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DruGa STrona W obieKTyWie

Magia Świąt na Gliwickim Jarmarku Bożonarodzeniowym

Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy wystartował w mikołajki i potrwa do 23 grudnia. W sercu starówki stoją drewniane domki z choinko-
wymi ozdobami i smakołykami. W pierwszy weekend jarmarku można było przejechać się na stylowej wiedeńskiej karuzeli i pospacerować 
w towarzystwie wielkiej maskotki Świnki Peppy. 15 i 16 grudnia całe rodziny wezmą udział w niezwykłych warsztatach cyrkowych w Stacji 
Artystycznej Rynek. Na finał jarmarku zaplanowano coś wyjątkowego. W sobotę, 22 grudnia, odbędzie się spektakl „Królowa śniegu” 
i koncert kolęd, a w niedzielę, 23 grudnia, na Rynek wkroczą „Tańczące elfy”. Poza interaktywnym show dla dzieci zaplanowano też 
przebojowy koncert Natalii Podwin, obdarzonej mocnym głosem wokalistki, znanej między innymi z występów w programie „The Voice 
of Poland”. Specjalny gwiazdkowy koncert wykona grupa Loka. (fot. K. Szymik, UM Gliwice)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Mają serce i zapał, a tak-
że czas, który chcą 
poświęcić innym. 
Działają w wielu ob-
szarach, współpracu-
ją z różnymi ludźmi, 
a łączy ich to, że dzięki 
społecznikowskiej postawie 
kolejne osoby przekonują się,  
że warto pomagać.

Dziesięciu laureatów konkursu 
Wolontariusz Roku 2018 poznali-
śmy 5 grudnia podczas uroczystej 
gali na Scenie Bajka. Nagrody pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gli-
wice zostały przyznane już po raz 
szesnasty. W tym roku wpłynęły 
aż 23 zgłoszenia. – Działalność wo-
lontariuszy sprawia, że wszystko 
wokół nas staje się lepsze, piękniej-
sze – mówił podczas gali Krystian 
Tomala, wiceprezydent Gliwic.

– Wolontariat z roku na rok staje 
się coraz popularniejszy, w działa-
nia włączają się młodzież, dorośli 
i seniorzy. Największym zaintere-
sowaniem cieszy się wolontariat 
na rzecz dzieci i młodzieży. W ra-
mach wolontariatu opiekuńczego 
wolontariusze docierają do osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
czyli do osób, które nie mogą 
samodzielnie funkcjonować. Na-
tomiast w placówkach szpitalnych 
są dużym wsparciem dla persone-
lu medycznego i towarzystwem 
dla podopiecznych – wylicza Jo-
anna Bajor, kierownik Centrum 
Wolontariatu. Ta filia Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych zajmuje się wsparciem 
i doradztwem dla wolontariuszy, 
a także osób, które chcą nimi 
zostać. Z pracownikami Centrum 
Wolontariatu można kontaktować 
się osobiście w biurze przy ul. Zwy-
cięstwa 1 (poniedziałek–piątek, 
godz. 10.00–18.00), telefonicznie 
pod nr. 32/775-01-78 i mejlowo 

pod adresem wolontariat@
gcop.gliwice.pl.

Wiktor Kordala – nie boi się 
nowinek technologicznych oraz 
Internetu i sprawia, że nie boją 
się ich także gliwiccy seniorzy. 
Co tydzień prowadzi porady dla 
osób starszych w ramach projektu 
„Facebook łączy pokolenia”.

Stefania Grzesiak – regularnie 
spotyka się z maluchami w Ze-
spole Przedszkoli Miejskich nr 3 
w Gliwicach. Czyta bajki, przy-
gotowuje stroje na rozmaite 
uroczystości i towarzyszy przed-
szkolakom w ich zabawach. I one 
to uwielbiają!

Elżbieta Zator – nie pozwala nudzić 
się pacjentom gliwickiego szpitalu 
Vito-Med. Wyciąga ich na space-
ry, zachęca do gry w planszówki 
i wspólnego czytania, a czasem po 
prostu ma dla nich dobre słowo.

Bartłomiej kochutek – z pacjen-
tami gliwickiego szpitala Vito-Med 
wychodzi na spacery albo spędza 
czas na graniu w planszówki. Po-
dejmuje się też odpowiedzialnego 
zadania asystowania przy czynno-
ściach pielęgnacyjnych.

Janina Frączek – działa na rzecz 
podopiecznych gliwickiego hospi-
cjum. Wspiera także ich rodziny. 
Zawsze można na nią liczyć – 
kiedy brakuje kogoś do pomocy, 
mobilizuje swoją rodzinę.

Danuta Prasoł – angażuje się 
w pomoc na rzecz gliwickiego 
hospicjum. Zaraża wolontariatem 
innych. W Ornontowicach stwo-
rzyła parafialną wspólnotę, która 
sprawuje opiekę nad chorymi.

Weronika maciak – praca z mło-
dzieżą jest tym, co lubi najbar-
dziej. Organizowała cotygodniowe 
spotkania dla 30-osobowej grupy, 
pracowała w harcerskiej komisji, 
która wspiera rozwój młodych 
ludzi. Szkoliła też z udzielania 
pierwszej pomocy.

ewa Krajka – zainicjowała po-
wstanie wolontariatu domowego 

przy gliwickim hospicjum. Będąc 
na emeryturze, ukończyła szkołę 
w zawodzie opiekuna medycz-
nego, by lepiej służyć chorym. 
Organizuje także msze kwartalne.

Joanna kaczmarska – pomaga 
dzieciom, podopiecznym Gli-
wickiego Stowarzyszenia Rodzin 
Zastępczych „Pod Skrzydłami”. 
Współpracując z rodzinami za-

stępczymi, zdecydowała się wraz 
z mężem na dołączenie do ich 
grona. Obecnie razem tworzą 
jedną z gliwickich rodzin zastęp-
czych.

anna Jajus – otacza opieką zwie-
rzęta, naszych braci mniejszych. 
Pomaga bezdomnym kotom 
w przytulisku – karmi je i zapewnia 
im pomoc weterynaryjną. (mm)

Stuprocentowe zaangażowanie, nieodłączny uśmiech na twarzy i anielska cierpliwość – gliwiccy 
wolontariusze to lokalni bohaterowie, dzięki którym w mieście dzieje się wiele dobrego. 5 grudnia 
świętowaliśmy z nimi Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, przyznając wyróżnienia w konkursie 
Wolontariusz Roku 2018.
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Satelita PW-Sat2, którego wspólnie stworzyły gliwickie firmy Future Processing i FP instruments oraz studenci z Politechniki Warszawskiej, 
podążył w przestrzeń 3 grudnia na pokładzie rakiety Falcon 9. Drugiego dnia misji PW-Sat2 wykonał zdjęcie, które przejdzie do historii. to 
pierwsze polskie zdjęcie satelitarne Ziemi zarejestrowane przez polskiego sztucznego satelitę. 

Zdjęcie zostało wykonane, kiedy 
satelita znajdował się już nad ho-
lenderskim wybrzeżem. Widać 
na nim południową Szwecję, 
gęste chmury nad Norwegią, 
spory fragment Morza Północ-
nego, a nawet fragment naszego 
Bałtyku. W jednym z narożników 
widoczny jest czarny trójkąt koła 
podbiegunowego, a w prawym 
górnym mały trójkąt, który jest 
fragmentem struktury satelity.

– Zdjęcie odebrane zostało 
za pomocą stacji naziemnych 
w Warszawie, na Wydziale Elek-
troniki i Technik Informacyjnych, 
i w Gliwicach w siedzibie nasze-
go partnera Future Processing 
oraz przez radioamatorów, któ-
rzy przesyłają odebrane dane 
na radio.pw-sat.pl – powiedział 
Dominik Roszkowski, wicekoor-
dynator projektu PW-Sat2.

Warto pamiętać, że kamery na 
pokładzie PW-Sata2 nie mają 
służyć obserwacjom Ziemi. 
Najważniejszym zadaniem 
w trakcie zaplanowanej na 40 

dni misji czwartego polskiego 
satelity jest przetestowanie 
żagla deorbitacyjnego, który 
może być rozwiązaniem proble-
mu coraz większej ilości śmieci 
w kosmosie. Zwiększony opór 
aerodynamiczny spowoduje ob-
niżenie orbity, a w konsekwencji 
spalenie satelity w atmosferze 
Ziemi. Żagiel pozwoli znacząco 
skrócić czas, w którym satelity 
ulegną zniszczeniu w ziemskiej 
atmosferze. 

Dotychczas na orbitę okołoziem-
ską trafiło ponad 8 tys. satelitów, 
z czego współcześnie działa około 
1 900. Wśród pozostałych obiek-
tów orbitujących wokół Ziemi są 
części rakiet, kawałki powłoki 
wahadłowców, człony rakiet 
z misji Apollo czy 32 reaktory 
atomowe, które zasilały satelity. 
Wszystko to, co nazywane jest 
„kosmicznym śmieciem”, zagraża 
nie tylko istniejącym satelitom, 
ale również Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. Szybsze usu-
wanie śmieci ma także ograniczyć 
możliwość kolizji satelitów na 

orbicie. Takie wydarzenie miało 
już miejsce 10 lutego 2009 r., gdy 
w wyniku zderzenia satelitów Iri-
dium 33 i Kosmos 2251 powsta-
ło ponad 600 różnej wielkości 
szczątków.

– Po kilku latach wytężonej pracy 
i przygotowań mamy finał z uda-
nym wyniesieniem satelity na 
orbitę. Gratuluję wszystkim, któ-
rzy zapracowali na ten sukces. 
Cieszy mnie, że w tym gronie są 
także inżynierowie z FP, którzy 
z czystej pasji zaangażowali się 
w projekt. Eksploracja kosmosu 
jest dla marzycieli i dziś to nasze 
święto – mówi Jarosław Czaja, 
dyrektor generalny Future Pro-
cessing, partnera strategicznego 
projektu.

Projekt PW-Sat2, realizowany 
przez Studenckie Koło Astronau-
tyczne (SKA) na Wydziale Mecha-
nicznym Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej, wpie-
rają m.in. gliwickie firmy techno-
logiczne – Future Processing i FP 
Instruments.  (kr/FP)

Skonstruowany przez nich innowacyjny motocykl 
z napędem elektrycznym był niepokonany podczas 
zawodów SmartMoto challenge we Wrocławiu.  
teraz studenci z zespołu PolSl Racing zaprezentowali 
kolejny innowacyjny pojazd – bolid Quarado.

Quarado to znacznie udoskona-
lona i lżejsza poprzedniego bo-
lidu Studenckiego Koła Nauko-
wego PolSl Racing. Główne cele, 
które przyświecały młodym 
naukowcom podczas jego kon-
struowania, to przede wszyst-
kim poprawa osiągów. Udało im 
się to osiągnąć poprzez redukcję 
masy pojazdu, ale również mo-
dyfikację jednostki napędowej 
i układu jezdnego. 

– Quarado jest lżejszy od pier-
wowzoru o 60 kg, co przełożyło 
się też na lepsze przyspiesze-
nie, osiąga bowiem prędkość 
100 km/h w 3,5 sekundy – 

wyjaśnia Bartłomiej Urbański, 
lider zespołu PolSl Racing.

Bolid będzie brał udział w przy-
szłorocznych zawodach Formula 
Student na europejskich torach 
wyścigowych. Jak podkreśla 
Bartłomiej Urbański, zmiany 
w konstrukcji dają nadzieję na 
nawiązanie zaciętej rywalizacji 
z zespołami innych uczelni.

Studenci znają się na tym, co 
robią. Ich wcześniejszy pojazd, 
motocykl Elektra, wywalczył 
podwójne złoto podczas tego-
rocznych zawodów SmartMoto 
Challenge we Wrocławiu.  (kr)

Nowy bolid z Gliwic

W tym roku z gliwickiego portu w kierunku Wrocławia wypłynęło 421 barek z po-
nad 200 tys. ton węgla energetycznego. to o 63% więcej niż w poprzednim sezonie.

Dokładnie 206 808 ton węgla do-
starczono w 2018 r. drogą wodną 
z Gliwic do elektrociepłowni we 
Wrocławiu. Przeładowano 3 834 
wagony 105 pociągów, popłynęło 
421 barek. 

Do gliwickiego portu z kopalni 
Sośnica węgiel jest przewożony 
pociągami. Przeładunkiem węgla 
z wagonów na barki zajmuje się 
Śląskie Centrum Logistyki SA, 
spółka z 77% udziałem Miasta 
Gliwice, zarządzająca gliwickim 
portem.

– Nasze możliwości przeładun-
kowe towarów masowych są 

znacznie większe niż wspomnia-
ne 207 tys. ton węgla i sięgają 
około 1 mln ton rocznie. Sukce-
sywnie modernizujemy nasze 
żurawie portowe oraz infra-
strukturę. Jesteśmy również 
gotowi na inwestycję w nowy 
sprzęt przeładunkowy, jeśli zaj-
dzie taka potrzeba – tłumaczy 
Robert Goc, dyrektor ds. rozwo-
ju w Śląskim Centrum Logistyki. 

ŚCL w którym większościowy 
udział ma Miasto Gliwice, to nie 
tylko zarządca portu w Gliwicach, 
ale również operator oferujący 
kompleksowe rozwiązania w za-
kresie logistyki i transportu. 

Na terenie firmy znajduje się 
5 nowoczesnych magazynów 
klasy A o łącznej powierzchni  
28 tys. m², w tym specjalistyczne 
obiekty dla wyrobów stalowych, 
chemicznych, papierniczych i spo-
żywczych, terminal kontenerowy 
o powierzchni 5 ha, Wolny Ob-
szar Celny, własna Agencja Celna, 
bocznica kolejowa oraz otwarte 
place składowe o pojemności  
70 tys. ton. 

Oprócz wypływających barek, 
przez gliwicką spółkę przejeżdża 
rocznie około 40 tys. wagonów 
kolejowych i około 130 tys. cię-
żarówek.  (mf)

421 barek popłynęło
do Wrocławia

to zdjęcie przejdzie do historii!
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List intencyjny w tej sprawie 
podpisali 5 grudnia przedsta-
wiciele Politechniki Śląskiej, 
Miasta Gliwice, Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
fundacji Bertranda Piccarda, 
Solar Impulse. – Na Politechnice 
Śląskiej od wielu lat prowadzo-
ne są badania naukowe w tym 
właśnie kierunku. Chcielibyśmy 
wyeksponować ich wyniki, by 
zainspirować innych bada-
czy i zwiększać świadomość 
społeczną w tym tak ważnym 
temacie – podkreśla Marek Pa-
wełczyk, prorektor Politechniki 
Śląskiej.

Poza funkcją badawczą, pla-
cówka ma pełnić również rolę 
dydaktyczną. Zgodnie z zało-
żeniami, Centrum Ochrony 

Klimatu i Środowiska ma być 
otwarte dla gości i młodzieży 
szkolnej, co bardzo dobrze wpi-
suje się w plany miasta. – Od 
długiego czasu przygotowujemy 
się do utworzenia w Gliwicach 
centrum nauki. Politechnika 
Śląska wyszła nam naprzeciw. 
Dzięki tej współpracy możemy 
osiągnąć nawet lepszy efekt, 
niż początkowo zakładaliśmy 
i utworzyć bardzo ciekawe, 
specjalistyczne miejsce, ukie-
runkowane na ochronę środo-
wiska – mówi prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz.

Działalność centrum objęła ho-
norowym patronatem fundacja 
Solar Impulse, której najnow-
szym przedsięwzięciem jest 
projekt World Alliance for Effi-

cient Solutions, mający na celu 
wybór 1 000 propozycji rozwią-
zań technologicznych nie tylko 
przyjaznych dla środowiska, ale 
też finansowo opłacalnych dla 
przedsiębiorców. 

– Dziś w Gliwicach spotykają się 
ludzie z pasją, którzy działają na 
tej samej fali, fali niosącej ener-
gię. W naszej fundacji określamy, 
które technologie będą najlepsze 
dla świata, by ograniczać zmiany 
klimatyczne. Politechnika ma nie-
zbędne zasoby – doświadczenie, 
kadrę, studentów, możliwości i mo-
tywację. Aby coś oświetlić, trzeba 
zapalić wiele świec, jedna zostaje 
zapalona właśnie tu i teraz – mówił 
dr Bertrand Piccard, którego osią-
gnięcia w dziedzinie nowoczesnych 
technologii i ochrony środowiska 

zaowocowały międzynarodową 
sławą. Dwukrotnie okrążył kulę 
ziemską – najpierw balonem, a na-
stępnie samolotem własnego po-
mysłu, zasilanym wyłącznie energią 
słoneczną. Chciał udowodnić, że 
latanie bez zużycia nawet kropli 
paliwa, a tym samym bez szkody 
dla środowiska, jest możliwe.

Uroczystości towarzyszyła interdy-
scyplinarna konferencja naukowa 
„Innowacyjne działania Politechni-
ki Śląskiej na rzecz ochrony klimatu 
i środowiska”. Naukowcy z różnych 
dziedzin oraz samorządowcy de-
batowali na temat perspektyw 
ograniczenia emisji CO₂ w Polsce, 
elektromobilności jako instru-
mentu batalii o czyste powietrze 
w miastach oraz budownictwie 
w dobie zmian klimatycznych.  (kr)

z miaSTa

Centrum nauki powstanie w Gliwicach
centrum Ochrony klimatu i środowiska ma powstać przy Politechnice śląskiej. Będzie prowadzić 
szeroką działalność naukowo-dydaktyczną i promować innowacyjne technologie, w tym m.in. czyste 
technologie energetyczne.

Bertrand Piccard, założyciel fundacji Solar Impulse, otrzymał 5 grudnia tytuł doktora honoris causa  
Politechniki Śląskiej

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

Dyrektor urzędu Miejskiego informuje, że – począwszy 
od ósmej kadencji organów samorządowych – zmieniły 
się zasady ustalania procedury budżetu obywatelskiego. 

Na mocy zmienionych przepisów 
ustawy o samorządzie gminnym, 
wyłączne kompetencje w spra-
wie określania podstawowych 
wymagań, jakie powinien speł-
niać projekt budżetu obywatel-
skiego, uzyskała Rada Miasta. 
Musi ona ustalić m.in. wymogi 
formalne, jakim powinny odpo-
wiadać zgłaszane projekty, zasa-
dy ich oceny i przeprowadzania 
głosowania. 

Termin ostatnich wyborów sa-
morządowych wpłynął na tryb 
oraz harmonogram prac nad 
Gliwickim Budżetem Obywatel-
skim. Radni nowej kadencji, od 

których zależy kształt przyszłego 
budżetu obywatelskiego, objęli 
swoje obowiązki – zgodnie z wy-
borczym kalendarzem – dopiero 
w połowie listopada. 

Aby kolejna edycja Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego 
mogła ruszyć w możliwie 
najszybszym terminie, Prezy-
dent Gliwic przekazał do Rady 
projekt uchwały w tej sprawie, 
przygotowany w oparciu o do-
tychczasowe doświadczenia, 
zdobywane m.in. dzięki kon-
sultacjom z mieszkańcami, oraz 
uwzględniający nowe wymogi 
ustawowe.

Projekt uchwały ma być rozpa-
trywany na sesji Rady Miasta 
Gliwice 13 grudnia. Dokument 
można znaleźć m.in. na stronie 
www.gliwice.eu w zakładce 
Gliwicki Budżet Obywatelski. 

Warto zwrócić uwagę rów-
nież na dwa inne ważne dla 

mieszkańców rozwiązania 
uprawniające do działań na 
rzecz zmian w swoim otocze-
niu i wyrażania stanowiska 
w kwestiach istotnych dla mia-
sta. Pierwsze – to możliwość 
inicjowania projektów uchwał 
– również w tej sprawie Pre-
zydent przedstawił Radzie 

projekt uchwały. Drugie – to 
możliwość udziału w corocznej 
debacie nad Raportem o sta-
nie miasta. 

Wszystkie opisane zmiany mają 
stworzyć nowe możliwości 
uczestniczenia w życiu samo-
rządu lokalnego.  (al)

Ważne zmiany

https://gliwice.eu/
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W kategorii sztuki wizualne jury zwróciło uwagę na prace Rafała 
Milacha, gliwickiego fotografa i autora instalacji przestrzennych 
i wizualnych. urodzony w naszym mieście artysta jest jednym 
z najważniejszych obecnie twórców fotografii w kraju.

Dorobek Milacha jest bardzo 
bogaty – jest jednym z założy-
cieli kolektywu Sputnik, w swojej 
twórczości zajmuje się między 
innymi tematem transformacji 
państw powstałych po upadku 
Związku Radzieckiego. W 2008 
roku został wyróżniony nagrodą 
World Press Photo za najlep-
szy reportaż. Ważne miejsce 
w jego twórczości zajmują też 
fotografie dokumentujące Śląsk 
(seria „Szare”). Jego prace były 
pokazywane w Gliwicach – Czy-
telnia Sztuki zaprezentowała je 
na wystawie „W samochodzie 
z R.” w 2012 roku. Był to foto-
graficzny zapis jego wyprawy 
na Islandię. Udaje mu się łączyć 
realizację wymagających, autor-
skich projektów ze współpracą 
z dużymi tytułami prasowymi. 
Jego prace były pokazywane 
w wielu krajach świata. Zajmuje 
się także rysowaniem komiksów 
i montowaniem filmów.

W tym roku Rafał Milach został 
zaproszony do legendarnej agen-
cji fotograficznej Magnum. Jeżeli 
wszystko ułoży się pomyślnie, za 
kilka lat Milach zostanie stałym 
członkiem najbardziej prestiżowej 
agencji prasowej na świecie. Bę-
dzie pierwszym Polakiem w tym 
znakomitym gronie.

Paszporty „Polityki” są w tym 
roku przyznawane po raz 26. 
Wkrótce poznamy laureatów 
nagród za rok 2018.  (mm)

kultuRa / WaRtO WiEDZiEć

W Spirali dźwięków Gliwiczanin  
nominowany 
do Paszportu  
„Polityki”

Rafał Milach fo
t. 
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 uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, 

jesteś ofiarą gwałtu, była lub jest nadal sto-
sowana wobec ciebie przemoc fizyczna lub 
psychiczna,

 doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 przeżywasz poważną chorobę lub choruje 

ktoś z twoich bliskich,
 w twoim małżeństwie, związku pojawił się 

kryzys,
 stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 pojawił się kryzys związany z przejściem na 

nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywil-
nego, narodzenie dziecka, odejście z domu 
dorosłych dzieci itp.,

 pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, 
rodzicami, przełożonymi,

 czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym 
życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,

 masz problemy ze snem, dręczą cię koszmary,
 tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem 

myśli, ogarnia cię chaos,
 pojawiły się myśli samobójcze, próbowałaś 

/eś odebrać sobie życie...
...nie musisz pozostawać z trudnościami sam! 
Jesteśmy i chcemy pomóc ci odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możli-
wości.  (OIK)

Ośrodek interwencji kryzysowej w Gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

tel. 32/335-53-40 lub 510-230-115

Jeżeli na twojej drodze życiowej 
pojawiło się coś, co zaburzyło  
dotychczasową harmonię....

16 grudnia w klubie Spirala zaplanowany jest finał 
przeglądu młodych zespołów i wykonawców. Zwy-
cięzca zagra podczas wieczornego koncertu, a obok 
niego – zespół coals.

Związek Sybiraków w Gliwicach uaktualnia listę osób, które mogą starać się o uzy-
skanie odszkodowania za deportację i pobyt w łagrze na terenie byłego ZSRR.

Powinny one zgłaszać się do 
gliwickiej siedziby związku przy 
ul. Kościuszki 15 (filia Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych) w każdy poniedziałek w go-
dzinach od 13.00 do 17.00. Zgło-
szenia przyjmowane będą do  
28 lutego 2019 roku. Apel do-
tyczy zwłaszcza tych Sybiraków, 
którzy do 2018 roku utracili 
kontakt ze związkiem i nie mają 
uregulowanego statusu człon-
kowskiego.

Osoby zgłaszające się powinny 
mieć przy sobie:
• legitymację członka Związku 

Sybiraków,
• zaświadczenie o uprawnie-

niach kombatanckich,
• książkę inwalidy wojennego 

/ wojskowego – legitymację 
osoby represjonowanej, wy-
stawioną przez ZUS.

Uaktualnienie danych w wy-
kazie osób represjonowanych 

jest prowadzone na zlecenie 
zarządu głównego organizacji, 
która uczestniczy w projekcie 
„Zadośćuczynienie dla Sy-
biraków”. Przypominamy, że  
6 grudnia w Sejmie RP odbyło 
się pierwsze czytanie projek-
tu ustawy o świadczeniach 
dla Sybiraków, popartego 
przez wszystkie kluby po-
lityczne obecne w polskim 
parlamencie.  
 (zs/kik)

Ważny apel Sybiraków

Manufaktura Dźwięku to kon-
kurs, w którym biorą udział 
młode zespoły i wykonawcy 
z województwa śląskiego. 
Przesłuchania rozpoczną się 
o godz. 16.00. Zwycięzca 
przeglądu zagra także pod-
czas wieczornej imprezy, która 
rozpocznie się o godz. 20.30. 
Wystąpi na niej młody duet 
muzyczny – Coals. Tworzą go 
Katarzyna Kowalczyk i Łukasz 
Rozmysłowski. – Nazwa zespo-
łu ściśle nawiązuje do znanego 

z kopalni węgla Śląska – mówi 
Łukasz Kasprzyk ze Stowarzy-
szenia Animatorów Wszech-
stronnego Rozwoju Młodzieży. 
Grają pop z elementami elek-
troniki i folku. 

Wstęp na przegląd kapel jest 
bezpłatny. Bilety na wieczorny 
koncert Manufaktury Dźwięku 
można kupić przed imprezą 
w klubie Spirala (Centrum Kul-
tury Studenckiej „Mrowisko”, 
ul. Pszczyńska 85). Manufaktura 

Dźwięku jest realizowana przez 
Stowarzyszenie Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju Mło-
dzieży przy finansowym wsparciu 
Miasta Gliwice.  (mm)
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KulTura

Burzliwa historia miłosna, czyli „la traviata”, święci dziś triumfy na scenach operowych ca-
łego świata, jednak jej dziewiętnastowieczna premiera przebiegała w atmosferze skandalu. 
W premierze sezonu cyklu „Met Opera” widzowie kina amok zobaczą 15 grudnia spektakl 
operowy w reżyserii Michaela Mayera.
W roli Violetty Valéry, czyli „tej, która 
zboczyła z drogi”, publiczność usłyszy 
dysponującą sopranem koloraturo-
wym Dianę Damrau. Tytułowa kur-
tyzana jest wzorowana na powieści 
„Dama kameliowa” Aleksandra 
Dumasa (syna). Operą będzie dyry-
gował Yannick Nézet-Séguin.

„La Traviata” jest zaliczana do naj-
lepszych i najbardziej nowatorskich 
dzieł Verdiego. W dniu swojej pre-
miery zgorszyła słuchaczy – nie byli 
przygotowani na dzieło, w którym 
pozytywną bohaterką jest dama 
lekkich obyczajów. „La Traviata” 
zdobyła jednak należne miejsce 
w panteonie najczęściej wystawia-
nych oper – głównie dzięki przebo-
jowym melodiom nuconym przez 
melomanów na całym świecie.

Transmisja z Metropolitan Opery 
w Nowym Jorku rozpocznie się  
15 grudnia o godz. 18.55 w gli-
wickim kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3). Bilety w cenie 45 (ulgo-

we) i 50 zł (normalne) są dostępne 
w kasach kina i Teatru Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–
57) oraz na stronie amok.gliwice.
 (mm)

W 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych kino 
amok zaprasza na film „Siłaczki”. Fabularyzowany do-
kument opowiada o emancypantkach, które poświęciły 
się walce o równouprawnienie. Projekcja odbędzie się 
w piątek 14 grudnia.

Podpisanie przez marszałka Pił-
sudskiego dekretu przyznającego 
Polkom prawa wyborcze w 1918 
roku było zwieńczeniem starań wie-
lu pokoleń sufrażystek, które swoim 
życiem udowadniały, że kobiety 
chcą być tak samo ważne w życiu 
publicznym, jak mężczyźni. Twórcy 
filmu „Siłaczki”, Marta Dzido i Piotr 
Śliwowski, opierali się na archiwal-
nych zapiskach i z ich pomocą kon-
struowali opowieść o niezwykłych 
Polkach. 

W filmie pojawiają się takie postaci, 
jak Maria Dulębianka, która startowa-
ła do Sejmu Galicyjskiego w 1908 roku 
i, mimo zebrania wystarczającej ilości 

podpisów pod swoją kandydaturą, 
została zdyskwalifikowana z powodu 
„niewłaściwej płci”. W tej roli zoba-
czymy Marię Seweryn. Spotkamy się 
także z Kazimierą Bujwidową, która 
walczyła o prawo do edukacji, i Pauli-
ną Kuczalską-Reinschmit, założycielką 
pierwszego polskiego pisma poświę-
conego prawom kobiet – „Ster”.

Seans rozpocznie się 14 grud-
nia o godz. 19.30 w kinie Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3). Bilety w ce-
nie 14 (ulgowe) i 18 zł (normalne) 
są dostępne w kasach kina i Teatru 
Miejskiego w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57) oraz na stronie inter-
netowej amok.gliwice.pl. (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
cZWaRtEk 13 GRuDNia

 ■ godz. 16.00: „Dwanaście obrazów” – wykład prof. An-
toniego Cygana w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Ile sił w głowie – psychologiczny niezbęd-
nik biegacza” – spotkanie autorskie z Grzegorzem Wię-
cławem, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

PiątEk 14 GRuDNia
 ■ godz. 17.00: „Kobiety w Koronie Królów – ujęcie na 

ekranie i w historii” – wykład Marka Telera z cyklu „Mło-
dzi badacze kontra historia”, Willa Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

 ■ godz. 17.00–21.00: warsztaty w ramach XII Festiwalu 
Filmów GOFFR, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Ziemia” Lorenza Castore – finisaż wysta-
wy, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: Skaldowie – koncert rockowy, Klub Pracow-
ników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 19.30: „Siłaczki”, reż. M. Dzido, P. Śliwowski – se-
ans z okazji 100-lecia praw kobiet, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

SOBOta 15 GRuDNia
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Na scynści, na zdrowie, na te God-

ni Świynta – obchody kolędnicze na Żywiecczyźnie” – 
warsztaty z cyklu „Boże Narodzenie od morza do gór”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Pieczemy kurpiowskie byśki – 
noworoczne zwierzątka szczęścia” – warsztaty z cyklu 
„Boże Narodzenie od morza do gór”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.30: „Skarby ukryte w śląskich skałach” – zajęcia 
z cyklu „Z silezaurem i mamutem przez pradzieje Ślą-
ska”, Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego 
(ul. Akademicka 2)

 ■ godz. 11.30: „Dołączamy do Salonu Odrzuconych – im-
presjonizm i ekspresjonizm” – zajęcia z cyklu „Od jaskini 
do salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, Palmiar-
nia Miejska (park Chopina, ul. Fredry 6)

 ■ godz. 15.00: „Girlandy bożonarodzeniowe” – warszta-
ty plastyczne, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,  
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 15.00–19.00: „Świątecznie w Stacji Artystycznej 
Rynek” – warsztaty cyrkowe w ramach Gliwickiego Jar-
marku Bożonarodzeniowego, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

 ■ godz. 16.00: „Czy II RP musiała ulec zagładzie?” –  
wykład Michała Miwy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodle-
głej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ od godz. 16.00: pokazy filmów konkursowych i koncert 
Tomasza Lipińskiego w ramach XII Festiwalu Filmów 
GOFFR, klub Spirala (Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.55: „La Traviata”, reż. M. Mayer – transmisja 
z cyklu „Met Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NiEDZiEla 16 GRuDNia
 ■ godz. 14.00–19.00: Wigilia po śląsku, Targ Na Zielonym 

(ul. Dubois 22)
 ■ godz. 15.00–19.00: „Świątecznie w Stacji Artystycznej 

Rynek” – warsztaty cyrkowe w ramach Gliwickiego Jar-
marku Bożonarodzeniowego, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

 ■ od godz. 16.00: przesłuchania konkursowe i koncert Co-
als w ramach Manufaktury Dźwięku, klub Spirala (Cen-
trum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85) 

 ■ godz. 16.15: „Pettson i Findus – Najlepsza Gwiazdka”, 
reż. A. S. Ahadi – Kinowy podwieczorek dla całej rodziny, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: Kabaret Ani Mru-Mru – występ kabareto-
wy, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85)

 ■ godz. 17.30: „Pastorałka” – spektakl Teatru A w ramach 
„Jesiennego Teatro-brania w Żernikach”, klub Seniora 
(ul. Warmińska 8)

WtOREk 18 GRuDNia
 ■ godz. 17.00: warsztaty koszykarstwa, Centrum Organi-

zacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
 ■ godz. 17.30: Familijny wieczór świąteczny – spektakl 

„Szydełkowa szopka Babci Klary” i wspólne kolędowa-
nie, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.00: „Dolina Katmandu i rodzinny pokłon Naj-
wyższej” – spotkanie podróżnicze z Blanką Czekalską 
z cyklu „Świat stoi otworem”, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

kobiety mają moc

Na Godni świynta!

„Zbłąkana” opera Verdiego
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„la traviata”, reż. M. Mayer

kultura.gliwice.eu

15 grudnia na targu na Zielonym odbędzie się wigilia w ślą-
skim klimacie. Będzie można stworzyć tradycyjne ozdoby, 
a także przygotować świąteczne potrawy, które są serwo-
wane na śląskich stołach.
Impreza rozpocznie się o godz. 
14.00. – Przywołamy zapomnia-
ne i wciąż obecne obyczaje oraz 
tradycje wigilijno-świąteczne 
o śląskich korzeniach – mówi He-
lena Suchodolska z Fundacji na 
Zielonym. W programie są dwu-
godzinne warsztaty rodzinnego 
muzykowania, a także zajęcia 
plastyczne. Chętni spróbują swo-
ich sił między innymi w tworzeniu 
betlejek (betlyjek), czyli bożona-

rodzeniowych stajenek, które 
niegdyś stały w każdym domu na 
Górnym Śląsku.

Podczas warsztatów kulinarnych 
będzie można przygotować 
śląskie wigilijne potrawy, które 
są wpisane na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju, takie jak moczka 
czy makówki. W czasie Wigilii po 
śląsku zaplanowano też koncerty 

– wystąpią Barbara Solich i i Ma-
teusz Wróbel. 

Wstęp na imprezę na Targu na 
Zielonym (ul. Dubois 22) jest wol-
ny. Projekt organizowany przez 
Fundację na Zielonym został 
dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

Maria Dulębianka fo
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Jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – zarówno osobom bezdomnym, jak i samotnym, starszym 
lub niepełnosprawnym sąsiadom w trudnej sytuacji życiowej? Niezbędne informacje podaje 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Pomoc dla osób bezdom-
nych można uzyskać bezpo-
średnio w siedzibie OPS-u  
u pracowników socjalnych 
Zespołu ds. bezdomności (ul. 
Ziemowita 1, pok. 4, 5, tel. 
32/337-11-81, 32/335-96-
74) lub w sekretariacie Dzia-
łu Pomocy Środowiskowej  
(tel. 32/335-96-27). Jak 
deklaruje OPS, bezdomnym 
mężczyznom i kobietom 
z ostatnim stałym zamel-
dowaniem w Gliwicach 
zapewniane jest tymczaso-
we schronienie na terenie 
miasta i poza Gliwicami. 

Warto pamiętać też nume-
ry telefonów alarmowych, 
które należy wybrać w sy-
tuacjach zagrożenia: 997 – 
policja, 986 – straż miejska, 
999 – pogotowie ratunkowe, 
112 – służby ratownicze. 

Od 1 listopada w Wojewódz-
kim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Katowicach 
(WCZK) działa także bezpłat-
ny numer 987. to infolinia 
dla osób bezdomnych, czyn-
na w sezonie jesienno-zi-
mowym, pod którą można 
uzyskać informację na temat 
noclegów czy wyżywienia.

Wszystkie osoby bezdomne 
mogą uzyskać tymczaso-
we schronienie w cało-

dobowej ogrzewalni przy  
ul. Składowej 4, prowadzonej 
na zlecenie Miasta Gliwice 
przez Towarzystwo Pomocy 
Św. Brata Alberta. Ogrzewal-
nia umożliwia interwencyjny, 
bezpieczny pobyt w ogrze-
wanych pomieszczeniach 
wyposażonych w miejsca 
siedzące, również osobom 
pod wpływem alkoholu lub 
środków psychoaktywnych, 
które są zdolne do samo-
dzielnej obsługi, a których 
stan zdrowia nie zagraża 
zdrowiu i życiu innych osób 
przebywających w placówce.

Inna pomoc oferowa-
na osobom bezdom-
nym i potrzebującym to  
m.in. posiłki w jadłodajniach 
na terenie Gliwic, umożliwie-
nie kąpieli, pomoc finansowa 
w szczególności na leki, opał 
itp., pomoc w formie usług 
opiekuńczych, objęcie ubez-

pieczeniem umożliwiającym 
bezpłatne korzystanie ze 
świadczeń zdrowotnych.

Dodatkową pomoc oso-
bom bezdomnym na 
terenie Gliwic udzielają 
organizacje pozarządowe 
wydające paczki żywno-
ściowe oraz odzież:
• Polski czerwony krzyż 

Oddział Rejonowy w Gli-
wicach, ul. Wrocławska 
16 (pn.–pt. 7.30–15.30)

• caritas Diecezji Gliwickiej, 
wydawanie żywności – ul. 
Ziemowita 2 (pn., śr., pt. 
14.00–15.00), wydawanie 
odzieży – ul. Okrzei 31, 
parafia pw. Chrystusa Króla 
(środy 8.00–10.00 i 17.00–
18.00) oraz ul. Bernardyńska 
19, parafia pw. św. Bartło-
mieja (wtorki 14.00–16.00).

• polski Komitet pomocy 
Społecznej, ul. Chopina 
11 (czwartki 10.00–14.00) 

Nie bądźmy też obojętni 
na problemy sąsiadów lub 
osób z bliższego otoczenia: 
ludzi starszych, schorowa-
nych, samotnych, niepeł-
nosprawnych, uboższych, 
czasem niezaradnych 
życiowo.

Osoby wymagające po-
mocy i wsparcia można 
zgłaszać u pracowników 
socjalnych w 4 filiach 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, zgodnie z miejscem 
zamieszkania:
• Filia 1, ul. Reymonta 18 

oraz Punkty Rejonowe 
filii 1 (ul. Krzywa 2/4,  
ul. bł. Czesława 36)

• Filia 2, ul. Fiołkowa 26 
oraz Punkt Rejonowy filii 
2 (ul. Dziewanny 2)

• Filia 3, ul. Bojkowska 20
• Filia 4, ul. Ziemowita 1

Pracownicy socjalni udzielą 
pomocy w pn. od 9.00 do 
11.00 i od 15.00 do 16.30, 
we wt. od 8.00 do 10.00, 
w śr. od 8.00 do 10.00, 
w czw. od 13.00 do 15.00, 
w pt. od 8.00 do 10.00.

Sekretariat Działu Pomocy 
środowiskowej jest czynny 
w pn. od 7.30 do 17.00, od 
wt. do czw. od 7.30 do 15.30, 
a w pt. od 8.00 do 13.30. 
 (OPS/kik)

Nie bądźmy obojętni! 

fo
t. 

fr
ee
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k

klienci urzędu Miejskiego w Gli-
wicach większość opłat admini-
stracyjnych mogą regulować bez 
wychodzenia z domu. Dzięki sys-
temowi e-Płatności Blue Media, 
mają do dyspozycji szybkie płat-
ności (mtransfer, Pekao24 czy płacę 
z iPkO), płatności online kartą płat-
niczą (ViSa, ViSa Electron, Master-
card i Maestro) oraz Blik. 
Przez Internet można uiścić opłaty komu-
nikacyjne (np. zarejestrowanie pojazdu 
czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe (np. 
sporządzenie aktu małżeństwa albo pełno-
mocnictwa). Online można zapłacić także za 
udostępnienie danych z ewidencji ludności 
czy wydanie zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem 
formularza ogólnego dostępnego pod 
adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz 
w Wirtualnym Biurze Obsługi uM, przy 
poszczególnych kartach usług (https://bip.
gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

Zapłać online 
w Wirtualnym
Biurze Obsługi

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można teraz sprawdzić i opłacić 
na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Roz-
rachunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać 
Profil Zaufany i zarejestrować konto użytkownika na stronie 
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

Gepar –  
opłaty pod kontrolą

Sprawdź jakość powietrza
Na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.gliwice.eu  
oraz w aplikacji mobilnej można sprawdzić na trzy 
dni do przodu, czy w Gliwicach zostaną przekro-
czone stężenia szkodliwych substancji i jakie będą 
warunki do aktywności na zewnątrz. 

Poznaj prognozy stężenia pyłów PM 10 i 2,5, 
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, 
tlenku węgla oraz indeks jakości po-
wietrza, czyli kompleksową informację  
o jakości powietrza na danym obszarze 
miasta.

prognozy.gliwice.eu 

https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl/
http://prognozy.gliwice.eu/
http://prognozy.gliwice.eu/
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SporT

Wynikiem 99:96 zakończył się pojedynek Gtk Gliwice z treflem Sopot. aż 
57 punktów zdobyli zawodnicy rezerwowi, którzy w tym meczu byli nie do 
zatrzymania. Wygrana dała gliwiczanom awans na 10. miejsce w tabeli.

Podopieczni Pawła Turkiewicza 
zaczęli spotkanie obiecująco, 
jednak gospodarze szybko wy-
pracowali sobie sporą przewagę, 
19:9. Gliwiczanie zaczęli gonić 
wynik, gdy na parkiecie pojawili 
się Maverick Morgan i Desmond 
Washington. Razem z Jakubem 
Dłoniakiem dali dobry impuls 
swojej drużynie. Po pierwszej 
kwarcie GTK traciło do rywala 
osiem punktów (28:20) .

Tuż po wznowieniu gry zza łuku 
trafił Grzegorz Kulka, ale kolejne 
akcje należały do gliwiczan. Po 
dodatkowej przerwie świetnym 
przechwytem przy linii bocznej 
popisał się Kacper Radwański 
i wykończył kontrę efektow-
nym wsadem (31:27). Niestety, 
skuteczne ataki i wykorzystanie 
błędów dały Treflowi kolejną 
mocną przewagę (45:33). Koń-
cówka pierwszej połowy należała 
jednak do gości. Z dystansu trafili 
Szymon Kiwilsza i Kacper Radwań-
ski, a dwa punkty po wejściu pod 
kosz dołożył Mack (47:41).

GTK od początku drugiej połowy 
rzuciło się do odrabiania strat. 
I to skutecznie, doprowadzając 
do remisu 51:51 i nawet wycho-
dząc na chwilę na prowadzenie. 
Niestety nie do zatrzymania był 
sopocki środkowy, który tego 
dnia był bezbłędny. Przy stanie 
60:53 Paweł Turkiewicz po raz 
kolejny sięgnął po graczy rezer-
wowych. „Trójki” Dłoniaka i La-
Chance’a oraz rzut Washingtona 

w ostatnich chwilach trzeciej 
kwarty pozwoliły doprowadzić 
do remisu po 30 min. gry (69:69).

Początek ostatniej kwarty to 
ponownie dominacja Trefla. Do-
datkowo gliwiczanie stracili swoją 
tajną broń. Desmond Washing-
ton, po kumulacji przewinień, 
musiał opuścić boisko. Wydawało 
się, że to może podciąć skrzydła 
przyjezdnym, jednak Morgan 
i LaChance zdołali wyprowadzić 
swoją drużynę na prowadzenie. 
Dodatkowo amerykański strzelec 
popisał się niesamowitym rzutem 
jedną ręką z odległości ponad 9 
m. W końcówce spotkania sopo-
cianie gonili wynik, ale LaChance 
i Mack trafili rzuty wolne, co za-
pewniło cenne zwycięstwo. 

GTK wygrało po raz czwarty 
w sezonie i awansowało na 10. 
miejsce w ligowej tabeli. Kolejny 
mecz gliwiczanie zagrają w Toru-
niu z Polskim Cukrem. Spotkanie 
odbędzie się 16 grudnia o godzi-
nie 17.00.  (kr)

Gliwiczanom już w pierwszej 
połowie udało się stworzyć kilka 
niebezpiecznych akcji w polu kar-
nym przeciwnika. Niestety brako-
wało wykończenia i żadna z tych 
okazji nie zamieniła się w bramkę. 
Na prowadzenie udało się wyjść 
po stałym fragmencie gry w 36. 
minucie. Z rzutu rożnego piłkę 
wykopał Tom Hateley, groźnie 
główkował Tomasz Jodłowiec, ale 
bramkarz Zagłębia zdołał wybić 
futbolówkę. Wtedy z szansy na 
dobitkę skorzystał Jakub Czer-
wiński, zdobywając pierwszego 
w tym spotkaniu gola i wypro-
wadzając Piasta na prowadzenie.  
– Kiedy strzeliliśmy bramkę, to 
myśleliśmy, że będzie łatwiej 
– powiedział po meczu Piotr 
Parzyszek, gliwicki napastnik. 
Jednak tylko 4 minuty Niebie-
sko-Czerwoni prowadzili w tym 
meczu. Po błędzie obrony, 
pomocnik Lubina Łukasz Po-
ręba popisał się precyzyjnym 
strzałem z osiemnastu metrów 
i jednobramkowym remisem 
zakończyła się pierwsza połowa 
tego spotkania. 

Drugą odsłonę lepiej zaczęła dru-
żyna z Lubina. Zaowocowało to 
celnym strzałem w 52. minucie, 
po którym Zagłębie wyszło na 

prowadzenie. Widmo porażki 
zmobilizowało podopiecznych 
Waldemara Fornalika do częst-
szych akcji pod bramką przeciwni-
ka. Swoją okazję miał Aleksandar 
Sedlar, który zdecydował się na 
strzał ze znacznej odległości. Piłka 
po uderzeniu Serba minimalnie 
minęła bramkę. W 71. minucie 
na boisku wykazali się zawodnicy 
rezerwowi, którzy na murawie 
pojawili się dopiero w drugiej po-
łowie. Celną wrzutkę w pole karne 
wykonał Aleksander Jagiełło, 
a czekający na nią Piotr Parzyszek 
głową skierował piłkę do siatki. 
Dzięki tej akcji mecz zakończył się 
remisem 2:2 i gliwiczanie wywieźli 
z Lubina 1 punkt. 

Zawodnicy Piasta Gliwice zoba-
czyli w tym meczu aż 7 żółtych 
kartek. Niestety w przypadku  
4 z nich wymusza to pauzę 
w następnym ligowym spotka-
niu. W sobotę w meczu z war-
szawską Legią nie będą mogli 
zagrać: Mikkel Kirkeskov, Patryk 
Dziczek, Joel Valencia i Michal 
Papadopulos. 

Po 18. kolejkach Piast Gliwice 
zajmuje miejsce zaraz za po-
dium. Mając na swoim koncie 30 
punktów, tylko 3 traci do swojego 
następnego rywala – Legii War-
szawa. Mecz przy Łazienkowskiej 
zaplanowano na 15 grudnia, na 
godz. 20.30.  (kr)

W tym meczu było wszystko. Prowadzenie, widmo porażki, remis i wysyp żółtych 
kartek. Ostatecznie spotkanie Piasta Gliwice i Zagłębia lubin zakończyło się wynikiem 
2:2 i podziałem punktów. Remis spowodował, że gliwiczanie nadal znajdują się na 
wysokiej pozycji w tabeli, zaraz za podium. 

Osłabiona drużyna aZS Politechnika śląska musiała uznać 
wyższość wicelidera i ligi – Energetyka Poznań. akademiczki 
przegrały pierwszy mecz rundy rewanżowej 0:3.

Bez kontuzjowanej Nadziałek oraz 
z borykającą się z urazem kolana 
Salanciovą drużyna KŚ AZS PŚ Gli-
wice nie była w stanie nawiązać 
walki z rywalem z Poznania. Już po 
10 minutach poznanianki prowa-
dziły i do końca mecz toczył się pod 
dyktando drużyny ze stolicy Wiel-
kopolski. Gospodynie próbowały 
odrabiać straty, ale ostatecznie 
przegrały pierwszego seta 16:25.

Druga odsłona była już bardziej 
wyrównana, jednak poznanianki 
wypracowały sobie trzypunktową 
przewagę i kontrolowały przebieg 
meczu. W pewnym momencie 
gliwiczanki zbliżyły się na dwa 
oczka, ale na więcej rywalki już 

nie pozwoliły. Wykorzystując błę-
dy AZS-u i stawiając na skuteczny 
atak, Energetyk wygrał i tę część 
spotkania. 

Druga porażka w setach rozbiła 
podopieczne Krzysztofa Czapli, które 
już na początku trzeciego seta od-
dały swoim rywalkom prowadzenie. 
Ambicja Akademiczek pozwoliła im 
w drugiej części odrobić trochę strat, 
lecz nie zdołały zbliżyć się do rywa-
lek, które wygrywając seta 25:20 
pokonały gliwicki zespół 3:0.

W kolejnym spotkaniu, 15 grudnia, 
AZS Politechnika Śląska zmierzy się 
na wyjeździe z Grupą Azoty PWSZ 
Jedynka Tarnów.  (kr)

Wyrównany mecz w lubinie

Gtk wygrywa w Sopocie! 

W 11. kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstra-
klasy Piast Gliwice przegrał na własnym boisku z Red 
Devils chojnice 1:3. Pierwsza połowa nie zapowiadała 
porażki, niestety błędy w obronie kosztowały stratę 
nie tylko bramek, ale i punktów.

Już w 3. minucie, po wybiciu 
piłki z autu, zawodnicy z Chojnic 
przeprowadzili skuteczny atak na 
gliwicką bramkę. Szybko strzelony 
gol zazwyczaj ustawia mecz i tak 
też było tym razem. „Diabły” 
skupiły się na obronie, szukając 
okazji do kontrataku. W 17. 
minucie udało się jednak gliwi-
czanom doprowadzić do remisu. 
Marcin Grzywa zdecydował się na 
samotny wyścig przez pół boiska 
i strzałem tuż przy słupku pokonał 
bramkarza gości. 

Po wyrównaniu gliwiczanie prze-
jęli inicjatywę i wydawało się, że 
po przerwie Niebiesko-Czerwoni 
ruszą szturmem na bramkę gości 

i szybko rozstrzygną ten mecz 
na swoją korzyść. Tymczasem 
w 23. minucie „Diabły” wyszły 
na prowadzenie, po precyzyjnym 
uderzeniu Correiry. O wyniku 
przesądziła akcja z 31. minuty. 
Kąkol pod własnym polem kar-
nym zabrał piłkę zawodnikowi 
Piasta, przebiegł z nią przez całe 
boisko, w końcowej fazie zagrał do 
Burdiuha, który celnym strzałem 
ustalił wynik tego meczu. 

Porażka zepchnęła podopiecznych 
Klaudiusza Hirscha na 10. miejsce 
w tabeli, lecz gliwiczanie mają 
jeszcze do rozegrania dwa zaległe 
spotkania i tym samym szanse na 
poprawienie pozycji.  (muz/kr)
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OGłOSZENia

Szanowni klienci Ośrodka Pomocy 
Społecznej, informujemy,

że 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)  
– Wigilia Bożego Narodzenia – Ośrodek 

Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) kasa Ośrodka 

Pomocy Społecznej będzie nieczynna.

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  
restauracji areny Gliwice. 

termin składania ofert: 28 grudnia 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 28 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 

Gliwice, ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

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

Dostawy ubrań służbowych dla  
kierowców PkM Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. chorzowska 150.
termin składania ofert:  

18 grudnia 2018 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert:  

18 grudnia 2018 r. o godz. 11.00
-----------------------------------------------------------------------

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

Przedsiębiorstwo komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 

Gliwice, ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

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

w sprawie:

Mycie i sprzątanie pojazdów  
w PkM Sp. z o.o. w Gliwicach.

Nr sprawy ZO/tP/3/2018.
termin składania ofert: 14 grudnia 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.00
-----------------------------------------------------------------------

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

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) z 29 stycznia 2004 r. 

(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.
termin składania ofert: 2 stycznia 2019 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2019 r. o godz. 13.30

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

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia,  
organizowanych wg procedur określonych regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła  
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 43 szt.

termin składania ofert: 19 grudnia 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
udział w pracach zespołów kontrolnych obiektów  

budowlanych w PEc – Gliwice Sp. z o.o.
termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2018 r. o godz. 12.00

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

ZakłaD POGRZEBOWY MZuk Gliwice, ul. Raciborska 12,  
tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI 
CMENTARNE

Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności w ZUS, USC.  
Przewozy zwłok w kraju i za granicę. Przedłużanie ważności grobów.

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

Miejski Zarząd usług komunalnych

24 grudnia 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach będzie nieczynny.

Dzień ten został odpracowany w drugą 
sobotę grudnia – 8.12.2018 r. 

Podstawa prawna: art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 2018 r., 
poz. 917 z późniejszymi zmianami).

Przedsiębiorstwo komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 

Gliwice, ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

na usługi społeczne, prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych 
ustawą Prawo zamówień publicznych”, w sprawie: 

Ochrona terenu i mienia PkM Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. chorzowska 150.
Nr sprawy: PkM/ZO/DZ/1/2018.

termin składania ofert:  
17 grudnia 2018 r. do godz. 10.30

Termin otwarcia ofert:  
17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00

-----------------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na  

www.pkm-gliwice.com.pl

Wydział księgowości urzędu Miejskiego 
informuje, 

że w poniedziałek, 31 grudnia, kasy 
urzędu Miejskiego będą czynne krócej 

– w godzinach od 8.00 do 14.00. Zmiana jest 
spowodowana koniecznością przeprowadzenia 

inwentaryzacji. 
Za powstałe z tego powodu utrudnienia 

przepraszamy.

uprzejmie informujemy, iż 22 i 23 grudnia 
2018 r. oraz 25 i 26 grudnia 2018 r. urząd 

Stanu cywilnego w Gliwicach będzie 
nieczynny.

Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie formalności związane  
z pochówkiem (w zakładzie pogrzebowym, u administratora cmen-
tarza), a zgłoszenia zgonu dokonać 27 grudnia 2018 r. (czwartek) 
w godz. 8.00 – 17.00.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu można działać 
osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo pisemne 
(wzór pełnomocnictwa do pobrania na stronie www.gliwice.eu).

Jednocześnie informujemy, iż 24 grudnia 2018 r. 
(poniedziałek) w urzędzie Stanu cywilnego w Gliwicach 

będzie pełniony dyżur w sprawach rejestracji zgonów  
w godz. 8.00 – 13.00. 

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

SeSJa raDy miaSTa GliWiCe
13 grudnia 2018 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 13.00  

rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 21 listopada 2018 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-

wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice (druk nr 26).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2018 rok (druk 
nr 27).

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu 
planowanych wydatków w budżecie Miasta 
Gliwice na 2018 rok, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego oraz określenia osta-
tecznego terminu ich realizacji (druk nr 28).

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Gliwice (druk „za-
miast druku nr 7”). 

10. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2019 rok (druk „zamiast druku  
nr 8”): 
• przedstawienie projektu uchwały budżeto-

wej wraz z uzasadnieniem,
• przedstawienie opinii i wniosków komisji, 

w tym opinii komisji właściwej ds. budżetu,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej,
• uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,
• przedstawienie stanowiska prezydenta 

miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, opinii komisji i wniosków 
zaopiniowanych pozytywnie przez komisję 
właściwą ds. budżetu,

• dyskusja i głosowanie nad projektem 
uchwały budżetowej.

11. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku 
o likwidację Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-
go w Katowicach (druk nr 14).

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
usuwanie i przechowywanie pojazdów usunię-
tych z dróg na parking strzeżony (druk nr 15).

13. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
(druk nr 13).

14. Projekt uchwały w sprawie określenia warun-
ków udzielania i wysokości stawki procentowej 
bonifikaty stosowanej przy sprzedaży na rzecz 
najemców lokali mieszkalnych i domów jedno-
rodzinnych (druk nr 23).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżawcami i wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy 
ul. Jana Kilińskiego 15, ul. Cichociemnych 14, 
ul. Lekarskiej 10, ul. Kozielskiej 61, ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy 4, ul. Różanej 7, ul. Toszeckiej 

18, ul. Lipowej 36, ul. Jedności 10, ul. Pade-
rewskiego 70 (druk nr 31).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Koziel-
skiej 16 (druk nr 32).

17. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom 
na terenie miasta Gliwice (druki nr 20, 21, 22).

18. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie uży-
tecznych w 2019 roku (druk nr 24).

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miej-
skiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie (druk nr 25).

20. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta 
Gliwice (druk nr 10).

21. Projekt uchwały w sprawie realizacji obywatel-
skiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 11).

22. Projekt uchwały w sprawie Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego (druk nr 12).

23. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia daty 
wyborów do Rad Osiedli: Baildona, Bojków, 
Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota 
Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, 
Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, 
Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gar-
dło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze, 
Żerniki (druk nr 17).

24. Projekt uchwały w sprawie powołania Miej-
skiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedli: Baildona, Bojków, 
Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota 
Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, 
Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, 
Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gar-
dło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze, 
Żerniki oraz ustalenia wysokości diet członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych 
komisji wyborczych (druk nr 18).

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Prezydenta Miasta Gliwice (druk nr 19).

26. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Miasta Gliwice w Zgromadze-
niu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Ka-
towicach (druk nr 29).

27. Projekt uchwały w sprawie delegowania przed-
stawiciela Rady Miasta Gliwice do wspólnej dla 
Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 16).

28. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gliwice na 2019 rok (druk nr 30).

29. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

30. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

rady miasta Gliwice
Marek Pszonak   

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

OBRaDY Na żYWO

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://zdm.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
https://opsgliwice.pl/
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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OGłOSZENia

park  
Naukowo-technologiczny 

TeCHnoparK GliWiCe  
Sp. z o.o. 44-100 Gliwice,  

ul. konarskiego 18c,
ogłasza nabór na stanowisko  

KonSerWaTora
uMOWa: na czas próbny/ 

nieokreślony.
Minimalne wykształcenie: średnie techniczne.
Wynagrodzenie podczas okresu próbnego: 2400 zł brutto.
opis stanowiska pracy
Zakres obowiązków:
• prowadzenie prac konserwatorsko-naprawczych 

(drobne prace remontowe, odświeżanie pomiesz-
czeń – malowanie),

• nadzór nad pracami związanymi z zachowaniem 
czystości wewnątrz i na zewnątrz dwóch budynków 
TECHNOPARKU GLIWICE,

• prace związane z odśnieżaniem parkingów,
• prace związane z utrzymaniem zieleni w otoczeniu oraz 

wewnątrz budynku,
• sprawne usuwanie zaistniałych awarii i reakcja na bie-

żące potrzeby.
Wymagania:
• praktyczna wiedza z zakresu instalacji elektrycznych 

/ wod.-kan.,
• doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie 

techniczne o kierunku budowlanym lub elektrycznym 
– mile widziane,

• doświadczenie w zakresie wykonywania prac ogól-
nobudowlanych – mile widziane kompetencje tzw. 
złotej rączki,

• umiejętność dokonywania drobnych napraw,
• brak przeciwwskazań do prac na wysokościach,
• uprawnienia SEP – do 1kV wymagane,
• uprawnienia do obsługi węzła cieplnego PEC – mile 

widziane,
• znajomość obsługi systemów wentylacyjnych oraz 

klimatyzacyjnych – mile widziane,
• znajomość obsługi i konserwacji systemów fotowolta-

icznych – mile widziane,
• podstawowa znajomość obsługi komputera (pakiet 

MS Office),
• zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

TECHNOPARK GLIWICE to nowoczesne centrum wspar-
cia biznesu akademickiego. Główna działalność Parku to 
tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych 
firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych 
technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R do sektora 
MŚP. Technopark Gliwice posiada 2 budynki przeznaczone 
pod wynajem dla firm.
Więcej informacji pod adresem www.technopark.gliwice.pl.
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: info@technopark.
gliwice.pl.

oferty pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
zatrudni kandydata na stanowisko pracownika socjalnego  

lub starszego pracownika socjalnego  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
1. świadczenie pracy socjalnej w ramach projektów 

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

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

3. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami 
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatyw-
nych skutków zjawisk społecznych.

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

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

2. uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego,

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

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

socjalnego,
6. posiadanie doświadczenia w realizacji działań 

w ramach projektów współfinansowanych z UE,
7. znajomość obowiązujących przepisów prawnych 

z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępo-
wania administracyjnego oraz dokumentów i wy-
tycznych dotyczących realizacji wsparcia z zakresu 
włączenia społecznego (EFS),

8. dobry stan zdrowia,
9. obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształcenie (do-

puszczalne kserokopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świa-
dectw pracy potwierdzone za zgodność z orygina-

łem) oraz kwalifikacje (kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

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

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrud-
nienie.

Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny oraz 
życiorys zawodowy, powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone podpisaną przez kandydata 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych”.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 grudnia 
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

Nabór numer 20/DZP/2018 na wolne stanowisko: pra-
cownik socjalny/starszy pracownik socjalny w Dziale 
Zarządzania Projektami Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-96-53 lub 32/330-20-73.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą roz-
patrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane pod-
legają zniszczeniu.
Wzór wymaganego kwestionariusza osobowego do-
stępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach  (w dziale ogłoszenia).

● archiwistka 
wykształcenie: brak wymagań, znajomość 
jęz. obcego, zakres obowiązków: przecho-
wywanie, gromadzenie akt wg klasyfikacji, 
opisywanie i prowadzenie rejestrów akt, di-
gitalizacja, 1/2 etatu, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji,  
    paczkarni 

wykształcenie: brak wymagań, książeczka sani-
tarno-epidemiologiczna, zakres obowiązków: 
sprzątanie, prace w produkcji, paczkarni, umo-
wa-zlecenie, miejsce pracy: Pniów;

● pomoc kuchenna 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obo-
wiązków: prace kuchenne w pizzerii, miejsce 
pracy: Gliwice; 

● operator maszyn i urządzeń  
   do produkcji okien   
   z tworzyw sztucznych 

wykształcenie: brak wymagań, zdolności ma-
nualne, zakres obowiązków: pobór materiału 
do produkcji, cięcie, frezowanie otworów 
montażowych, zgrzewanie, okuwanie, uszczel-
nianie, a następnie szklenie okna, umowa-zle-
cenie, miejsce pracy: Pyskowice; 

● magazynier 
wykształcenie średnie, doświadczenie zawo-
dowe: 2 lata, zakres obowiązków: obsługa 

stanów magazynowych, pakowanie paczek 
oraz palet z częściami do maszyn, jedna zmia-
na, miejsce pracy: Sośnicowice;

● pracownik produkcji 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
prawo jazdy kat. B – mile widziane, trzy zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice Łabędy; 

● księgowy 
wykształcenie: wyższe / min. średnie, umiejęt-
ność obsługi komputera, zakres obowiązków: 
dekretacja dokumentów księgowych, obsługa 
rejestru zakupu, 3-miesięczny okres próbny  
z możliwością stałego zatrudnienia, wysokość 
wynagrodzenia uzależniona od kwalifikacji  
i umiejętności kandydata, jedna zmiana, miej-
sce pracy: Pyskowice;

● operator linii produkcyjnej 
wykształcenie min. zawodowe, udokumen-
towane doświadczenie w pracy na podob-
nym stanowisku, zdolności manualne, zmysł 
techniczny, gotowość do pracy w godz. 7.00 
– 19.00, 19.00 – 7.00; zakres obowiązków: 
bieżąca obsługa maszyn produkcyjnych oraz 
pieców ceramicznych, drobne naprawy, przez-
brojenia i konserwacje maszyn, prowadzenie 
dokumentacji produkcyjnej, bieżąca kontrola 
jakości produkowanych wyrobów, miejsce 
pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 6 grudnia 2018 r.

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie  
Komunikacji miejskiej  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku 
kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie  

Komunikacji miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych  
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

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

oferta pracy na stanowisku: 
„Elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie  

Komunikacji miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

komendant Straży  
Miejskiej w Gliwicach,  

ul. Bolesława śmiałego 2a, 
44-121 Gliwice,

 ogłasza nabór do pracy na wolne 
stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty  
w terminie do 28 grudzień 2018 r. do godz. 13.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
„kandydat na stanowisko urzędnicze  

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

nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, je-
żeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do  
28 grudnia 2018 r. do godz. 13.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.
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OGłOSZENia

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzo-

wane, wyposażone w Inter-
net szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogro-
dzony, 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 Cen-

trum 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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204)

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 Biule-
tynie informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

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.)

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

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

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr. 616 – 617, 735 – 742 do 20 grudnia 

2018 r.,

• nr. 749 – 751 do 25 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
• nr. 731 – 733 do 20 grudnia 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
•	 nr 37/SP/2018 do 25 grudnia 2018 r.;
przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
•	 nr 38/SP/2018 do 25 grudnia 2018 r.;
przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
•	 nr 39/SP/2018 do 26 grudnia 2018 r.

Zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego przy ul. Jasnej 5/iii, o pow. 58,06 m2

termin przetargu: 14 grudnia 2018 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl

nierucHomoŚci

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
12 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106 rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, przy autostradzie a4, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 908 600,00 zł
Wadium: 291 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 29 100,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
I przetarg nieograniczony odbył się 21 sierpnia 
2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Nieruchomość niezabudowana obejmująca 
działkę nr 152, obręb Bojkowskie Pola, została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nie-
ograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Gliwice nr XXXV/765/2018 z 15 lutego 2018 r. 
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-5957/18 z 12 marca 2018 r.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola, użytki: 

RIIIa – grunty orne klasy IIIa i RIIIb – grunty 
orne klasy IIIb, o pow. gruntu 1,6141 ha ,  
KW nr GL1G/00021447/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola, położona 
jest w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, przy 
autostradzie A4. Otoczenie nieruchomości stano-
wią niezabudowane tereny użytkowane rolniczo. 
Na wschód od przedmiotowej działki budowane 
są hale produkcyjno-magazynowe, natomiast na 
północny-zachód zlokalizowane jest składowisko 
odpadów. Teren nieruchomości jest nieogrodzony. 
Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostoką-
ta o wymiarach ok. 100 m na 160 m.
Działka zakwalifikowana jest do użytków rolnych 
oznaczonych jako RIIIa i RIIIb. Zmiana przeznacze-
nia w sposobie użytkowania będzie wymagała 
uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z pro-
dukcji rolnej. 
Uzbrojenie częściowe, dostępne poza granicami 
nieruchomości. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość za-
pewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola, nie ma 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Aktualnie dojście i dojazd do ww. nieruchomości 
możliwe są m.in. od strony ulicy Bojkowskiej, 

ulicy Tymiankowej lub ulicy Łanowej w Gliwicach, 
poprzez działki pośrednie. Zaznaczyć należy, iż 
dojście i dojazd należy rozumieć wyłącznie jako 
dojście i dojazd do pól uprawnych, co jest kon-
sekwencją przeznaczenia gruntu przedmiotowej 
nieruchomości na użytki rolne (grunty orne). 
Dla zamierzenia inwestycyjnego o charakterze 
innym niż rolnicze istnieje możliwość optymal-
nego skomunikowania działki nr 152 do drogi 
publicznej, tj. ul. Bojkowskiej w Gliwicach, pod 
warunkiem wybudowania dróg przewidzianych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, łączących inwestycję z ul. Bojkowską, 
bądź układem drogowym powstałym wraz z pla-
nową budową „Południowej Części Obwodnicy 
Miasta Gliwice”. Koszty wybudowania koniecz-
nych dróg poniesie inwestor.
Odwodnienie terenu działek w gestii właściciela. 
W granicy przedmiotowej działki przechodzi praw-
dopodobnie sieć drenarska. W momencie przepro-
wadzenia 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 przed-
miotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola, położona 
jest na obszarze, na którym od 27 sierpnia 2011 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów związanych bezpo-
średnio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-za-
chodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 
2011 r., która opublikowana została w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159  
z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 152, 
obręb Bojkowskie Pola, znajduje się na terenie 

oznaczonym symbolem 17 uPn opisanym jako 
tereny usługowo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UPn 
do 22 UPn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
• działalność usługowo-produkcyjna, w tym 

logistyka oraz składowanie i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze), 
• uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe 

oraz sieci i urządzenia wszystkich branż zwią-
zane z funkcjonowaniem poszczególnych 
obiektów,

• dojazdy i parkingi,
• zieleń urządzona.
Ponadto przedmiotowa działka znajduje się na 
terenie, który objęty jest zasięgiem:
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysoko-

ści obiektów budowlanych oraz naturalnych, 
związanym ze strefą od lotniska;

• strefy ograniczającej lokalizację obiektów 
mogących być źródłem żerowania ptaków, 
o zasięgu 5 km od lotniska;

• izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku od 
autostrady.

4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 12 lutego 2019 r. o godz. 
12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy 
ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Wadium
Wadium w wysokości 291 000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, działka nr 152, obręb Bojkow-
skie Pola, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
7 lutego 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-
nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

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: ak-
tualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-5957/18 z 12 marca 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geo-
dezyjnie jako działka nr 152, obręb Bojkowskie 
Pola, o powierzchni 1.6141 ha, położonej w Gli-
wicach na wschód od ul. Rybnickiej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta nr GL1G/00021447/5 oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści 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 nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
7.2. 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. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 14 marca 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A (pokój nr 16) lub telefonicznie: 
32/338-64-10 lub 32/338-64-41, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów 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).

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

oGŁaSZa

iNFORMacJa SZcZEGÓłOWa o oCHronie DanyCH oSoboWyCH ZBiERaNYcH PRZEZ uRZąD MiEJSki W GliWicacH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu 

realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z realizacja zadań 
ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wnio-
sków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 
r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu 
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych 
konsekwencji prawnych, a ich podanie jest trakto-
wane jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wyni-
kających z przepisów prawa w związku z wykony-
waniem zadań publicznych własnych, zleconych 
lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 

11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane oso-
bowe są nam również niezbędne do zapewnienia 
dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie 
do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobo-
wych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl 
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające 
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji 
Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 

w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontak-
towe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za 
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane 
osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Za-
ufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień 
– wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych 
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje 
skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań pu-
blicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa 
nakłada na prezydenta miasta obowiązek udo-
stępnienia lub podania do publicznej wiadomości 
przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane po-
dejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, 
w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
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http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.gliwice.eu
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OGłOSZENia
nierucHomoŚci

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
4 091 000,00 zł
w tym:
• cena zawierająca podatek VAT: 53 592,10 zł
• cena nie podlegająca opodatkowaniu podat-

kiem VAT: 4 037 407,90 zł
Wadium: 409 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 40 910,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174) stanowi 
1,31% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, 
nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodat-
kowania podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opo-
datkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 98,69% ceny 
wywoławczej nieruchomości brutto.
Nieruchomość niezabudowana obejmująca 
działkę nr 297 oraz nieruchomość zabudowana 
obejmująca działkę nr 296 zostały przeznaczone 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr V/61/2011 z 17 marca 2011 r. oraz zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6982/18 
z 13 czerwca 2018 r. 
I przetarg nieograniczony odbył się 15 października 
2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. 
uprawnienia nieruchomości
Uprawnienie ze służebności gruntowej po 
działce nr 300, obręb Centrum, objętej KW nr 
GL1G/00060190/3, polegającej na prawie dostę-
pu do ścian budynku posadowionego w granicy 
działek nr 296 i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, 
w celu dokonywania jego napraw, konserwacji 
oraz remontów na rzecz każdoczesnego właści-
ciela lub użytkownika wieczystego działki nr 296.
Uprawnienie ze służebności gruntowej po 
działce nr 301, obręb Centrum, objętej KW nr 
GL1G/00091486/1, polegającej na prawie dostę-
pu do ścian budynku posadowionego w granicy 
działek nr 296 i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, 
w celu dokonywania jego napraw, konserwacji 
oraz remontów na rzecz każdoczesnego właści-
ciela lub użytkownika wieczystego działki nr 296.
Obciążenia nieruchomości
Na działce nr 296, obręb Centrum, ustanowiona 
została nieodpłatna służebność drogi polegająca 
na prawie przejazdu i przechodu od działki nr 295 
(arch. 34/2) do ulicy ks. Hlubka i Jagiellońskiej po 
działkach nr 296 (arch. 34/7), 428 (arch. 35/5) 
na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 
295 (arch. 34/2).
Działka nr 297, obręb Centrum, jest obciążona 
służebnością gruntową polegająca na prawie 
dostępu do muru oporowego posadowionego 
w granicy działki nr 297 z działką nr 300, w celu 
dokonywania napraw, konserwacji oraz remon-
tów na rzecz każdoczesnego właściciela lub użyt-
kownika wieczystego działki nr 300 objętej KW 
nr GL1G/00060190/3
Opis nieruchomości
Budynek przy ul. Ks. Hlubka 4 to reprezenta-
cyjna budowla wzniesiona w okresie najwięk-
szej prosperity huty założonej przez Salomona 
Huldschinsky’ego. Mimo upływu lat, wciąż wiele 

elementów przypomina o dawnej świetności 
(klatka schodowa z kutymi balustradami, sala 
konferencyjna i gabinet dyrektora z drewnianym 
wyposażeniem czy reprezentacyjne wejście do 
budynku). Prestiżu dodaje także wyjątkowa lo-
kalizacja w centrum miasta tuż obok Drogowej 
Trasy Średnicowej, która zapewnia doskonałą 
komunikację w ramach aglomeracji górnośląskiej. 
Właścicielem nieruchomości obejmującej działki 
nr 296 i 297 w obrębie Centrum, o łącznej po-
wierzchni 0,2506 ha jest Skarb Państwa, a prawo 
użytkowania wieczystego ustanowione zostało do 
5 grudnia 2089 r. i przysługuje Miastu Gliwice. 
Nieruchomość zabudowana obejmuje działkę  
nr 296, obręb Centrum, o powierzchni  
0,1944 ha i nieregularnym kształcie. Działka 
jest w większości zabudowana budynkiem 
administracyjno-biurowym, położnym przy  
ul. ks. Hlubka 4. Powierzchnia zabudowy wynosi 
1447 m2, a powierzchnia użytkowa 3954 m2.
Budynek został wzniesiony w latach 1913 – 1915. 
Wybudowany został w technologii tradycyjnej 
i składa się z dwóch części: wyższej i niższej. Cześć 
wyższa, przyległa do ul. ks. Hlubka, składa się 
z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru i dwóch 
pięter. Część niższa przyległa do ul. Piwnej składa 
się z trzech kondygnacji: piwnicy, parteru i piętra.
Konstrukcja budynku:
• fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe,
• stropy – nad piwnicą ogniotrwałe – typu 

Kleina na profilach stalowych, pozostałe 
drewniane,

• ściany – murowane z cegły,
• dach – w części wysokiej konstrukcji drew-

nianej, wielospadowy z lukarnami, o układzie 
krokwiowym, z czterema rzędami podpór 
słupowych skratowanych, usztywnionymi 
mieczami, w kaletnicy budynku głównego 
zabudowana wieżyczka, całość kryta dachów-
ką (w 2008 roku przeprowadzono remont 
dachu); w części niższej dach konstrukcji 
drewnianej, kryty papą. 

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, cen-
tralnego ogrzewania z lokalnej wymiennikowni 
(obecnie nieczynna, bez podłączenia). Wszystkie 
instalacje wymagają wymiany. 
Program użytkowy:
• PIWNICE: 47 pomieszczeń o łącznej po-

wierzchni użytkowej 1085,46 m2

• PARTER: 32 pomieszczenia o łącznej po-
wierzchni użytkowej 1080,24 m2

• I PIĘTRO: 34 pomieszczenia o łącznej po-
wierzchni użytkowej 1066,40 m2

• II PIĘTRO: 21 pomieszczeń o łącznej po-
wierzchni użytkowej 722,61 m2

Decyzją K-RD-KL/4150/965/4/06 (nr rej. B/85/07) 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Katowicach z 5 lutego 2007 r. wystrój 
gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej został 
wpisany do rejestru zabytków. Prace konserwa-
torskie przy wystroju obu sal oraz ewentualna 
zmiana miejsca przechowywania zabytków wy-
maga uzyskania pozwolenia ŚWKZ w Katowicach, 
zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. 
(DzU z 2018 r., poz. 2067).
Wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej 
w budynku byłego Zarządu Huty 1 Maja w Gliwi-
cach przy ul. ks. Hlubka 4 tworzą:
SALA KONFERENCYJNA:
• masyw stolarski wraz z kominkiem, zegarem, 

witryną i drzwiami,
• obraz „Personifikacja handlu i przemysłu”,
• obraz „Personifikacja ognia”,
• obraz „Personifikacja wiatru”,
• obraz „Personifikacja wody”,
• obraz „Personifikacja światła”.
GABINET DYREKTORA:
• masyw stolarski z kominkiem, schowkami 

i drzwiami,
• 2 obrazy „Scena rodzajowa o tematyce hut-

niczej”,
• 2 obrazy z wicią arabeskową i aniołem,
• 2 obrazy z arabeską i medalionem z motywem 

hutniczym,
• 2 obrazy z arabeską i motywem hutniczym,
• 2 obrazy z dekoracja roślinną,
• biurko drewniane.
Działka nr 297, obręb Centrum, o powierzchni 
0,0562 ha, jest niezabudowana i posiada kształt 
nieregularny. 
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Dla działki nr 296, obręb Centrum, opłata rocz-
na z tytułu użytkowania wieczystego wynosi  
877,71 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem 
VAT; ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wy-
sokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej 
aktualizacji. Opłaty są aktualizowane w oparciu 
o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Termin wnoszenia opłat do 31 marca 
każdego roku bez wezwania.
Dla działki nr 297, obręb Centrum, opłata rocz-
na z tytułu użytkowania wieczystego wynosi  
5010,62 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem 
VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wy-
sokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej 
aktualizacji. Opłaty są aktualizowane w oparciu 
o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Termin wnoszenia opłat do 31 marca 
każdego roku bez wezwania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
położonego w południowo-wschodniej części 
miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemy-
słowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej 
i Franciszkańskiej (uchwała nr XXXVIII/964/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.), 
teren położony w Gliwicach przy ul. ks. Hlubka 
4 obejmujący działkę nr 296, obręb Centrum, 
oznaczony jest symbolem 5u – co oznacza: te-
reny usług różnych – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
• usługi różne, w tym obiekty biurowe i ad-

ministracyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa mieszkaniowa,

• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 
pomocnicze),

• wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
• zieleń urządzona.
Obszar działki nr 296, obręb Centrum, jest w cało-
ści objęty zasięgiem Obszaru rewitalizacji.
Budynek przy ul. ks. Hlubka 4 objęty jest ochroną 
konserwatorską na mocy prawa miejscowego.
Dla terenu obejmującego działkę nr 297, obręb 
Centrum, nie ma w chwili obecnej obowiązują-
cego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice (uchwała 
nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 17 grudnia 2009 r.) teren położony w Gliwicach 
obejmujący działkę nr 297, obręb Centrum, ozna-
czony jest symbolem ł-u – co oznacza: tereny 
usług różnych.
Mając na uwadze brak dostatecznej liczby 
miejsc parkingowych prowadzone są działania 
mające na celu umożliwienie wykorzystania na 
ten cel działek o nr 1110/0, 1111/2 i 1112/3, 
obręb Stare Miasto, które są zlokalizowane przy  
ul. Jagiellońskiej. Docelowo powyższe działki 
będą mogły być przygotowane do sprzedaży 
lub wydzierżawienia.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie. 

uWaGa! Prosimy o poinformowanie drogą 
telefoniczną pod numerem 32/338-64-12 lub 
32/338-64-05 (sekretariat) o chęci oględzin nie-
ruchomości w danym terminie, najpóźniej na 
2 dni przed planowanym terminem. Powyższa 
informacja jest konieczna, aby nieruchomość 
została udostępniona do oględzin. 
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
409 100,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 296 
i 297, obręb Centrum, imię i nazwisko osoby oraz 
PESEL lub nazwa i NIP firmy, na której rzecz nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
27 lutego 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy prze-
targu nie wygrają – bez możliwości przeksię-
gowania na inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-
targ, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetar-

gowej przed otwarciem przetargu dowodu 
wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu oso-
bistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego – w przypadku pełno-
mocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyzna-
czony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny prze-
noszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty  w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 4 kwietnia 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 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 wskazanym rachunku 
bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie 
do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem prawa do nieruchomości 
oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. 
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest rów-
nież do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji po-
datkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w godzinach pracy urzędu: pn. – śr.: 
8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-12, -10, -11, -08.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
6382/18 z 13 czerwca 2018 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomo-
ści, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2204).
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogło-
szenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

preZyDent miaSta GLiWice,
oGŁaSZa

iNFORMacJa SZcZEGÓłOWa o oCHronie DanyCH oSoboWyCH ZBiERaNYcH PRZEZ uRZąD MiEJSki W GliWicacH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu 

realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z realizacja zadań 
ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wnio-
sków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 
r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu 
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych 
konsekwencji prawnych, a ich podanie jest trakto-
wane jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wyni-
kających z przepisów prawa w związku z wykony-
waniem zadań publicznych własnych, zleconych 
lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 

11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane oso-
bowe są nam również niezbędne do zapewnienia 
dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie 
do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobo-
wych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl 
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające 
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji 
Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 

w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontak-
towe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za 
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane 
osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Za-
ufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień 
– wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych 
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje 
skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań pu-
blicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa 
nakłada na prezydenta miasta obowiązek udo-
stępnienia lub podania do publicznej wiadomości 
przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane po-
dejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, 
w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

5 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106, rozpocznie się ii ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skar-
bu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta 
Gliwice, obejmujących zabudowaną działkę nr 296, obręb 
centrum, kW Gl1G/00053840/3 wraz z przeniesieniem 
prawa własności zabudowy budynku administracyjno-biu-
rowego o pow. użytkowej 3954 m2 oraz niezabudowaną 
działkę nr 297, obręb centrum, kW Gl1G/00118278/6. wizualizacja

ZNaJDZiESZ NaS tEż Na:

Gliwice
Miasto
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OGłOSZENia 
nierucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:

• zabudowana dz. nr 1082, 
obręb Stare Miasto, o pow. 
gruntu 0,3033 ha i pow. użyt-
kowej budynków 1787,66 m², 
położona przy ul. Zygmunta 
Starego 19 w Gliwicach, 
użytek B – tereny mieszka-
niowe oraz Bz – tereny re-
kreacyjno-wypoczynkowe,  
kW Gl1G/00009898/1 pro-
wadzona w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach;

• niezabudowana dz. nr 1083, 
obręb Stare Miasto, o pow. 
gruntu 0,0002 ha, położo-
na przy ul. tadeusza ko-
ściuszki w Gliwicach, użytek 
B – tereny mieszkaniowe,  
kW Gl1G/00056985/2 pro-
wadzona w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach.

termin przetargu: 9 stycznia 2019 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 5 410 000,00 zł 
w tym: 5 409 200,00 zł netto * (zw. z opo-
datkowania VAT) 
              800,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)

* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, ob-
ręb Stare Miasto, zwolniona z opodatkowania 
podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
 ** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb 
Stare Miasto, opodatkowana podatkiem VAT 
w wysokości 23%.
Wadium: 541 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2019 r.
----------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości ozna-
czonej jako:

• dz. nr 76/2, obręb żorek, 
o pow. 1,6492 ha oraz dz. 
nr 77, obręb żorek, o pow. 
0,1787 ha, kW nr Gl1G/ 
00046417/7, położone przy 
ul. chorzowskiej w Gliwicach, 
użytek Bi – inne tereny zabu-
dowane, powierzchnia łącz-
nie: 1,8279 ha.

termin przetargu: 23 stycznia 2019 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 3 179 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% 
podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 317 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 
2019 r.

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

Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

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

nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków  
przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości  
i Rozwoju spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością w Gliwicach,  
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 

tel.32/339-31-10, faks 32/339-31-17,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na 

celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położo-
na w Gliwicach, obręb „centrum”, złożona z działki o numerze 35/10 
(niezabudowanej) i powierzchni 1154 m2. Przedmiotowa działka zo-
stała ujawniona w księdze Wieczystej o numerze Gl1G/00058404/0, 
prowadzonej przez Viii Wydział ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwo-
ju spółka z o.o. w Gliwicach na podstawie 
aktu notarialnego z 31 maja 2016 r. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Księdze 
Wieczystej  zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot prze-
targu nie jest obciążona ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.

Przeznaczenie terenu określone zostało 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego dla terenów położonego 
w centralnej części miasta. – uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r. 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4934). 
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej 
procedury Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – w drodze 
licytacji ustnej ceny metra kwadratowego 
netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie: 5 zł netto/m2.
liczba postąpień: minimum jedno.

Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości: 
345,00 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści 
pięć złotych i zero groszy) – 1 m2 nierucho-
mości: 424,35 zł brutto (słownie: czterysta 
dwadzieścia cztery złote i trzydzieści pięć 
groszy).
Cena netto nieruchomości o numerze 35/10 
wynosi: 398 130,00 zł (słownie: trzysta dzie-
więćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści 
złotych i zero groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.

cena brutto nieruchomości o numerze 
35/10 wraz z 23% podatkiem Vat wy-
nosi: 489 699,90 zł (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dzie-
więćdziesiąt groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gro-
szy) płatne na rachunek Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 
0022 0891 3984) w terminie do 21 grudnia 
2018 r. do godz. 9.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocz-
nie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wy-
kupienie „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP, wraz z wy-
maganymi dokumentami, do 21 grudnia 
2018 r. do godziny 9.30, w siedzibie orga-
nizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do 
przetargu, szczegółowy opis nieruchomości 
oraz informacje o dostępnej infrastrukturze 
zawarto w „Specyfikacji istotnych warun-
ków przetargu”, którą należy nabyć w sie-
dzibie organizatora przetargu do 20 grudnia  
2018 r., w godz. 8.00 – 15.00, w dniach ro-
boczych, od poniedziałku do piątku.
Cena specyfikacji wynosi 100 zł (słownie: 
sto złotych 00/100 groszy) plus 23% po-
datku VAT, płatne na rachunek Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 
0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w „Specyfikacji istotnych wa-
runków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach zastrze-
ga sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
12 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, 
w sali nr 106, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 543/2, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. kujawskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 500 000,00 zł
Wadium: 250 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 25 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 543/2, obręb Politechnika, użyt-

ki: ŁVI – łąki trwałe, RIVb – grunty orne, 
o pow. gruntu 1,0119 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00042277/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona w centralnej części miasta 
w sąsiedztwie hali widowiskowej Arena Gliwice. 
W pobliżu znajdują się ważne szlaki komunikacyjne 
(Drogowa Trasa Średnicowa oraz autostrady A1 i A4). 
Działka jest niezabudowana o korzystnym ukształtowa-
niu terenu. Teren mocno zadrzewiony i zakrzewiony. 
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu nierucho-
mości. Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wnio-
sek i koszt nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie:
Istnieje możliwość skomunikowania przedmio-
towej działki z drogą publiczną na dwa sposoby:
1) z włączeniem zjazdem istniejącym do ul. Kujaw-
skiej poprzez działki nr 701/2, 700, 583/2, 584/2, ob-
ręb Politechnika, po uprzednim uzyskaniu prawnej 
możliwości przejazdu na ww. działkach pośrednich 
(dojście byłoby możliwe od strony ul. Kujawskiej);
2) z włączeniem nowym zjazdem do ul. Kujawskiej 
w Gliwicach. Zjazd powinien być wówczas zloka-
lizowany jak najdalej od obszaru oddziaływania 
skrzyżowania ul. Kujawskiej i ul. Panewnickiej.
Zważywszy na obowiązujące wytyczne techniczne, 
nakazujące dążenie do ograniczania liczby i czę-
stości zjazdów na drogach klasy technicznej Z, za 
zalecany należy uznać wariant skomunikowania  
nr 1, natomiast wariant nr 2 jako opcjonalny.
Ewentualna realizacja inwestycji na przedmioto-
wej działce winna zostać poprzedzona złożeniem 
wniosku przez potencjalnego inwestora (nabywcę 
działki) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki 
do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidu-
alnie, w zależności od generowanego przez inwe-
stycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury 
kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności. Z uwagi na brak 
znajomości prognozowanego natężenia ruchu dro-
gowego generowanego przez potencjalną inwe-
stycję, należy podkreślić, że podczas ostatecznego 
uzgadniania możliwości i sposobu skomunikowania 
konkretnej inwestycji, może zaistnieć potrzeba 
ograniczenia relacji wjazdowych i/lub wyjazdowych 
(np. wyłącznie na relacji prawo-skrętów).
Ograniczone prawa rzeczowe:
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na 
działce nr 543/2, obręb Politechnika, w zakresie 
sieci wodociągowej o średnicy 600 mm, o długości 
64,72 m i szerokości strefy ochronnej po 1,5 m 
z każdej strony sieci (o łącznej powierzchni słu-
żebności wynoszącej 235,05 m2). Służebność prze-
syłu ustanowiona jest na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze 
wieczystej nr w GL1G/00042277/5 w dziale III  
– elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczystych 
na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Na terenie działki występują inne sieci infrastruktury 
technicznej, na które nie ustanowiono służebności. 
Odwodnienie terenu:
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłego 
właściciela. 
Na działce nr 543/2, obręb Politechnika, zloka-
lizowana jest kanalizacja deszczowa (o długości 
ok. 75 m). Ponadto, prawdopodobnie przez teren 
działki przechodzi również inny kanał deszczowy 
wykazywany na starych mapach archiwalnych. 
Kanału tego nie odnaleziono w terenie, a jego stan 
techniczny nie jest znany. Biorąc pod uwagę wiek 
opracowań, na których wskazano kanał, należy 
przyjąć, że jest on bardzo silnie zerodowany i duża 
ilość płynących nimi wód rozsącza się do gruntu. 
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do 
utrzymania, zapewnienia drożności i prawidłowego 
funkcjonowania kanalizacji deszczowej w obrębie 
przedmiotowej nieruchomości.

W granicy przedmiotowej działki przechodzi również 
sieć drenarska lub inne systemy odwodnienia. W mo-
mencie przeprowadzenia 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 rozpoczęciem inwestycji na przedmiotowej 
działce zaleca się ją mocno zdrenować i osuszyć. 
Istnieje możliwość odwodnienia do kolektora desz-
czowego znajdującego się w ul. Kujawskiej (o śred-
nicy 500 mm). Przyszły właściciel powinien jednak 
przewidywać różne sposoby retencjonowania wody 
na działce. 
Planuje się przyszłościowo realizację trasy rowerowej 
nr 38 wzdłuż północnej granicy przedmiotowej działki.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany 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. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania:
Działka nr 543/2, obręb Politechnika, położona 
jest na terenie, dla którego od 28 stycznia 2007 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota 
Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej 
położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską. 
Przedmiotowy plan został uchwalony przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLVII/1217/2006 
z 26 października 2006 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 153 z 28 grudnia 2006 r., poz. 4886.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa 
działka położona jest w przeważającej części na 
terenie oznaczonym symbolem 1 un co oznacza 
tereny usług różnych – nowe. 
Niewielka, zachodnia część przedmiotowej działki 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem  
8 ZNW co oznacza tereny zieleni niskiej i wysokiej.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1Un do 
10Un ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym komercyjno-produkcyjne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty biurowe i administracyjne,
b) zabudowa mieszkaniowa,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze),
d) dojazdy i parkingi, 
e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, 
f) zieleń urządzona.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZNW 
do 25ZNW ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.
Na rysunku planu:
• dla terenu 1 Un (w tym dla działki nr 543/2, 

obręb Politechnika) ustalona została nieprze-
kraczalna linia zabudowy,

• przy północnej granicy przedmiotowej działki 
zaznaczona została chroniona prawem miej-
scowym zieleń wysoka wzdłuż dróg.

4. termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 12 lutego 2019 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Wadium:
Wadium w wysokości 250 000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, działka nr 543/2, obręb Politechnika, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na ra-
chunku Miasta Gliwice najpóźniej 6 lutego 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści 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 nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewen-
tualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu no-
tarialnego lub sporządzone w obecności pra-
cownika Urzędu Miejskiego – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać: aktu-
alny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wy-
dane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego – w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-7025/18 z 11 października 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego prawa własności niezabudo-
wanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako działka nr 543/2, obręb Politechnika, położo-
nej w Gliwicach przy ul. Kujawskiej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta nr GL1G/00042277/5 oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
7.2. 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. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 14 marca 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Rada Miasta Gliwice w drodze uchwały nr 
XL/885/2018 z 6 września 2018 r. wyraziła zgodę 
na sprzedaż prawa własności działki nr 543/2, 
obręb Politechnika. Działka została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-7025/18 z 11 października 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad 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).

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

oGŁaSZa

iNFORMacJa SZcZEGÓłOWa o oCHronie DanyCH oSoboWyCH ZBiERaNYcH PRZEZ uRZąD MiEJSki W GliWicacH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy 

w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynika-
jących z przepisów prawa w związku z realizacja za-
dań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg 
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 
r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu 
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych kon-
sekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane 
jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 
zadań publicznych własnych, zleconych lub realizo-
wanych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samo-
rządzie powiatowym; dane osobowe są nam również 
niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji 
o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobo-
wiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobo-
wych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 

Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl 
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające 
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji 
Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie 
ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych 
do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe 
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarza-
nych w sposób zautomatyzowany do innego administra-
tora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tra-
dycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną 
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne 
mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z reali-

zacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie 
Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma rów-
nież prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych mo-
że uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki 
wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań pu-
blicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa 
nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostęp-
nienia lub podania do publicznej wiadomości prze-
twarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane po-
dejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, 
w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGłOSZENia

StałE PuNktY DYStRYBucJi „MiEJSkiEGO SERWiSu iNFORMacYJNEGO – GliWicE” Na tERENiE MiaSta GliWicE

lP. nazWa punKTu aDreS oSieDle

1 centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień 
„FaMilia”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
– Filia w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. ii urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep abC ul. Rolników 147 Bojków

10. mini market – sklep abC ul. Rolników 358 Bojków

11. kiRcHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep Julia ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Sklep ODiDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

16. NZOZ centrum Medyczne kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

17. kryta pływalnia OliMPiJcZYk ul. Oriona 120 Kopernika

18. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

19. Supermarket SToKroTKa ul. Kopernika 16 Kopernika

20. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

21. Przychodnia unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

22. Zakłady Mechaniczne BuMaR-łaBĘDY Sa ul. Mechaników 9 Łabędy

23. Sklep spożywczy alDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

24. Sklep spożywczy cHatka PucHatka ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

25. Huta łabędy Sa ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy

26. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

27. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

28. Sklep spożywczy aDEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

29. Sklep BOGNa (ODiDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy

30. Sklep JeGo ul. Literatów 74 Łabędy

31. Sklep maJa ul. Metalowców 5 Łabędy

32. Sklep ROMEX (ODiDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy

33. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

34. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

35. śląskie centrum logistyki Sa ul. Portowa 28 Łabędy

36. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

37. NZOZ Przychodnia alMa-MED ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

38. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

39. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

40. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

41. Biblioteka Główna Politechniki śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

42. Park Naukowo-technologiczny  
tEcHNOPaRk GliWicE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

43. Politechnika śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

44. Politechnika śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

45. Przychodnia akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

46. cafe & kids Bistro O rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

47. kryta pływalnia MEWa ul. Mewy 36 Sikornik

48. mbp – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

49. Dom Pomocy Społecznej NaSZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

50. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

51. Teatr miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

52. Biuro Obsługi klienta uM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica

53. kryta pływalnia NEPtuN ul. Dzionkarzy Sośnica

54. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

55. punkt loTTo ul. Jedności 4b Sośnica

56. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica

57. Simply market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

58 nzoz euromeDiCal ul. Żabińskiego 18 Stare Gliwice

59. TeSCo extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

60. kryta pływalnia DElFiN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

61. Przychodnia toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

lP. nazWa punKTu aDreS oSieDle

62. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

63. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice

64. Sklep ogólnospożywczy PiOtRuś ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

65. Stacja paliw PkS (obok SElGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

66. centrum informacji kulturalnej i turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

67. Centrum onkologii instytut  
im. Marii Skłodowskiej-curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

68. Punkt Obsługi Pasażera kZk GOP pl. Piastów 2 Śródmieście

69. Gliwickie centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

70. Gliwickie centrum Organizacji Pozarządowych – cW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

71. Gliwickie centrum Organizacji Pozarządowych – iSP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

72. Komenda miejska policji – reCepCJa ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

73. mbp – biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

74. MBP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

75. Muzeum w Gliwicach – Willa caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

76. Gabinet dentystyczny DENtiNal ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście

77. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

78. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

79. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

80. palmiarnia mieJSKa w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

81. Powiatowy urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

82. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac Marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

83. Starostwo powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

84. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

85. urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

86. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

87. Filia urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

88. NOWE GliWicE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek

89. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

90. mbp – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

91. Okręgowy urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

92. poradnia podstawowej opieki zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

93. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

94. Przychodnia unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

95. Zakład lecznictwa Podstawowego  
i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.

ul. Cichociemnych 14 Trynek

96. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

97. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

98. park Handlowy arena al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

99. centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego

100. mbp – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska  
Polskiego

101. Ośrodek Zdrowia MEDYk Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska  
Polskiego

102. NZOZ VitO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska  
Polskiego

103. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

104. i urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

105. Jednostka Wojskowa (Wku) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

106. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

107. Sklep DeliKaTeSy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

108. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

109. animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

110. Drogeria alSTo ul. Lipowa 57 Zatorze

111. Sklep mÓJ oGrÓD ul. Spółdzielcza 33D Zatorze

112. Forum ul. Lipowa 1 Zatorze

113. Górnośląskie centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

114. internat przy Zespole Szkół  
techniczno-informatycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

115. Obwód lecznictwa kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze

116. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

117. Sklep neTTo ul. Kurpiowska 2c Żerniki

118. Sklep SPOłEM ul. Elsnera 50 Żerniki

119. Sklep Grono ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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DOSTĘPNA OD 14 GRUDNIA


