Dumni i wściekli” – seans z audiodeskrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „Mojżesz Majmonides: czym jest w wiara?
Jak wierzyć?” – wykład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu
„Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie postacie żydowskiej religii, filozofii i polityki”, Dom
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 20.00: „Łagodna” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok

piątek 26 stycznia
fot. W. Plewiński

Wystawa „Wojciech Plewiński, reporter” zostanie otwarta w piątek
26 stycznia o godz. 18.00. W wernisażu weźmie udział Wojciech
Plewiński. Rozmowę z fotografem
poprowadzą Wojciech Nowicki,
kurator wystawy w Czytelni Sztuki,
oraz Grzegorz Krawczyk, dyrektor
Muzeum w Gliwicach. Wstęp
wolny. Ekspozycję będzie można
oglądać do 24 marca w dniach
i godzinach pracy Czytelni Sztu-

czwartek 25 stycznia

■■ godz. 9.00 i 11.00: „Ach, jak cudowna jest Panama”
– spektakl dla dzieci w ramach Ferii w Teatrze, Teatr
Miejski
■■ godz. 10.00: „Paddington 2” – seans w ramach Filmowego zimowiska 2018, kino Amok
■■ godz. 12.30: „Kobieta z lodu” – projekcja w ramach
Seansu Seniora, kino Amok
■■ godz. 16.30: „Łagodna” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 19.00: „System” – seans w ramach 11.
Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok
■■ godz. 20.00: „Happy End” – seans w ramach 11.
Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok

kultura.gliwice.eu
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