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Nowe stawki za śmieci.  
Kto może zapłacić mniej?
Zmieniają się stawki za gospodarowanie odpadami. Spowodowane jest to wzrostem kosztu 
obsługi tego zadania. Nowe opłaty mogą stanowić znaczne obciążenie domowego budżetu 
osób starszych w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zajmujących duże mieszkania. Miasto 
przygotowało dla nich system pomocy finansowej.

https://gliwice.eu
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Druga strona W obiektyWie

Z okazji święta zakochanych, 14 lutego na Rynku pojawiła się walentynkowa fotobudka. 
Przestrzenna instalacja, składająca się z ozdobnej ramy oraz specjalnego, walentynkowo-
gliwickiego tła, stanęła w pobliżu Ratusza.  „Zakochane” zdjęcie z gliwickim akcentem 
można było zrobić do późnego wieczora. (fot. UM Gliwice)

Dawid Mysiuk, uczeń ZSO nr 8 i reprezentant sekcji lekkoatletycznej GKS „Piast”, 
wywalczył srebrny medal w biegu na 2 km juniorów młodszych. Halowe Mi-
strzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych odbyły się w miniony weekend 
w Toruniu. Młodemu biegaczowi i jego trenerowi Adamowi Śniegórskiemu 
serdecznie gratulujemy! (fot. GKS „Piast” sekcja lekkoatletyczna)

Nasze miasto zostało nominowane w konkursie na najlepszą inicjatywę prozdrowotną i walczy o miano Zdrowego Samorządu. Gliwice zostały docenione za realizację programu 
profilaktycznego „Zdrowe Gliwice”, którego celem jest przekazanie mieszkańcom rzetelnej wiedzy na temat różnych obszarów zdrowia (m.in. depresja, otyłość, cukrzyca), a także 
zachęcenie ich do podejmowania działań prozdrowotnych.  Głosować  można na stronie http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/konkurszdrowysamorzad/. Konkurs trwa do 
1 marca. (fot. UM Gliwice)

23 lutego, w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją, na ulice Gliwic wyjedzie 
specjalny, Antydepresyjny Autobus Edukacyjny linii A4. Żółty autobus będzie kursował 
od godz. 9.00 do 14.00. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedago-
giczną w Gliwicach oraz KZK GOP jest częścią kampanii edukacyjnej na temat walki  
z depresją. (fot. Pixabay.com/CC0)

Przeciwko depresji

Zakochali się w Gliwicach Srebro dla gliwiczanina

Głosuj na Zdrowe Gliwice

Zapraszamy na pierwszy w tym roku, ale już 15. z kolei „Bieg na 6 łap”, czyli popularny 
spacer z psami z gliwickiego schroniska. To nie tylko świetna zabawa, ale też szansa na 
znalezienie wiernego przyjaciela. Bieg odbędzie się w sobotę 17 lutego (w godz. od 11.00 
do 15.00) w Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach (ul. Wschodnia 56). (fot. A. Proksa)

Biegną psy, biegnij i Ty! 

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/konkurszdrowysamorzad/
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Jak walczyć ze smogiem?
Dowiesz się na targach

23–25 lutego

19. Gliwickie targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz to doskonała 
okazja, by zapoznać się z najnowszymi trendami branży budowlanej i wnętrzarskiej. 
ta edycja będzie jednak wyjątkowa – hasłem przewodnim targów będzie „czyste 
powietrze dla Gliwic”. 

Po raz 19. na terenie Ośrodka 
Sportu Politechniki Śląskiej 
odbędą się Targi Budowlane. 
Od 23 do 25 lutego (w godz. od 
10.00 do 17.00) w dwóch halach 
wystawienniczych oraz w punk-
tach przed budynkiem przy ul. 
Kaszubskiej 28 swoje produkty 
i usługi zaprezentuje niemal 100 
wystawców. 

– Targi dają możliwość bezpo-
średniego kontaktu, rozmowy 
z fachowcem i uzyskania porady. 
To również dobra okazja, by zapo-
znać się z najnowszymi trendami 
w budownictwie, projektowaniu 
i urządzaniu wnętrz. Co ważne, 
zostaną też pokazane domy ener-
gooszczędne, instalacje i urządze-
nia grzewcze, a informacje na ich 
temat można zaczerpnąć wprost 
u producenta – zachęca Wioletta 
Ochmann, właścicielka Agencji 
Promocja, organizator Targów. 

Podczas targów będzie promo-
wany program PONE (Program 
Ograniczania Niskiej Emisji) 
Miasta Gliwice. Na specjalnych 
stanowiskach zostaną zaprezen-
towane urządzenia i materiały 
spełniające wymogi dofinanso-
wań. 

– Chcemy popularyzować wśród 
mieszkańców działania na rzecz 
walki ze smogiem. Dlatego 
podczas targów pracownicy 
Wydziału Środowiska będą 
udzielali wszelkich informacji 
związanych z pilotażowym pro-
gramem PONE oraz jego wa-
runkami – informuje Agnieszka 
Setnik, naczelnik Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Każdy odwiedzający będzie mógł 
wziąć udział w konkursie z nagro-
dami. Nie zabraknie atrakcji dla 

najmłodszych, którzy podczas 
targów będą się bawić w klubie 
FLOJAMO. Jeden z elementów 
zabawy to warsztaty „Kreatywni 
przyszłością”, podczas których 
dzieci zgłębią zagadnienia właści-
wego wykorzystywania zasobów 
naturalnych Ziemi i wielokrot-
nego użytkowania surowców. 
Najmłodsi uzupełnią też model 
miasta oraz wprowadzą kolor 
i harmonię w krajobrazie.

Honorowy patronat nad imprezą 
objęli Prezydent Miasta Gliwice 
oraz Rektor Politechniki Śląskiej. 
Ponadto imprezie patronują: 
RIPH, Krajowy Budowlany Klaster 
Kluczowy oraz Wydziały Budow-
nictwa, Architektury, a także 
Inżynierii Środowiska Pol. Śl.

Bezpłatny bilet wstępu na targi 
jest dostępny na stronie www.
promocja-targi.pl.  (mf)

Uwaga! Przypominamy, że właściciele przestarzałych pieców są 
zobowiązani do ich wymiany na ekologiczne. Miasto od ponad 20 lat 
wspiera takie działania. Gliwiczanie, którzy nie skorzystali do tej pory 
z miejskiej dotacji i nadal posiadają przestarzałe instalacje węglowe, 
mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych 
w ramach pilotażowej edycji PONE. Na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania można uzyskać do 8 tys. zł na ogrzewanie 
gazowe, węglowe i piece akumulacyjne, a na pompę ciepła do  
24 tys. zł. Dodatkowo na docieplenie ścian można otrzymać do 17 
617 zł, na docieplenie stropodachów lub dachów – do 10 570 zł, 
a na wymiana okien i drzwi zewnętrznych – do 14 094 zł.
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Mamy dobrą wiadomość dla pacjentów gliwic-
kiego Instytutu Onkologii. Szpital ma nowy su-
pernowoczesny tomograf IQon Spectral, który 
zapewni lepszą niż dotychczas charakterystykę 
i wizualizację tkanek, ułatwiając lokalizację zmian 
patologicznych. 

IQon Spectra to nowy system 
spektralnej tomografii kom-
puterowej, który pozwala 
uniknąć przeprowadzenia po-
nownych badań z dodatkową 
dawką napromieniowywania 
pacjenta. Pozwala też na lep-
szą analizę obrazów tomografii 
komputerowej i pozyskanie 
dodatkowych informacji na 

temat tkanek. System za-
pewnia obraz pozbawiony 
szumów, przy zachowaniu 
najlepszej rozdzielczości. Dane 
pozyskiwane są automatycz-
nie podczas standardowego 
badania. Nowy sprzęt powi-
nien zdecydowanie usprawnić 
diagnostykę i leczenie chorych 
na nowotwory. (mf)

Supersprzęt
na onkologii

Politechnika śląska otwiera drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej. Od wrze-
śnia w Gliwicach przy ul. Marcina Strzody 10 będzie działać publiczne akademickie 
liceum Ogólnokształcące prowadzone przez gliwicką uczelnię.

W liceum akademickim pod 
patronatem Politechniki Śląskiej 
zostaną utworzone dwa profile 
kształcenia: politechniczny oraz 
architektoniczny. Limit przyjęcia 
dla każdego oddziału wynosi 25 
miejsc. 

Nauka w liceum będzie oparta na 
programach autorskich, poszerza-
jących podstawy programowe 
z przedmiotów ścisłych oraz 
z języków obcych. Uzupełnieniem 
kształcenia podstawowego będzie 
oferta zajęć pozalekcyjnych, opar-
tych na współdziałaniu z kołami 
naukowymi Politechniki Śląskiej 
oraz instytucjami z otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego z rejonu 
Śląska.

– Celem Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego jest umoż-
liwienie uczniom dokonania 
świadomego wyboru dalszego 
kierunku kształcenia poprzez za-
pewnienie im nauki na akademic-
kim poziomie. Dzięki temu możli-

we jest przygotowanie uczniów do 
kontynuacji kształcenia w szkole 
wyższej, w szczególności na kie-
runkach ścisłych i technicznych – 
mówi rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Arkadiusz Mężyk.

Kadrę dydaktyczną szkoły podlega-
jącej Śląskiemu Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach w przeważającym 
stopniu będą tworzyć pracownicy 

dydaktyczno-naukowi gliwickiej 
uczelni. Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące pod patronatem 
Politechniki Śląskiej powstanie 
również w Rybniku. 

Szczegółowe zasady, regulamin 
i harmonogram rekrutacji zosta-
ną opublikowane w kwietniu, na 
stronie www.alogliwice.polsl.pl. 
 (mt)

studia w liceum? 
Dlaczego nie!
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http://promocja-targi.pl/informacje-dla-odwiedzajacych
http://promocja-targi.pl/informacje-dla-odwiedzajacych
http://www.alogliwice.polsl.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 7/2018 (887), 15 lutego 20184

Z MIaSta

Od kwietnia w Gliwicach obowiązywać będą wyższe stawki opłat za odbiór śmieci. Mimo tej pod-
wyżki gliwiczanie będą płacić – w porównaniu do mieszkańców innych gmin – stosunkowo niewiele. 
Jak podkreślają eksperci, jest to możliwe dzięki przyjęciu w mieście najtańszego i najszczelniejszego 
systemu pobierania opłat – od powierzchni lokalu mieszkalnego. 

Wzrost kosztów gospodarowa-
nia odpadami dotyczy wszyst-
kich gmin i wynika m.in. ze 
zmiany przepisów prawnych.  
– Chodzi głównie o wzrost opłaty 
środowiskowej oraz wymóg uzy-
skania przez Polskę do 2020 roku 
co najmniej 50-procentowego 
poziomu recyklingu i przygoto-
wania odpadów do ponownego 
użycia – przypomina Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć i Usług Gospo-
darczych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Co więcej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
koszty te w całości muszą być 
finansowane z opłat pobranych 
od mieszkańców. 

Przyjęte w Gliwicach już w 2013 r.  
rozwiązanie ułatwiło rozłoże-
nie tego ciężaru na wszystkich 
mieszkańców miasta. Jak pod-
kreślają eksperci, system nalicza-
nia opłat od metrażu mieszkania 
jest najszczelniejszy. – Dzięki 
konsekwentnie utrzymywane-
mu systemowi naliczania stawek 
za śmieci od powierzchni lokalu 
mieszkalnego, w Gliwicach nie 
dochodzi do zjawiska zaniża-
nia opłat z powodu ukrywania 
faktycznej liczby mieszkańców 
– wyjaśnia Edwin Górnicki, spe-
cjalista z zakresu kształtowania 
ekonomicznych instrumentów 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi w Katedrze Ekonomiki 
i Finansów Samorządu Teryto-
rialnego Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie. 

ile to kosztuje?

Na łączny koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w mieście 
składają się koszty prowadzenia 
w Gliwicach Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, koszty administracyjne, 
koszty edukacji ekologicznej 
oraz roczne wynagrodzenie 
firmy odpowiedzialnej za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Jest nią Remon-
dis Gliwice, który od lipca ub.r. 
realizuje trzecią już umowę 
na te usługi. W postępowaniu 
przetargowym (do którego 
zgłosiły się dwa podmioty) 
zaproponował on o blisko 9% 
niższą cenę niż konkurent, 
wynoszącą niemal 60 mln zł 
za okres 30 miesięcy. Łączny 
koszt funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi w mieście osza-

cowano w tym roku na około 
28 mln zł.

Miasto przeprowadziło dogłęb-
ną analizę dochodów i wydat-
ków. W efekcie zaproponowano 
nowe stawki za odbiór śmieci 
(ramka poniżej), które przy-
jęto na grudniowej sesji Rady 
Miasta Gliwice. Będą one obo-
wiązywać mieszkańców od 1 
kwietnia. Warto podkreślić, że 

podniesienie opłaty za odpady 
zmieszane (niesegregowane) 
służy wyłącznie uzyskaniu wy-
maganych prawem poziomów 
odzysku. Miasto zaś dąży do 
tego, by w przyszłości płacą-
cych najwyższe stawki za odbiór 
śmieci było jak najmniej.

Związek Samorządów 
Polskich się pomylił 
– podkreślają eksperci 

Wzrost kosztów gospodarowania 
odpadami dotyczy wszystkich 
gmin. Wielu samorządowców 
i organizacji samorządowych 
(między innymi Związek Miast 
Polskich) aktywnie zabiegało 
o to, aby zmiany w tej kwestii 
były możliwie jak najmniej do-
tkliwe dla mieszkańców. 

Burmistrz Ząbek, a jednocześnie 
prezes Związku Samorządów Pol-

skich, skierował wniosek do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów o sprawdzenie, czy w związku 
ze zmianami stawek opłat w skali 
całego kraju nie doszło do zmowy 
cenowej firm zajmujących się prze-
twarzaniem odpadów komunal-
nych. W piśmie podał jednak tylko 
jeden przykład samorządu, gdzie 
koszty odbioru odpadów wzrosły 
jego zdaniem radykalnie, „w wy-
miarze z roku do roku”. Do tablicy 
wywołał… Gliwice. Spotkało się to 
z natychmiastową reakcją gliwickich 
władz, które wystosowały do niego 
krytyczny list otwarty. 

W odpowiedzi do burmistrza 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz m.in. porównał aktual-
ne i przyszłe gliwickie stawki za 
odbiór śmieci z ząbkowskimi, 
które obowiązują nadal na 
podstawie poprzedniej umowy 
z przedsiębiorstwem zajmują-
cym się odbiorem i przetwarza-
niem odpadów. Dla porównania 
przyjął najpowszechniej wy-
stępujące w kraju, 4-osobowe 
gospodarstwo domowe, zajmu-
jące mieszkanie o powierzchni 
do 60 m2. Takie gospodarstwo 
domowe płaci w Gliwicach za 
obiór odpadów posegrego-
wanych maksymalnie 22,80 
zł miesięcznie (od 1 kwietnia 
27 zł), podczas gdy w Ząbkach 
36 zł. – Kiedy uda się Państwu 
rozstrzygnąć postępowanie, do 
którego odnosi się Pan w treści 
komunikatu, te opłaty [zarów-
no za śmieci segregowane, jak 
i niesegregowane – dop. red.] 
z pewnością wzrosną – zwrócił 
uwagę Zygmunt Frankiewicz.

– Zmiany stawek w Gliwicach 
nie są tak radykalne jak twierdzi 
burmistrz Ząbek, zwłaszcza gdy 
odniesiemy je do najbardziej 
nieszczelnego i obciążającego 
finansowo mieszkańców systemu 
pogłównego – wyjaśnia Edwin 
Górnicki. Z badań Szkoły Głównej 
Handlowej, których jest współ-
autorem, wynika, że gliwiczanie 
płacą mniej za odbiór śmieci po-
segregowanych nie tylko w sto-
sunku do mieszkańców Ząbek, 
ale i w skali opłat pobieranych na 
Górnym Śląsku (tabela poniżej). 
– W kategorii dwuosobowych 
i większych gospodarstw domo-
wych na Górnym Śląsku Gliwice 
mają obecnie najtańszy i wzor-
cowy system pobierania opłat za 
odbiór śmieci posegregowanych 
– podsumowuje Edwin Górnicki. 
 (kik)

Nowe stawki za śmieci.

powierzchnia mieszka-
nia  

(przedział)

Nowa stawka przy 
segregacji śmieci

Nowa stawka przy 
braku  

segregacji śmieci

0–60 m² 0,45 zł/m2/m-c 2 zł/m2/m-c

60–90 m² 0,36 zł/m2/m-c 1,5 zł/m2/m-c

90–120 m² 0,24 zł/m2/m-c 1 zł/m2/m-c

+120 m² 0,12 zł/m2/m-c 0,5 zł/m2/m-c

* W Gliwicach, Tarnowskich Górach, Rudzie Śląskiej i Zabrzu stawki zostały uchwalone w 2017 r.  
 W pozostałych miastach obowiazują stawki uchwalone w latach 2015–2016.

Opłata ponoszona przez 4-osobową rodzinę za odbiór śmieci posegregowanych
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Z MIaSta

Gliwickim trzecioklasistom nawet najgłębsza woda nie straszna! Dlaczego? Dzięki programowi 
realizowanemu przez miasto, ze zorganizowanej nauki pływania od kilku lat regularnie korzystają 
uczniowie szkół podstawowych. W tym roku szkolnym korzysta z niego prawie 2 000 dzieci.
Miejski program nauki pływania 
jest realizowany w Gliwicach od 
kilkunastu lat. Od ostatnich czte-
rech korzystają z niego uczniowie 
III klas szkół podstawowych. 
Warunkiem jest zgłoszenie przez 
szkołę chęci udziału w zajęciach. 
W tej chwili z dofinansowania 
korzysta osiemnaście gliwickich 
szkół, m.in. ZSP nr 10, ZSP nr 5, 
SP nr 12, SP nr 41, SP nr 23, ZSP 
nr 18, SP nr 5, SP nr 8.

Zajęcia w ramach programu od-
bywają się na basenach „Mewa”, 
„Delfin” i „Olimpijczyk”, od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
8.00–15.00. Nauka pływania trwa 
45 minut, czyli jedną godzinę 
lekcyjną. 

Zajęcia prowadzone są przez 
instruktorów pływania zatrud-
nionych na podstawie umowy 
podpisanej z Miejskim Zarządem 
Usług Komunalnych. 

W Gliwicach są aż cztery kryte 
pływalnie. Miasto postawiło 
sobie cel, żeby służyły one miesz-
kańcom, a przede wszystkim 
najmłodszym gliwiczanom. Stąd 
ich nieprzypadkowa lokalizacja 
zapewniająca łatwy dostęp także 
tym, którzy mieszkają w dzielni-
cach oddalonych od śródmieścia. 

 – Dzięki temu programowi mło-
dzi gliwiczanie czują się w wo-
dzie swobodnie i bezpiecznie. To 
bardzo dobra inwestycja w przy-
szłość – mówi Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta miasta. 

Nauka pływania jako alternaty-
wa dla tradycyjnych zajęć wy-
chowania fizycznego sprawdza 
się świetnie, ponieważ miejskie, 
kryte pływalnie są usytuowane 
bezpośrednio w okolicach osiedli 
i szkół. Nie bez znaczenia jest 
również atrakcyjna cena lekcji.  
 (mt)

Duże zniżki dla seniorów

Za bilet wstępu na basen, który normalnie kosztuje ok. 4–4,50 zł, uczniowie trzecich 
klas płacą tylko złotówkę, zyskując coś naprawdę wartościowego – umiejętność 
pływania.

Gliwiccy seniorzy powyżej 65. roku życia zapłacą mniej za odbiór śmieci – tak zadecydował prezydent 
miasta Zygmunt Frankiewicz. Są jednak pewne dodatkowe warunki, które trzeba będzie spełnić,  
by mieć niższe rachunki za odpady.
Na początku lutego weszło 
w życie zarządzenie Prezyden-
ta Miasta Gliwice wprowadza-
jące w mieście zasiłki celowe 
dla osób starszych w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej. 
Stanowią one dofinansowanie 
do opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
przeznaczone dla gliwiczan 
powyżej 65. roku życia, któ-
rzy są uprawnieni do 
zajmowania loka-
lu mieszkalnego 
o powierzchni 
przekraczającej 
45,5 m2 na oso-
bę w gospodar-
stwie domowym. 

– Od kwietnia w mieście 
zmienią się opłaty za gospo-
darowanie odpadami, co 

spowodowane jest wzrostem 
kosztu obsługi tego zadania 
– przypomina prezydent 

Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Przyznawaniem zasiłków ce-
lowych dla seniorów będzie 
się zajmował Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Wspar-
cie będzie finansowane 
ze środków własnych 
Miasta Gliwice.  

Z treścią zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice 

w sprawie określenia zasad 
udzielenia osobom starszym 
dofinansowania do opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w formie zasił-
ków celowych (nr PM–5762/18 
z 1 lutego 2018 roku) można 

zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach pod 
adresem bip.gliwice.eu (bocz-
na zakładka PRAWO LOKALNE 
––> Zarządzenia Prezydenta 
Miasta).  (kik)

jak rybki w wodzie

kto segreguje śmieci, będzie mógł 
liczyć na 50-procentową zniżkę opłat, a kto 
tego nie robi – dostanie 30-procentowy rabat. 
Warunkiem jest jednak osiąganie dochodu 
do 1 542 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 
a w przypadku osób samotnych – do 1 902 zł 
miesięcznie. Senior nie może również otrzy-

mywać dodatku mieszkaniowego! 

 Zygmunt Frankiewicz,  
prezydent Gliwic

Nowe stawki mogą stanowić 
znaczne obciążenie budżetu 
osób starszych w trudniej sy-
tuacji materialnej i życiowej, 
zajmujących duże mieszkania 
np. w starym budownictwie lub 
mieszkających w budynkach 

jednorodzinnych. Już od długiego czasu nosiliśmy 
się z zamiarem udzielenia im finansowego wsparcia. 
Rada Miasta w Gliwicach przyjęła nawet „Program 
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami ko-
munalnymi” dedykowany seniorom w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej, ale uchwałę tę uchylił nadzór 
prawny Wojewody Śląskiego. Usilnie staraliśmy się 
zatem znaleźć inne, adekwatne rozwiązanie. Jest nim 
lutowe zarządzenie wprowadzające zasiłki celowe.
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Razem szybciej, sprawniej, płynniej
trzy regiony z trzech państw i jeden główny cel – poprawić planowanie i koordynację transportu towarowego na pograniczu. taki ma być 
efekt międzynarodowego projektu trans tritia, którego liderem jest gliwicki GaPR nadzorujący współpracę instytucji przygranicznych 
regionów czech, Polski i Słowacji. 
Województwo Śląskie oraz cze-
ski Kraj Morawsko-Śląski i Kraj 
Żyliński na Słowacji od prawie 
pięciu lat współpracują w ra-
mach Europejskiego Ugrupo-
wania Współpracy Terytorialnej 
(EUWT) pod nazwą Tritia. Trzy-
letni ambitny projekt o wartości 
1,4 mln euro wystartował pod 
koniec listopada ubiegłego roku. 

– W Trans Tritii chodzi m.in. o stwo-
rzenie założeń dotyczących możli-
wości rozwoju przygranicznego, 
przyjaznego środowisku transportu 
towarowego we wszystkich for-
mach – zarówno z wykorzystaniem 
sieci drogowej i kolejowej, jak 
i transportu wodnego czy lotnicze-
go. Liderem projektu jest Górno-
śląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju z Gliwic, a partnerami 
m.in. uczelnie, samorządy i insty-
tucje wspierania biznesu z przy-
granicznych regionów Polski, Czech 
i Słowacji – mówi zaangażowany 
w prace Trans Tritii dr inż. Tomasz 
Szulc z gliwickiego GAPR-u. 

W ramach Trans Tritii powstanie 
najpierw terytorialna strategia 

rozwoju przyjaznego środowisku 
transportu towarowego na po-

graniczu. Polacy zajmą się m.in. 
transportem multimodalnym.  

– Przeanalizowane zostaną m.in. 
wszystkie tzw. wąskie gardła 
w transporcie towarowym (szcze-
gólnie drogowym i kolejowym) 
oraz kierunki rozwoju przemysłu, 
które mogą w przyszłości powo-
dować powstawanie kolejnych 
strumieni towarów do przewie-
zienia – opowiada dr Szulc. Duży 
nacisk zostanie położony na kwe-
stie ograniczenia negatywnego 
wpływu transportu towarowego 
na środowisko. Równie istotne 
będą matematyczne modele 
transportowe, które opracują 
naukowcy ze Słowacji. 

Trans Tritia będzie realizowana do 
31 sierpnia 2020 r. w ramach pro-
gramu Interreg Central Europe. 
Zespół projektowy tworzą: gliwicki 
GAPR (lider projektu), Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Mo-
rawsko-Śląskiego Kraju (Czechy), 
Instytut Badawczy Transportu 
(Słowacja), Transport designing 
ltd. (Czechy) oraz Universytet 
Żyliński (Słowacja).  (kik)
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co najmniej dwa nowe magazyny amazona miałyby 
powstać w najbliższym czasie w Polsce: m.in. na 
terenie Specjalnej Strefy ekonomicznej w Gliwicach 
i na Dolnym śląsku – wynika z informacji opubliko-
wanych przez portal money.pl.

Amerykańska firma nie wydała 
jeszcze oficjalnego oświadcze-
nia w sprawie nowych lokali-
zacji, jednak zainteresowanie 
giganta Gliwicami potwierdza 
najnowszy raport Colliers Inter-
national – MARKET INSIGHTS, 
analizujący rynek nieruchomo-
ści magazynowych w Polsce. 
Wynika z niego, że w minionym 
roku Amazon wynajął w Gliwi-
cach 146 tys. m2 powierzchni 
w ramach inwestycji typu build
-to-suit (BTS). Sformułowanie 
to oznacza obiekt „szyty na 
miarę”, czyli zaprojektowany 
i budowany przez dewelopera 
zgodnie z wymaganiami klien-

ta. Istotą systemu BTS jest fakt, 
że klient-najemca może do-
wolnie komponować moduły 
powierzchni magazynowych, 
dzięki czemu otrzymuje do-
kładnie to, czego oczekuje.

Do tej pory Amazon uruchomił 
w Polsce centra logistyczne 
w Poznaniu, Wrocławiu i Koł- 
baskowie pod Szczecinem. 
Rozkręcany jest również nowy 
zakład w Sosnowcu. Firma 
prowadzi także Centrum Roz-
woju Technologii w Gdańsku 
i biuro Amazon Web Services 
w Warszawie. Zatrudnia w Pol-
sce ponad 9 tys. osób.  (kik)

amazon  
w gliwicach?

W Gliwicach jest 19 rodzin zastępczych zawodowych, które z powodzeniem, wielką 
empatią i ciepłem wychowują dzieci, które nie mogą przebywać z biologicznymi 
rodzicami. Masz w sobie wiele miłości, dobroci i chęć niesienia pomocy dzieciom 
pozbawionych opieki własnych rodziców? Wiesz, że to duża odpowiedzialność? Jeśli 
tak, przyjdź na spotkanie informacyjne dla przyszłych rodzin zastępczych! 

Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach promuje ideę rodzicielstwa 
zastępczego, które dla wielu dzieci 
pozbawionych miłości biologicz-
nych rodziców jest jedyną szansą 
na odnalezienie rodzinnego ciepła 
i bezpieczeństwa. Zawodową 
rodziną zastępczą mogą zostać 
małżeństwa, osoby samotne lub 
rodziny, które są gotowe podjąć 
trud i jednocześnie radość wycho-
wywania dzieci, dla których los był 
mniej łaskawy. 

Osoby zainteresowane tematyką 
rodzicielstwa zastępczego zapra-
szamy na spotkanie informacyj-
no-konsultacyjne z pracownika-
mi gliwickiego Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny. 

Spotkanie odbędzie się 
we wtorek 20 lutego 
(w godzinach od 17.00 
do 18.00) w dolnej sali 
konferencyjnej centrum 
organizacji kulturalnych 
„Perełka” przy ul. Stu-
dziennej 6. 

– Serdecznie zapraszamy za-
równo tych, którzy rozważają 
możliwość pozostania rodziną 
zastępczą dla dzieci pozba-
wionych należytej opieki, jak 
i osoby chcące poszerzyć swoją 
wiedzę na temat rodzicielstwa 
zastępczego – zachęca Ewa 
Pruska z CPZiWR.

Ponadto specjaliści pracy z rodzi-
ną są dostępni dla każdej osoby 
zainteresowanej rodzinną pieczą 
zastępczą codziennie, w godzinach 
od 8.00 do 10.30, w Centrum Pie-
czy Zastępczej i Wspierania Rodzi-
ny w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 
134 (III piętro, pokój 321) oraz pod 
nr. telefonu 32/331-46-23. (mf)
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konsultacje

Wszystkie osiedla w Gliwicach będą miały nowe statuty. Do 28 lutego mieszkańcy Gliwic mogą zgłaszać uwagi 
do tych dokumentów w ramach konsultacji społecznych. 
Cały teren Gliwic podzielony jest na  
21 osiedli i każde z nich posiada swój sta-
tut. To ważny dokument zawierający m.in. 
spis kompetencji, praw i obowiązków rad 
osiedli, które reprezentują mieszkańców 
i mogą podejmować różne działania istot-
ne dla lokalnej społeczności. 

Takie rady posiada obecnie 19 gliwickich 
osiedli: Baildona, Bojków, Czechowice, 
Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obroń-
ców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, 
Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, 
Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskie-
go, Wójtowa Wieś, Zatorze, Żerniki.  
W dwóch pozostałych – Brzezince i Poli-
technice – w aktualnej kadencji rady osie-
dli niestety nie funkcjonują, bo w ostatnich 
wyborach zgłosiło się tam za mało kandy-
datów na osiedlowych radnych.  

Osiedlowi radni – zgodnie ze statuta-
mi – pełnią w imieniu mieszkańców 
rolę doradczą podczas podejmowania 
przez władze miasta istotnych decyzji 
dotyczących osiedla. Mogą m.in. opi-
niować projekty uchwał Rady Miasta, 
zmiany w sieci szkół i komunikacji, pla-
ny inwestycji i remontów, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego. Inicjują i realizują różnorodne 
przedsięwzięcia służące mieszkańcom 
i ich integracji. Organizują zebrania, 
otwarte imprezy, zajęcia sportowe czy 
warsztaty, pomagają w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów, prowadzą własne 
strony internetowe i wydają biuletyny 
informacyjne. 

Miasto systematycznie wspie-
ra aktywność na osiedlach
Przedstawiciele władz samorzą-
dowych cyklicznie spotykają się 
z osiedlowymi radnymi, co pozwala 
na bieżące przekazywanie ważnych 
wiadomości. Rady osiedli na swoje 

działania otrzymują pieniądze z miej-
skiego budżetu – w 2018 roku ma to 
być łącznie ponad 520 tys. zł. Nie-
zależnie od tego mogą pozyskiwać 
również środki finansowe na imprezy 
kulturalne lub sportowe o charakte-
rze międzyosiedlowym – w ramach 
specjalnie dla nich przygotowanych 
konkursów. W tym przypadku w 2018 
roku do podziału jest 38 tys. zł. 

Wyraźnie zauważalne jest zaangażowa-
nie rad osiedli w budżet obywatelski, 

który umożliwia realizowanie w osie-
dlach inwestycji czy zajęć oczekiwanych 
przez mieszkańców. W 2017 roku, 
spośród 340 pomysłów zgłoszonych 
w Gliwicach, aż 191 pochodziło od rad 
osiedli lub ich członków. 

Z tego względu warto zainteresować się 
działaniami rad osiedli, a może samemu 
podjąć decyzję o kandydowaniu w przy-
szłości na radnego. Rozpoczynające się 
konsultacje społeczne dotyczące zmiany 
w statutach osiedli to dobra okazja, aby 

przyjrzeć się dokumentom regulującym 
kwestie reprezentowania osiedlowej 
wspólnoty.

z czego wynika zmiana?

Obecne statuty obowiązują od czerwca 
2014 roku. Ich zmiana jest przygotowy-
wana w związku z decyzją Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, który 
zaakceptował zastrzeżenia wojewody 
śląskiego do zapisów, uchwalonych po-
nad trzy lata temu przez Radę Miasta 
Gliwice. Władze miasta nie zgadzają 
się z decyzją WSA i złożyły odwołanie 
w Naczelnym Sadzie Administracyjnym. 
Pomimo toczącej się procedury sądo-
wej, rady osiedli będą przez cały czas 
funkcjonować bez przeszkód. 

– To zastrzeżenia o charakterze głównie 
formalnym, dotyczące doprecyzowania 
sformułowań związanych z zakresem 
zadań przekazywanych radom osiedli, 
nadzoru nad ich działalnością, prze-
kazywania mienia. Poprawki zostały 
wprowadzone do projektów statutów, 
które są teraz poddawane konsulta-
cjom społecznym – informuje Andrzej 
Karasiński, sekretarz miasta Gliwice. 
Przy tej okazji miasto zaproponowało 
też korekty, wynikające z doświadczeń 
zdobytych w trakcie funkcjonowania rad 
osiedli w obecnej kadencji. 

Informacje o konsultacjach społecznych 
znajdują się w ogłoszeniu Prezydenta  
Gliwic (poniżej). Wszystkie zgłoszone 
przez mieszkańców uwagi zostaną szcze-
gółowo przeanalizowane, a wyniki kon-
sultacji będą opublikowane w tygodniku 
„Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego (bip.gliwice.eu). Nowe 
statuty muszą zostać zatwierdzone przez 
Radę Miasta.  (al)

poznaj statut swojego osiedla

Na podstawie uchwały nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gliwice ogłasza konsultacje 
z mieszkańcami Gliwic w sprawie projektów nowych statutów osiedli w Gliwicach.

Na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego www.gliwice.eu w zakładce „Sa-
morząd / Rady Osiedli” oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.gliwice.eu 
w zakładkach: „Samorząd / Rady Osiedli” 
oraz „Informacje publiczne / Konsultacje 
społeczne” dostępne są:
• jednobrzmiąca treść projektów no-

wych statutów osiedli w Gliwicach 
– zawarta w załączniku nr 1 do uchwa-
ły nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta 
Gliwice z 14 grudnia 2017 r.

• niejednobrzmiąca treść projektów 
statutów poszczególnych osiedli – 
zawarta w załączniku nr 2 do ww. 
uchwały

• treść załącznika mapowego do pro-
jektów statutów wszystkich osie-
dli, przedstawiającego terytorium 
poszczególnych osiedli – zawarta 
w załączniku nr 3 do ww. uchwały.

Dokumenty te dostępne są także do 
wglądu w Biurze Prezydenta i Rady 
Miasta, pok. 136 na I piętrze Urzędu 
Miejskiego, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy Gliwic 
mogą złożyć swoje opinie i uwagi 
dotyczące treści projektów statutów 
w terminie do 28 lutego 2018 r., w for-
mie pisemnej:

• listownie – na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, Biuro Prezydenta i Rady 
Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice

• pocztą elektroniczną – na adres: 
bpr@um.gliwice.pl

• bezpośrednio w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz w Biurze Po-
dawczym w filii Urzędu Miejskiego 
przy ul. Jasnej 31A w godzinach 
urzędowania.

O dacie złożenia opinii i uwag w ter-
minie decyduje data ich doręczenia do 
siedziby Urzędu Miejskiego lub jego filii.

Mieszkańcy Gliwic, którzy zgłoszą swoje 
opinie i uwagi, zobowiązani są podać 
swoje imię i nazwisko oraz adres za-
mieszkania.

Administratorem danych osobowych, 
zebranych podczas konsultacji, jest 
Prezydent Miasta Gliwice. Dane te 
będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji konsultacji i nie będą prze-
kazywane osobom trzecim. Każdemu 
przysługuje prawo wglądu w jego dane 
osobowe, a podanie ich jest dobro-
wolne, jednak niezbędne w procesie 
weryfikacji uprawnienia do udziału 
w konsultacjach.

projekty noWycH statutÓW osieDli W gliWicacH – konsultacje

https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/strona%3D11121
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nie przegap!

Podczas gliwickiej odsłony VIII Festiwalu Górskiego Wondół challenge będziemy zdobywać szczyty i nurkować, spenetrujemy jaskinie i spróbuje-
my swoich sił w ultramaratonie, a nawet... przepłyniemy ocean kajakiem! Wszystko za sprawą niesamowitych podróżników, którzy opowiedzą 
o doświadczeniach zdobytych na całym globie. Zainspirują nas między innymi aleksander Doba, Piotr Hercog i angelika chrapkiewicz-Gądek.

2 marca to data, którą już teraz powinni 
zaznaczyć w swoim kalendarzu wszyscy 
miłośnicy bliższych i dalszych podróży. 
Pierwszy dzień festiwalu zaplanowano 
w Gliwicach, następnie impreza przenie-
sie się do Szczyrku.

W piątkowe popołudnie Centrum Eduka-
cyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej 
(ul. Konarskiego 18b) stanie się praw-
dziwym rajem dla miłośników trekkingu 
i odkrywania świata. Tegoroczny festiwal 

górski nie może się obejść bez nawiązań 
do trwającej obecnie narodowej zimowej 
wyprawy na K2. Podczas bloku filmowego 
wyświetlone zostaną dwa dokumenty 
na temat poprzednich polskich wypraw 
– kierowanej przez Andrzeja Zawadę 
w zimie 1987/1988 i organizowanej 
przez Krzysztofa Wielickiego w sezonie 
2002/2003. „Mama” będzie natomiast 
ukłonem w stronę wspinających się ma-
tek – bohaterką filmu jest Kinga Ociep-
ka-Grzegulska, siedmiokrotna mistrzyni 

Polski w prowadzeniu i sześciokrotna 
mistrzyni Polski w boulderingu.

Nie zabraknie też warsztatów, między 
innymi ze splitboardingu (czyli używania 
specjalnej deski splitboardowej, którą 
można podzielić na dwie narty – dzię-
ki temu można podchodzić pod górę 
w kopnym śniegu i zjeżdżać na dół jak na 
snowboardzie). Organizatorem festiwalu 
jest Fundacja Wspierania Ratownictwa 
Górskiego, Sportu oraz Działalności Cha-

rytatywnej Radan, dlatego obowiązko-
wym punktem imprezy będą też szkolenia 
z pierwszej pomocy przeprowadzane 
przez ratowników Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

Gliwicka odsłona festiwalu Wondół roz-
pocznie się o godz. 15.00 i potrwa do 
godz. 22.00. Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia w Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wym jest bezpłatny. Miasto Gliwice jest 
partnerem festiwalu.  (mm)

Wondół to wyzwanie

Janusz Majer
Alpinista, himalaista i podróżnik. Szef programu 

Polskie Himalaje i Polski Himalaizm Zimowy im. 

Artura Hajzera. Kierownik wypraw w Andy Peru-

wiańskie, góry Sierra Nevada, Himalaje i Karako-

rum. W 1976 roku, wracając z bazy pod Nanga 

Parbat, zabrał żonę i 9-letniego syna w podróż 

do Polski ciężarówką – przemierzyli między in-

nymi Afganistan, Iran, Turcję, Bułgarię, ówczesną 

Jugosławię i Czechosłowację.

Aleksander Doba
Przepłynąć kajakiem Ocean Atlantycki? Dokonać tego 

w pojedynkę? Mając 70 lat na karku? Aleksander Doba 

jest trzy razy na tak! Atlantyk przepłynął trzy razy, dwa 

razy samotnie, a ostatni wyczyn ukończył na kilka dni 

przed 71. urodzinami. Prawdziwy wilk morski świetnie 

czuje się także na kontynencie – jako pierwszy kajakarz 

przepłynął całą Wisłę, pokonał także prawie 2 tys. linii 

brzegowej jeziora Bajkał. Jest wzorem odkrywcy, słynie 

z kapitalnego poczucia humoru. Spotkanie z Dobą to 

punkt obowiązkowy dla wszystkich, którym się nie 

chce – „Happy Olo” zarazi energią do działania nawet 

największego lenia. 

Piotr Hercog
Bieganie to jego sposób na życie. Czterokrotnie wy-grał Bieg Rzeźnika, zajmował także czołowe miejsca w ultramaratonach na całym świecie. Pasjonuje go wspinaczka – w Tatrach, Alpach, Andach, Pamirze. Eksploruje także jaskinie – w Austrii, Chinach, na Ukrainie. Sporty wytrzymałościowe towarzyszą mu już od 17 lat i wszystko wskazuje na to, że to miłość do końca życia.

Angelika Chrapkiewicz-Gądek
Podróżować i dokonywać sportowych wyczynów mogą nie tylko ludzie w pełni sprawni ruchowo – żywym dowodem na to jest Angelika Chrapkiewicz-Gądek. Od 3. roku życia cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, jednak choroba nie stanęła jej na drodze na szczyty Kilimandżaro czy Rysów. Jako pierwsza Polka została nurkiem licencjonowanym w systemie Handicapped Scuba Association. Odwiedziła blisko 20 krajów, a to dopiero początek jej wielkiej podróżniczej przygody.
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arcHitektura i Design

Wyjątkowo piękną klatkę schodową możemy podziwiać w historycznej kamieni-
cy z końca XIX w. przy ul. kościuszki. śmiałej modernizacji podjęli się architekci 
gliwickiego biura architektonicznego Zalewski architecture Group.

Dawny charakter obiektu podkre-
ślono współczesnymi rozwiązania-
mi przestrzennymi i formalnymi. 
Instalacje i rurowania zostały ukry-
te w szafach, pojawiły się eleganc-
kie szarości i dekoracyjne lustra, 
które stylistyką nawiązują do 
dawnych sztukaterii, obramowań 
sufitów i ścian, detali snycerskich 
oraz lamperii. 

– Odtworzenie klatki w jej pier-
wotnym kształcie nie było moż-
liwe ze względu na brak wiedzy 
o jej historycznym wyglądzie, 
a także koszty takich prac. Zde-
cydowaliśmy się na podejście 
metaforyczne – klatka odwo-
łuje się do skojarzeń z historią, 
zamiast ją dosłownie cytować. 
Takie podejście nie fałszuje rze-
czywistości i jest uczciwe – mówi 
Krzysztof Zalewski. (mf)

Dwie współpracujące ze sobą gliwickie firmy informatyczne XSolve i chilid nie tylko zdobywają liczne wyróżnienia i nagrody za swoją pracę.
Wiedzą też, jak zapewnić pracownikom taki komfort pracy, by nie chciało się im z niej wychodzić. Nowa siedziba firm przy ul. królowej Bony 
jest nominowana w plebiscycie Polska architektura XXl 2017 w kategorii Polskie Wnętrza 2017.

Jak ulokować setkę ludzi w jed-
nym miejscu, jednocześnie za-
pewniając im możliwość inte-
gracji i przepływu informacji, 
niezbędnych do efektywnej 
współpracy? Rozwiązanie zna-
lazły dwie gliwickie firmy Xsolve 
i Chilid, które w połowie ubiegłe-
go roku przeprowadziły się do 
zabytkowego budynku dawnego 
Kolegium Nauczycielskiego przy 
ul. Królowej Bony. Odwiedzili-
śmy ich w nowej siedzibie.

Już od samego wejścia miejsce 
niczym nie przypomina klasycznej 
siedziby firmy informatycznej. Po 
pierwsze, nie ma recepcji – wejście 
prowadzi przez wewnętrzną ka-
wiarnię, zaprojektowaną specjalnie 
dla pracowników. Dominuje cegła, 
kolorowe kafelki, żywe palmy oraz 
neon z przewrotnym napisem „Do 
not enter if you are afraid to” („Nie 
wchodź, jeśli się boisz”).

Open Space, chaos room
i sala kinowa

Wąski korytarz prowadzi do głów-
nej części open space’owej (daw-

nej sali gimnastycznej), w której 
na ogromnej powierzchni parteru 
i wybudowanej nad nim antresoli 
pracują programiści. Mimo roz-
mów panuje atmosfera skupienia. 
Kilka osób siedzi na kanapach 
w specjalnie zaprojektowanych 
kącikach ciszy, gdzie rozwiązują 

skomplikowane zagadnienia in-
formatyczne. Do otwartej przes- 
trzeni, gdzie mieszczą się biur-
ka, przylega szereg mniejszych, 
przeszklonych sal spotkań, gdzie 
akurat trwają wideokonferencje. 
Takie rozwiązanie ma wspierać 
zasadę przejrzystości w firmach, 

podobnie jak wiszące na ścianach 
telewizory, na których zespoły wy-
świetlają dane na temat aktualnie 
prowadzonych projektów. Oprócz 
miejsc służących do pracy, zadba-
no także o przestrzeń integracji 
i relaksu, jaką stanowi mała salka 
kinowa czy tzw. chaos room.

– Większość rozwiązań zaaran-
żowaliśmy sami. Zależało nam, 
by pracownicy mieli możliwość 
stałej komunikacji i integracji. 
To bardzo pozytywnie wpły-
wa na współpracę i stwarza 
okazję do dzielenia się wiedzą. 
W środowisku tak dynamicznie 
zmieniającym się, jak branża in-
formatyczna, każda informacja 
na temat projektu może okazać 
się na wagę złota. Dlatego ciągła 
komunikacja i efektywna współ-
praca są absolutną koniecznością 
dla „zwinnego” zespołu reagują-
cego na nagłe zmiany – tłumaczy 
Magdalena Plasun z XSolve.

Projekt autorstwa Biura Pro-
jektów Rafał Drobczyk i Anna 
Zarudzka oraz Chilid, znalazł 
się w ogólnopolskim konkursie 
Polska Architektura XXL orga-
nizowanym przez Grupę Sztuka 
Architektury. Bierze w nim 
udział blisko 100 kandydatów, 
którzy walczą w kategoriach: 
architektura, wnętrza i krajo-
braz. Głosowanie potrwa do 28 
lutego (więcej na stronie www.
sztuka-architektury.pl).  (mf)

Od zabytku do „zwinnego” biura

cudklatka zalewskiego

Budynek gliwickiej agencji Reklamy FuX, projektu Weroni-
ki Juszczyk i Łukasza Piankowskiego z pracowni Interurban, 
walczy o tytuł w plebiscycie Polska architektura XXl 2017, 
w kategorii Obiekt Publiczny. W industrialnym obiekcie 
na terenie Nowych Gliwic, którego inwestorem jest Mag-
dalena Pelec, znajdują się funkcjonalne biura i magazyny.

Agencja Reklamy FUX to kolejna 
nowoczesna firma na terenie 
Nowych Gliwic przy ul. Bojkow-
skiej. Od ponad dwóch dekad 
specjalizuje się w wielkofor-
matowej reklamie zewnętrznej 
i ma na swoim koncie tysiące 
kampanii reklamowych dla glo-
balnych korporacji, instytucji 
oraz klientów indywidualnych. 
Powstały w 2016 r. industrialny 
budynek o powierzchni 788 m2 

posiada patio dla pracowników 
i gości. Z zewnątrz srebrna ele-
wacja koresponduje z industrial-
nym charakterem otoczenia, 
a nierdzewna blacha z efektem 
lustrzanego odbicia, w którą 
„opakowano” obiekt, subtelnie 
zmienia kolory w zależności od 
aury i pory dnia. W projekcie 
zwrócono szczególną uwagę 

na formę oraz funkcjonalność 
budynku.

– Twórcy postanowili wszystkie 
funkcje zamknąć w jednej bryle, 
wyposażonej w wewnętrzne 
atrium. To ono jest kluczowym 
elementem organizacji wnętrza. 
Dzięki niemu części budynku o od-
miennym sposobie użytkowania 
oraz innych wymaganiach przes- 
trzennych mogły zostać zintegro-
wane w jednej bryle. Tak powstał 
spójny obiekt, w którym granica 
pomiędzy strefą biurową a prze-
mysłową została zatarta – czytamy 
w opisie projektu na stronie www.
sztuka-architektury.pl, na której do 
28 lutego można oddać swój głos 
na wybrany projekt biorący udział 
w plebiscycie Polska Architektura 
XXL 2017.  (mf)

Industrialny FuX 
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aktualNOścI / kOMuNIkaty

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

SeSJa RaDy MIaSta GlIWIce
15 lutego 2018 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00  

rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji z 14 grudnia 

2017 r. i 11 stycznia 2018 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 783).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na rok 
2018 (druk nr 784).

8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej (druk nr 778).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie stawek opłat za korzystanie 
przez operatorów i przewoźników z przy-
stanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym 
jest jednostka samorządu terytorialne-
go, zlokalizowanych na liniach komuni-
kacyjnych na obszarze miasta Gliwice 
(druk nr 777).

10. Projekty uchwał w sprawie zaliczenia 
niektórych dróg (ulic) zlokalizowanych na 
terenie miasta Gliwice do kategorii dróg 
publicznych – gminnych oraz ustalenia ich 
przebiegu (druki nr 779 i 780).

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
części udzielonej bonifikaty (druk nr 776).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości oznaczonej jako działka nr 152, 
obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 
1,6141 ha, położonej w Gliwicach na 
wschód od ul. Rybnickiej, przy autostra-
dzie A4 (druk nr 788).

13. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego i zawarcie na czas nieoznaczo-
ny umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami nieruchomości położonych 
w Gliwicach (druki nr 789, 790, 792, 794, 
795).

14. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie na okres nie dłuższy 
niż 3 lata kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości położonych w Gliwicach 
(druki nr 791 i 793).

15. Projekt uchwały w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzonych na 
terenie miasta Gliwice przez inne niż 
Miasto Gliwice osoby prawne i osoby 
fizyczne, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystania (druk nr 785).

16. Projekt uchwały w sprawie powołania 
Rady Muzeum w Gliwicach (druk „za-
miast” druku nr 775).

17. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących 
rodzinom zastępczym zawodowym, rodzi-
nom zastępczym zawodowym pełniącym 
funkcje pogotowia opiekuńczego oraz 
osobom prowadzącym rodzinny dom 
dziecka (druk nr 782).

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
programu polityki zdrowotnej dot. wcze-
snego wykrywania wad wzroku u dzieci 
w wieku 3 – 4 lat pod nazwą „Dobry 
wzrok, lepszy start” (druk nr 786).

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia „Miejskiego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 
2014 – 2019” (druk nr 787).

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi i opieku-
nami dziennymi (druk nr 774).

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania (druk nr 781).

22. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia 
skarg na działania Dyrektora Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach (druki  
nr 772 i 773).

23. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

24. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Gliwice 

Marek kopała

OBRaDy Na żyWO

Pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach są prze-
konani, że czytać każdy może. 
A żeby dużo czytać, najrozsądniej 
często odwiedzać bibliotekę.

Czy to właśnie taka idealna wizja 
wpłynęła na liczby, które podano 
w artykule „Rekord za rekordem” 
z nr 6/2018? W 2017 r. MBP odno-
towała o ponad 10 000 odwiedzin 
więcej niż w roku 2016, a nie –  jak 

mylnie podano w tekście – o 100 
000. Taki wynik byłby prawdziwy, 
gdyby porównać dane statystycz-
ne z lat 2017 i 2008.

Biblioteka przeprasza za pomyłkę. 
Osiągnięty wynik jest efektem 
całorocznej pracy zespołu pra-
cowników biblioteki – i dodajmy 
– wynikiem jak najbardziej satys-
fakcjonującym i mobilizującym 
do dalszej pracy.  (MBP)

Filia MBP przy pl. Inwalidów Wojennych przeszła meta-
morfozę – na jasnych ścianach pojawiły się cytaty z dzieł 
światowej literatury, a dzięki nowemu układowi regałów 
czytelnicy łatwo odnajdą najpopularniejsze pozycje. Z nowej 
aranżacji przestrzeni ucieszą się także dzieci.

Przy okazji remontu placówki 
zamontowano w niej monito-
ring. Koszt renowacji Filii nr 1 
wyniósł 37 071 zł. Prace zostały 
sfinansowane z budżetu Miasta 
Gliwice.

 – Z roku na rok, ku naszej 
radości, przybywa osób wy-
pożyczających zbiory oraz 

uczestników różnorodnych 
imprez: warsztatów, spotkań, 
wystaw. Dlatego też staramy 
się, aby filie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach 
były nowoczesną, estetyczną 
przestrzenią, w której gliwi-
czanie z przyjemnością będą 
przebywać – mówi Bogna 
Dobrakowska, dyrektor MBP.

biblioteka
zaprasza

Przedsiębiorco, pamiętaj!
Nie ma znaczenia, jak duża jest twoja firma i czy rozliczasz lub wystawiasz jedną 
czy sto faktur Vat w miesiącu. Od tego roku w obydwu przypadkach będziesz 
musiał składać jednolity plik kontrolny dla potrzeb Vat (JPk_Vat) i to elektro-
nicznie. urzędy Skarbowe deklarują pomoc.

Jednolity plik kontrolny dla 
potrzeb VAT, czyli JPK_VAT, to 
zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, na które wystawia-
ne są faktury VAT lub paragony. 
Obowiązek składania JPK_VAT 
dotyczy obecnie wszystkich po-
datników VAT, którzy składają 
deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. 
Dotyczy to także firm najmniej-
szych, zatrudniających do 10 
pracowników, o obrotach nie 
przekraczających 2 mln euro 
rocznie, w tym prowadzących 
jednoosobowe działalności 
gospodarcze.

Pierwszy JPk_Vat za 
styczeń 2018 r. składa 
się w okresie od 1 do 
26 lutego (ponieważ 25 
lutego to niedziela). 

Podstawą elektronicznego 
złożenia JPK_VAT jest autory-
zacja. Do tego potrzebny jest 
płatny podpis elektroniczny 
lub bezpłatny profil zaufa-
ny (eGO), który potwierdza 
tożsamość przedsiębiorcy 
w systemach elektronicznej 
administracji państwowej. 
Taki profil można założyć 
online, ale trzeba go zatwier-
dzić dokumentem potwier-

dzającym tożsamość (lista 
miejsc potwierdzających 
znajduje się na stronie www.
pz.gov.pl). Bezpłatny profil 
eGo można też założyć przez 
system bankowości elektro-
nicznej, z którego korzysta 
przedsiębiorca. 

17 i 24 lutego w godzinach od 
9.00 do 13.00 urzędy skarbo-
we w całym kraju (w tym i i ii 
urząd Skarbowy w Gliwicach) 
będą prowadziły dyżury, pod-
czas których pomogą przed-
siębiorcom w założeniu bez-
płatnych profili eGo i poradzą 
im, jak złożyć JPK_VAT. Warto 

pamiętać, że kto nie złoży 
JPK_VAT w terminie, musi się 
liczyć z karami!

żaden z Vat-owców nie 
ma możliwości odstą-
pienia od tego obowiąz-
ku. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące możliwości za-
łożenia Profilu Zaufanego 
eGO znajdują się na stro-
nach internetowych: www.
pz.gov.pl i obywatel.gov.pl. 
 (kik)
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sport

Po niezwykle emocjonującym spotkaniu Gtk Gliwice przegrało po dogrywce z legią 
Warszawa 94:101. Dla gości 41 punktów zdobył anthony Beane, a wśród gospo-
darzy rewelacyjne zawody rozegrał Quinton Hooker, który zaliczył triple-double 
(20 punktów, 16 asyst i 13 zbiórek).

Po bardzo dobrym styczniu, 
w którym zespół GTK Gliwice  
wygrał cztery z pięciu spotkań 
rozegranych u siebie, apetyt na 
kolejne zwycięstwo był mocno 
rozbudzony. Dodatkowo zawod-
nicy Pawła Turkiewicza po raz 
ostatni na parkiecie pojawili się 
dwa tygodnie temu, gdyż po wy-
cofaniu się z rozgrywek Czarnych 
Słupsk beniaminek Energa Basket 

Ligi otrzymał za ten mecz walko-
wer. Takiego komfortu nie miał 
rywal GTK, Legia Warszawa. Sto-
łeczny zespół w ostatnim okresie 
był mocno eksploatowany, a co 
więcej – nadal miał na koncie tyl-
ko jedną wygraną w rozgrywkach. 
Koszykarze z Mazowsza po cichu 
liczyli, że Gliwice po raz kolejny 
okażą się dla nich szczęśliwe, 
mając w pamięci dwa spotka-

nia z sezonu 2016/2017, kiedy 
to dwa razy wygrali w Centrum 
Sportowo-Kulturalnym Łabędź. 
Tak się niestety stało – w do-
grywce po bardzo dynamicznym 
spotkaniu GTK przegrało.

W kolejnym spotkaniu Polskiej 
Ligi Koszykówki – 4 marca o godz. 
18.00 – GTK Gliwice zmierzy się 
z Asseco Gdynia.  (kik)

po bardzo dobrym i wy-
równanym meczu siatkarki 
kś aZS Pś Gliwice uległy na 
wyjeździe energii MkS ka-
lisz 2:3. akademiczki pro-
wadziły w tym spotkaniu 
nawet 2:1, ale w końcówce 
zabrakło im doświadczenia 
i zimnej krwi, by sprawić 
niespodziankę.

– Przed meczem punkt wzięłyby-
śmy w ciemno, ale po zakończeniu 
czujemy ogromny niedosyt. Roze-
grałyśmy bardzo dobre spotkanie, 
a trzeci set był naszym najlepszym 
w tym sezonie. W czwartym secie 
byłyśmy blisko zwycięstwa, ale 
w końcówce czegoś nam zabrakło. 
Trudno mi na gorąco to wytłuma-
czyć – szkoda – komentowała po 
meczu pojedynek o punkty Bar-
bara Sokolińska, zawodniczka KŚ 
AZS Pol. Śl. Gliwice.

– Przed tym spotkaniem nikt na nas 
nie stawiał, ale dziewczyny walczy-
ły i postawiły się dużo wyżej noto-
wanej drużynie z Kalisza. Myślę, że 
o zwycięstwie gospodyń zadecydo-

wało większe doświadczenie. Cie-
szymy się jednak z punktu. Może 
okazać się cenny w końcowym 
rozrachunku. Najważniejsze mecze 
jednak przed nami. Teraz gramy 
trzy spotkania z zespołami, które 
są już w naszym zasięgu. Naszym 
celem jest utrzymanie się w górnej 
ósemce i powalczenie o coś więcej 
niż utrzymanie – podsumowuje 
trener Krzysztof Czapla.

Najbliższy mecz siatkarki wyjąt-
kowo zagrają w piątek, 16 lutego. 
Akademiczki podejmować będą 
u siebie Krosno Glass Karpaty 
AZS PWSZ MOSiR. Początek spo-
tkania – godzina 18.00. Wstęp 
wolny!  (kik)

W poniedziałkowym spotkaniu Piast Gliwice przegrał na własnym stadionie z Jagiellonią (0:2). 
Bramki dla wicemistrza Polski zdobyli Przemysław Frankowski oraz Martin Pospíšil.

– Nie tak wyobrażaliśmy sobie 
start tej rundy. Postawa drużyny 
w grach kontrolnych napawała 
optymizmem. Trzeba popatrzeć 
na ten mecz z szerszej perspekty-
wy, gdyż decydującym momen-
tem była bramka zdobyta przez 
Frankowskiego. Był to gol wyjąt-
kowej urody, który dodał pew-
ności Jagiellonii – przyznał po 
spotkaniu Waldemar Fornalik, 
opiekun Niebiesko-Czerwonych.

– Poczuliśmy się jak dobrze tra-
fiony bokser, który miał problem, 
aby wrócić do pełni równowagi. 
Wcześniej to my mieliśmy sytu-
ację, w której Martin Konczkow-
ski trafił w słupek, a przy 0:1 
Tomasz Jodłowiec główkował 
z bliska nad poprzeczką – dodał 
trener Fornalik, który jednocze-
śnie przyznał, że po trafieniu 
Martina Pospíšila jego zespół 
musiał się otworzyć, ale nie dał 
rady przebić się przez dobrze 
ustawioną drużynę rywali.

– Drugą połowę w naszym 
wykonaniu można określić 
przysłowiowym biciem głową 
w mur. Jagiellonia była dobrze 
zorganizowana, a nam zabra-

kło pomysłów i atutów, aby 
odwrócić losy spotkania... Do 
drugiej bramki był to wyrów-
nany i trudny dla obu drużyn 
mecz. Później rywale czekali na 
kontrataki i robili to naprawdę 
bardzo dobrze – stwierdził Wal-
demar Fornalik.

Po zwycięstwie nad Piastem, 
Jagiellonia awansowała na 
drugie miejsce w tabeli Lotto 
Ekstraklasy. – Przegraliśmy 
z naprawdę dobrym zespołem, 
co nie jest dla nas usprawiedli-

wieniem. Powiedziałem druży-
nie w szatni, że nie spuszczamy 
głów, bo przed nami jeszcze 
wiele spotkań. Wierzę w ten 
zespół i w to, co robiliśmy. 
Jestem przekonany, że efekty 
punktowe przyjdą prędzej czy 
później – zaznaczył szkolenio-
wiec Piasta.

Trener poświęcił również parę 
słów nowym zawodnikom Piasta, 
ale – jak przyznał – za wcześnie 
jeszcze na wystawianie ocen.  
– Tomek Jodłowiec trenuje 

z nami niecałe trzy tygodnie 
i myślę, że jak na tak krótki 
okres, to zagrał naprawdę 
dobre spotkanie. Tom Hateley 
organizował grę defensywną 
w środku pola i też wypadł na 
plus. Tak samo jak Kuba Czer-
wiński w obronie. Natomiast 
Mateusz Szczepaniak wszedł 
w trudnym momencie, ponieważ 
było już 0:2. Uważam jednak, 
że z wystawianiem ocen trzeba 
poczekać przynajmniej kilka spo-
tkań – zakończył trener Fornalik.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

„Wierzę w ten zespół”

triple-double Hookera o krok od 
zwycięstwa
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowaną:

• dz. nr 67, obręb Stare Łabędy, zapisaną 
w księdze wieczystej nr Gl1G/00064379/0. 
Powierzchnia działki wynosi 0,1923 ha.

termin przetargu: 5 marca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 346 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 
r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 34 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2018 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.

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. ZWycIĘStWa 39 – al. PRZy-
JaŹNI 9, lokal nr III, parter, I piętro 
(budynek oficyny), pow. 70,45 m2 
+ piwnica: 2,75 m2, 4 pomieszcze-
nia, klatka schodowa, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
43 500,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
8.15 do 8.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. ZaWISZy cZaRNeGO 12, 
lokal nr I, piwnica (wejście od 
podwórza), pow. 74,57 m2, 6 po-
mieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
62 900,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.10, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. StycZyŃSkIeGO 24, lokal  
nr II, I piętro, pow. 23,72 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 300,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
9.55 do 10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. DaSZyŃSkIeGO 10, lokal  
nr 15, parter, pow. 25,37 m2 + piw-
nica: 1,44 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
38 400,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. BŁ. cZeSŁaWa 4, garaż nr 2, 
parter, pow. 34,34 m2, 3 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
17 100,00 zł
Wadium: 900,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
11.10 do godz. 11.20
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 2018 r. 
od godz. 8.15 do 8.30, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. ZWycIĘStWa 40, garaż nr 3, 
parter, pow. 14,85 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
23 400,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2018 r. od godz. 
8.50 do 9.05, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• Pl. INWalIDÓW WOJeNNycH 20, 
lokal nr II, parter, pow. 92,93 m2, 
5 pomieszczeń, Wc
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
331 700,00 zł
Wadium: 16 600,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. PRyMaSa SteFaNa WySZyŃ-
SkIeGO 14c. lokal nr III, parter, 
I piętro, pow. 326,47 m2, 5 po-
mieszczeń, 3 pomieszczenia Wc, 
korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
Wc, pomieszczenie sanitarne, ko-
rytarz i 2 hole na I piętrze, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 15 marca 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
557 500,00 zł
Wadium: 27 900,00 zł
terminy oględzin: 13 marca 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 9 marca 2018 r.

• ul. WItkIeWIcZa 34, lokal nr 2, 
parter, pow. 34,00 m2 + piwnica: 
10,97 m2, 1 pokój, przedpokój, 
kuchnia, łazienka, spiżarka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
102 832,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12 
w Gliwicach, tel. 32/338-39-53
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. żÓŁkIeWSkIeGO 2, lokal nr 5, 
II piętro, pow. 56,45 m2 + piwni-
ca: 10,26 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 16 lutego 2018 r. od godz. 
13.30 do godz. 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 2018 r. 
od godz. 9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14  
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. ROGeRa 1, lokal nr 4, pod-
dasze, pow. 49,43 m2, 2 pokoje, 
2 przedpokoje, kuchnia, Wc, 
komórka, pomieszczenie gospo-
darcze, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
123 200,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
termin oględzin: 16 lutego 2018 r. od godz. 
13.00 do godz. 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. MaRZaNkI 1, lokal nr 10,  
II piętro, pow. 99,12 m2, 3 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka  
z Wc, pomieszczenie gospodarcze, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
229 100,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

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

Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl  
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

I liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
im. edwarda Dembowskiego w Gliwicach,  

ul. Zimnej Wody 8,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  

w trybie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Opracowanie dokumentacji dla budowy 
obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu 

szkolnego I liceum Ogólnokształcącego 
Dwujęzycznego im. edwarda Dembowskiego  

w Gliwicach, ul. Zimnej Wody 8.”
Pełna treść dostępna na https://bip.gliwice.eu/przetargi/

zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich

Gliwicki klub Sportowy „Piast” S.a., 
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego w trybie art. 39 i nast. ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Przewóz zawodników, sztabu szkoleniowego 
oraz grup młodzieżowych Gliwickiego klubu  

Sportowego „Piast” S.a. w Gliwicach przy  
ul. Okrzei 20, od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2020 r.” 

termin składania ofert: 26 lutego 2018 r., godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 26 lutego 2018 r., godz. 11.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.piast-gliwice.eu

Wpłaty dokonane we wszystkich 
oddziałach ING Banku śląskiego 
przyjmowane są bez dodatkowych 
prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat 
można uzyskać w Biurze Obsługi In-
teresantów na stanowisku wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
(parter budynku po lewej stronie od 
wejścia głównego) oraz w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami,  
ul. Jasna 31A, pokój 10, tel. 32/338- 
-64-18, 32/338-64-19 lub pod nr ko-
munikatora GG: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice 
informuje, że przedmiotowa opła-
ta należna jest na podstawie art. 71  
ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla 

nieruchomości oddanych w użyt-
kowanie wieczyste na cele szcze-
gólne, wymienione w art. 72, ust. 
3, pkt 1–3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nie-
ruchomości przeznaczonych na 
cele rolne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 
ww. ustawy),

• 1% ceny nieruchomości – dla nie-
ruchomości przeznaczonych na 
cele mieszkalne (art. 72, ust. 3,  
pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla 
nieruchomości przeznaczonych 
na cele inne (art. 72, ust. 3, pkt 5  
ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana 
jest w akcie notarialnym (lub decyzji 

administracyjnej), którym dana nie-
ruchomość została oddana w użytko-
wanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może na-
stąpić w przypadku zmiany wartości 
rynkowej nieruchomości, w formie 
aktualizacji opłaty rocznej. Wy-
sokość opłaty rocznej może ulec 
zmianie nie częściej niż raz na trzy 
lata (art. 77 ww. ustawy). W takim 
przypadku użytkownik wieczysty 
powinien, do końca roku kalenda-
rzowego, otrzymać pismo z wypo-
wiedzeniem opłaty rocznej i pro-
pozycją nowej, zaktualizowanej 
opłaty, która będzie obowiązywała 
od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – oso-
bom fizycznym, którym oddano 
nieruchomość na cele mieszkal-
ne, a których dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej za rok poprze-
dzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez preze-
sa GuS, może zostać na ich wniosek 
przyznana bonifikata od opłaty rocz-
nej. Bonifikata wynosi 50% kwoty 
opłaty i jest przyznawana na okres  
1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski 
o udzielenie bonifikaty należy skła-
dać do 1 marca roku, za który boni-
fikata jest udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bo-
nifikaty od opłaty rocznej za użytko-
wanie wieczyste znajduje się na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania  
wieczystego nieruchomości gruntowych w terminie do  

31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania. 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 

w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gliwice (tekst jed-
nolity: uchwała XXX/685/2017 
Rady Miasta Gliwice z 7 września 
2017 r.), w dniach od 1 lutego do 
28 lutego 2018 r. zostanie przepro-
wadzona aktualizacja wniosków 
osób ubiegających się o wynajęcie 
mieszkania zakwalifikowanego do 
remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które 
złożyły wnioski o wynajęcie miesz-
kania do remontu do 31 grudnia 
2005 r., do dokonania obowiązku 
aktualizacyjnego, potwierdzają-
cego chęć dalszego ubiegania się 
o jego wynajęcie.
Druki oświadczeń dostępne są:
• w Biurze Podawczym – parter 

Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, plac Inwalidów Wojen-
nych 12, 

• w Dziale Lokali Komunalnych 
Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej,

• na stronie internetowej Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl.

Wypełnione i podpisane oświad-
czenie proszę składać w Biurze 
Podawczym Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach z sie-
dzibą przy placu Inwalidów Wo-
jennych 12 lub przesłać pocztą 
(decyduje data stempla poczto-
wego).

Osoby, które nie dokonają  
aktualizacji złożonego wniosku,  
zostaną wykreślone z rejestru.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję,  

że biuro  
Miejskiego Rzecznika konsumentów 
będzie nieczynne 16 lutego (piątek).

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w pokoju 007 (sekre-
tariat Miejskiego Rzecznika Konsumentów) mogą Państwo 
uzyskać informację o innych instytucjach konsumenckich, 
a także otrzymać poradniki konsumenckie.

Do Państwa dyspozycji pozostaje:
INFOLINIA KONSUMENCKA

tel. 801-440-220 oraz 22/290-89-16,
czynna w godzinach 8.00–18.00,  

od poniedziałku do piątku.
W celu uzyskania porady konsumenckiej mogą Państwo 
skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Kato-
wice, tel. 32/356-81-00.

INFORMACJE / KOMUNIKATY

ZNaJDZIeSZ NaS też Na:

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.piast-gliwice.eu
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 
nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmu-
jącej zabudowaną działkę nr 236/2, obręb Łabędy, zapisaną w księdze 
wieczystej nr Gl1G/00032921/2.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
149 000,00 zł
Wadium: 14 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1490,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.) nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem Vat. 
Nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę 
nr 236/2, obręb Łabędy, została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4698/17 z 27 czerwca 2017 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 14 listopada 
2017 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest przy ul. Głównej 24. 
W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki 
mieszkalno-usługowe, budynki służby zdrowia, 
a także tereny usługowe oraz kolei. Działka posiada 
kształt regularny, zbliżony do kwadratu.
Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wybudowany w 1930 roku w tech-
nologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły, stro-
py drewniane, dach pokryty dachówką, schody 
drewniane. Budynek parterowy, podpiwniczony, 
z użytkowym poddaszem. Powierzchnia użytkowa  
162,40 m2. Budynek w bardzo złym stanie tech-
nicznym.
Budynek wyposażony w instalacje wodną, kana-
lizacyjną, energii elektrycznej. Doprowadzenie 
i podłączenie mediów w gestii przyszłego nabywcy.
Dojazd do nieruchomości od ul. Głównej. Warunki 
skomunikowania nieruchomości należy uzgodnić 
bezpośrednio z Zarządem Dróg Miejskich w Gli-
wicach.
Obciążenia nieruchomości
W dziale III księgi wieczystej wpisana jest nieogra-
niczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 
236/2, objętej niniejszą księgą wieczystą, polegają-
ca na prawie do pozostawienia przewodów i urzą-
dzeń, tj. kabli teletechnicznych ziemnych o średnicy  
10 – 15 mm oraz słupka teletechnicznego o wysoko-
ści ok. 0,8 m i o średnicy 250 mm, przebiegających 
pasem gruntu wzdłuż tych urządzeń o powierzch-
ni zajęcia 30 m2 oraz dostępu do tych urządzeń 
w każdym czasie, w celu dokonywania przeglądów, 
pomiarów, kontroli, konserwacji, usuwania awarii, 
a także prac związanych z eksploatacją, remontami, 
modernizacją i wymianą na nowe urządzeń o pa-
rametrach technicznych nie wyższych niż podane, 
z obowiązkiem każdorazowego doprowadzenia 
terenu do stanu poprzedniego, po wykonaniu 
ewentualnych robót ziemnych na tym terenie, przy 
czym Telekomunikacja Polska S.A. każdorazowo 
powiadomi właściciela nieruchomości o zamiarze 
wykonania wyżej wymienionych czynności.
Przebieg urządzeń teletechnicznych jest ozna-
czony kolorem czerwonym na mapie dostępnej 
przy niniejszym ogłoszeniu opublikowanym na  
bip.gliwice.eu.
Ponadto nieruchomość została obciążona nieogra-
niczoną w czasie służebnością gruntową polegającą 
na prawie przejazdu i przechodu przez położoną 
w Gliwicach działkę gruntu nr 236/2, objętą księga 
wieczystą nr GL1G00032921/2 Sądu Rejonowego 
w Gliwicach, wzdłuż północnej granicy działki, po-
między ogrodzeniem a budynkiem mieszkalnym, 
pasmem o szerokości 3,5 m i długości 19,0 m, 
o powierzchni 66,5 m2, w miejscu istniejącej drogi 
wewnętrznej, celem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej ulicy Głównej, na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości gruntowej położonej 
w Gliwicach, stanowiącej działkę gruntu nr 236/3, 
dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi 
księgę wieczystą nr GL1G/00106513/9.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego dzielnicę 
Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) teren położony 
przy ul. Głównej 24, obejmujący działkę nr 236/2, 
obręb Łabędy, oznaczony jest symbolem 22MU 
– co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
• tereny zabudowy mieszkaniowej,
• terenu zabudowy usługowej,
• tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług 

nieuciążliwych o charakterze cenotwórczym 
– komercyjnych i publicznych.

Przeznaczenie dopuszczalne:
• budynki użyteczności publicznej,
• budynki zamieszkania zbiorowego,
• pasaże handlowo-usługowe,
• mała architektura,
• zieleń urządzona, place i skwery,
• ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
• niezbędne dojazdy,
• miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
• urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.

Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w grani-
cach Ścisłego Obszaru Rewitalizacji Łabędy.
uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie 
i planem zagospodarowania przestrzennego.
uWaga! Prosimy o poinformowanie drogą te-
lefoniczną pod nr 32/338-64-12 lub 32/338-64- 
-05 (sekretariat) o chęci oględzin nieruchomości, 
najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem. 
Powyższa informacja jest konieczna, aby nierucho-
mość została udostępniona do oględzin. 
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości  
14 900,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przele-
wu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, działka nr 236/2, obr. Łabędy, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, 
na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 4 kwietnia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofe-

rowanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy prze-

targu nie wygrają – bez możliwości przeksięgo-
wania 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 przetargowej, 
przed otwarciem przetargu, dowodu wniesienia 
wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-
stego osoby obecnej na przetargu,

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

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na od-
płatne nabycie nieruchomości.
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 9 maja 2018 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. Na-
bywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr  
PM-4698/2017 z 27 czerwca 2017 r. w sprawie prze-
znaczenia 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 (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-
-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
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.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 974, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,1306 ha, położonej w Gliwicach przy ul. kasprowicza, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, zapisanej w kW nr Gl1G/00130837/3.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
244 300,00 zł
Wadium: 24 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2450,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem Vat zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).

6 czerwca 2017 r. odbył się I przetarg nieogra-
niczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
21 listopada 2017 r. odbył się II przetarg nie-
ograniczony, który został zakończony wyni-
kiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i kW
Działka oznaczona numerem 974, obręb 
Sośnica, zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00130837/3, użytek: Bp – zurbani-
zowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy. 
2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki 
nr 974, obręb Sośnica. 
Działka nr 974, obręb Sośnica, położona 
jest w Gliwicach przy ul. Kasprowicza. Nie-
ruchomość znajduje się we wschodniej czę-
ści miasta, w otoczeniu głównie zabudowy 
mieszkaniowej. 
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gli-
wicach planuje się przyszłościowo:
• wzdłuż ul. Poznańskiej – budowę odcinka 

trasy rowerowej nr 30 (północno-zachod-
nia część działki nr 974),

• wzdłuż ul. Kasprowicza i dalej w kierunku 
ul. Poznańskiej – budowę odcinka trasy 
rowerowej nr 131 (północno-wschodnia 
część działki nr 974).

Działka posiada kształt nieregularny. Teren dział-
ki jest nierówny, zadrzewiony i zakrzewiony.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości 
odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). 
W pobliżu nieruchomości (w drogach) prze-
biegają sieci: elektroenergetyczna, wodo-
ciągowa, teletechniczna oraz kanalizacyjna. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Na działce znajduje się punkt oświetleniowy 
stanowiący element miejskiej sieci oświe-
tleniowej. W momencie sprzedaży działki 
974, na rzecz właściciela działki nr 1890/5, 
obręb Sośnica (tj. Miasta Gliwice – KW nr 
GL1G/00047980/1) zostanie ustanowiona 
nieodpłatna, nieograniczona w czasie słu-
żebność gruntowa, w sposób umożliwiający 
swobodny dostęp do słupa z oprawą w celu za-
pewnienia prawidłowej eksploatacji i konser-
wacji urządzeń oświetleniowych. Powierzchnia 
służebności ok. 8 m2. Załącznik przedstawiający 
teren objęty służebnością do wglądu w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami UM przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16.
Odwodnienie terenu działki w gestii właści-
ciela. W granicach działki przechodzi kanał 
deszczowy. W momencie sprzedaży działki 
nr 974, na rzecz właściciela działki nr 1890/5, 
obręb Sośnica (tj. Miasta Gliwice – KW nr 
GL1G/00047980/1) zostanie ustanowiona 
nieodpłatna, nieograniczona w czasie słu-
żebność gruntowa polegająca na:
• prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji 

deszczowej kanałem o średnicy DN600,  
o szerokości 3 m z każdej strony,

• prawie swobodnego dostępu do tych 
instalacji i urządzeń w celu usuwania 
awarii, dokonywania przeglądów, kon-
troli, konserwacji, pomiarów, remon-
tów, modernizacji i wymiany. Załącznik 
przedstawiający teren objęty służebnością 
do wglądu w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami UM przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16.

Istnieje możliwość skomunikowania działki 
nr 974, obręb Sośnica, z włączeniem nowym 
zjazdem do drogi publicznej – ul. Kasprowicza 
w Gliwicach (odcinek pomiędzy ul. Poznańską 
a ul. Sikorskiego). Nowy zjazd należy zlokali-
zować poza obszarem skrzyżowania ulic Po-
znańskiej/Kasprowicza. Warunki włączenie 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, który nierucho-
mość będzie generowała. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 
2010 r. miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – 
Północ, działka nr 974, obręb Sośnica, poło-
żona jest w przeważającej części na terenie 
oznaczonym symbolem:
• 24 MN – tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, które 
zaliczane są do terenów adaptacji i uzu-
pełniania istniejącej zabudowy i zago-
spodarowania.

Dla terenów oznaczonych symbolami 
01 MN – 36 MN, ustalone zostało następu-
jące przeznaczenie:
1) podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Dla terenu 24 MN obowiązują następujące 
zasady lokalizacji przeznaczenia:
• ustala się urządzanie usług lub drobnej 

wytwórczości wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych,

• zakazuje się urządzania usług rozrywki, 
a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, 
klubów nocnych i innych o podobnym 
stopniu uciążliwości dla otoczenia,

• zakazuje się lokalizacji drobnej wytwór-
czości mogącej potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Dla terenu o symbolu 24 MN ustalona zo-
stała na rysunku planu nieprzekraczalna linia 
zabudowy, zarówno od ulic, jak i od potoku. 
Pozostała, bardzo niewielka część działki  
nr 974, obręb Sośnica, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem: 
• 02 WS – tereny wód powierzchniowych 

i zieleni litoralnej, które zaliczane są do 
terenów zieleni.

Dla terenu 02 WS obowiązują następujące 
zasady lokalizacji przeznaczenia:
• zakaz zabudowy obiektami budowlanymi 

z wyjątkiem: urządzeń inżynierii wodnej, 
w tym mostów i kładek pieszych nad 
powierzchniowymi wodami płynącymi, 
promenad, w sposób nie pogarszający 
przepływu fali wód powodziowych,

• zakaz usuwania zadrzewień i zakrzewień 
oraz zieleni litoralnej, nie pogarszających 
w sposób istotny przepływu wód powo-
dziowych.

Zgodnie z §5 ust. 9 i 10 tekstu planu:
• zakazuje się lokalizowania ogrodzeń 

w odległości mniejszej niż 1,5 m od gór-
nej krawędzi skarpy powierzchniowych 
cieków wodnych,

• zakazuje się lokalizowania budynków 
lub budowli z wykluczeniem obiektów 
budowlanych inżynierii wodnej, sieci in-
frastruktury technicznej, w tym mostów, 
kładek pieszych, promenad, w odległości 
mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skar-
py powierzchniowych cieków wodnych.

W ww. planie miejscowym, działka 974, ob-
ręb Sośnica, znajduje się w granicach: 
• obszaru górniczego „Sośnica III”, 
• ścisłego obszaru rewitalizacji, 
• strefy ochrony konserwatorskiej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu, w grani-
cach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 

4. Wadium
Wadium w wysokości 24 500,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 974, obręb Sośnica, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 15 marca 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – 
bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 

usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, na-
leży okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4024/17 z 24 stycznia 2017 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności niezabudowanej działki nr 974, 
obręb Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien 
być podpisany w ciągu 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 20 kwietnia 2018 r. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku Miasta Gliwice.
Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów  
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu 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.
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4024/17 
z 24 stycznia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-
-10, 32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 
z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz na stronie internetowej urzędu Miejskie-
go w gliwicach (www.gliwice.eu) zostały poda-
ne do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące 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 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

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 Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 24/2018 do 21 lutego 2018 r.,
•	 nr 25/2018 do 21 lutego 2018 r.;
przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 27/2018 do 22 lutego 2018 r.

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 9/SP/2017 do 27 lutego 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 51 – 58 do 22 lutego 2018 r.,
•	 nr 59 – 63 do 27 lutego 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych metrażach 

i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane,  

wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe  

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz  
monitorowany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.
kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

22 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpoczną się I rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Snopowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr Gl1G/00018729/2, oznaczonej jako działka nr 700/2 o pow. 0,0386 ha, 
obręb Bojków Wschód.
cena wywoławcza za prawo własności nieruchomości: 
27 124 zł
Zaliczka: 2 712 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., 1221 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja 
zbycia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, który 
został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów 
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień  
20 listopada 2017 r. z ceną wywoławczą brutto w wysokości 
70 494,00 zł, w związku z brakiem wniesienia wadium, 
zakończony został wynikiem negatywnym.

II ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień  
16 stycznia 2018 r. z ceną wywoławczą brutto w wysoko-
ści  33 905,00 zł, w związku z brakiem wniesienia wadium, 
zakończony został wynikiem negatywnym.

W stosunku do nieruchomości nie zgłoszono żadnych 
roszczeń.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej 
nr GL1G/00018729/2 nieruchomość nie jest przedmio-
tem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do 
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
na podstawie:
• zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 199/17 z 6 lipca 

2017 r., 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonujące-

go zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-
4927/17 z 9 sierpnia 2017 r. i wykazu nr 14/SP/2017, 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma 
mocno wydłużony kształt, porośnięta jest trawą. Ogro-
dzenie z działką sąsiednią nr 366, obręb Bojków Wschód, 
nie jest zlokalizowane w granicy. Działka nr 700/2, obręb 
Bojków Wschód, położona jest pomiędzy dwoma nieru-
chomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego działka nr 700/2, obr. Bojków 
Wschód, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem  
H1.4/MN2, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współ-
czesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji 
związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, 
których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, z przynależ-
nym zagospodarowaniem terenu. 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pozytywnie zaopiniował 
możliwość włączenia ruchu drogowego z działki nr 700/2, 
obr. Bojków Wschód, nowym zjazdem do drogi publicznej 
– ulicy Snopowej.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: sposób 
zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości za najwyższą 
zaproponowaną cenę, bez dodatkowych warunków. 

Przed przystąpieniem do rokowań uczestnicy zobowiązani 
są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w granicach którego położona jest nie-
ruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
Nieruchomość może zostać udostępniona w celu doko-
nania oględzin, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą 
prowadzącą sprawę pod numerem telefonu 32/338-64-23.

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:
• wniesienie zaliczki w wymaganej wysokości i terminie 

oraz dołączenie do zgłoszenia udziału w rokowaniach 
kopii dowodu wpłaty zaliczki lub dowodów stano-
wiących podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, 
w przypadku osób, którym przysługuje prawo do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r.,

• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej koper-
cie najpóźniej do 16 lutego 2018 r.,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
przez osobę przystępującą do rokowań,

• okazanie stosownego pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) 

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności związanych z rokowaniami koniecz-
na jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść do 16 lu-
tego 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „I rokowania dotyczą-
ce zbycia działki nr 700/2, obr. Bojków Wschód, imię 
 i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na której rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w rokowaniach decyduje data 
uznania ww. rachunku urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Wniesiona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy rokowań 

nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inne 
rokowania lub przetarg,

• zwrotowi w przypadku odwołania, unieważnienia lub 
zakończenia rokowań wynikiem negatywnym,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania, nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym 
terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wy-
niku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczę-
tą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty 
nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do 
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z  8 lipca 2005 r. 
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą 
chęć uczestnictwa w rokowaniach i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do za-
liczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisem-
ne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości 
ustalonej zaliczki w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 16 lutego 
2018 r. do godz. 15.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w woje-
wódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem wy-
branej formy realizacji prawa do rekompensaty, i posia-
dać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu 
o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7  
ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamknię-
tej kopercie w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A lub przesłać pocztą. Zgłoszenie powinno wpłynąć do 
16 lutego 2018 r. do godz. 15.00, z zastrzeżeniem, że liczy 
się data wpływu korespondencji do UM, a nie data wysyłki. 
Kopertę należy zaadresować na:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urząd Miejski w Gliwicach,

44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A,
z dopiskiem:

„I rokowania dotyczące zbycia działki nr 700/2,  
obr. Bojków Wschód – NIE OTWIERAĆ”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, 

jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• proponowaną cenę,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami 

rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• oświadczenie dotyczące zapoznania się ze stanem 

faktycznym i prawnym nieruchomości,
• kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące 

podstawę zwolnienia z tego obowiązku,
• podpis oferenta.

Przebieg rokowań:
I etap – część jawna
• komisja podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz spraw-

dza dowody wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące 
podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przy-
padku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

• komisja otwiera koperty zawierające zgłoszenia, spraw-
dza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści 
uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników 
rokowań,

• komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgło-
szone przez uczestników rokowań,

• komisja ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifiko-
wane do ustnej części rokowań.

Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań oso-
bom, których zgłoszenia:
• nie odpowiadają warunkom rokowań,
• zostały złożone po wyznaczonym terminie,
• nie zawierają wymaganych danych lub dane te nie 

są kompletne oraz nie zawierają dowodów wpłat za-
liczki lub dowodów dotyczących zwolnienia od tego 
obowiązku,

• są nieczytelne lub budzą wątpliwości do ich treści.

II etap – część ustna niejawna
Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie 
dodatkowych propozycji uczestników co do oferowanej 
ceny, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału 
w tej części rokowań.
Dodatkowe propozycje cenowe uczestników rokowań, 
złożone w trakcie ustnej części rokowań, nie mogą być 
mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu, 
z zastrzeżeniem, że oferent ma prawo do jednej zmiany 
(podniesienia) proponowanej ceny.
Po przeprowadzeniu części ustnej rokowań komisja ustala 
nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, w przy-
padku złożenia przez uczestników rokowań najwyższych 
równorzędnych propozycji. Wówczas komisja może zor-
ganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. 
Za oferty równorzędne uważa się oferty równe co do 
proponowanej ceny.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
rokowań. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od 
daty rozstrzygnięcia rokowań.

Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana będzie do 
zapłaty zaproponowanej ceny nieruchomości nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej 
przenoszącej prawo własności z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 
0022 7694 9456.
Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem prawa 
własności nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nie-
ruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, or-
ganizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakre-
sie podatku od nieruchomości.
W przypadku wygrania rokowań przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z  24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwo-
lenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy. 

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu 
administracji rządowej nr PM-4927/17 z 9 sierpnia 2017 r. 
na podstawie podanego do publicznej wiadomości wykazu 
nr 14/SP/2017, stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości 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.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością 
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków rokowań 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, pok. 6,  
tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej jako organ właściwy do gospodaro-
wania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega sobie 
prawo odwołania rokowań zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub zamknięcia 
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
w zakładce: O Gliwicach/Oferta nieruchomości do zbycia 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) 
w dziale: Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Ponadto informacja o rokowaniach podana zostaje do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia 
w prasie codziennej („Miejskim Serwisie Internetowym 
– Gliwice”). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZeNIa
OFERTY PRACY

• asystentka   
   stomatologiczna 

wykształcenie średnie kierunkowe, 
mile widziane doświadczenie na 
ww. stanowisku, zakres obowiąz-
ków: prowadzenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej, przygoto-
wywanie gabinetu do pracy i czynna 
asysta przy zabiegach, praca na pół 
etatu, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice; 

• maszynista urządzeń   
   oczyszczalni ścieków 

wykształcenie min. zawodowe 
techniczne, preferowane roczne do-
świadczenie, preferowani kandydaci 
posiadający uprawnienia i umiejęt-
ności do prowadzenia pojazdów do 
3,5 t, bardzo dobry stan zdrowia, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Knurów, 
Ornontowice;

• kierowca samochodu  
   ciężarowego kat. c, c+e 

wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe: 2 lata, 
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane 
świadectwo kwalifikacji na przewóz 
rzeczy, transport na terenie kraju 
oraz UE;

• elektromonter pod ziemią
wykształcenie, doświadczenie: brak 
wymagań, zakres obowiązków: wy-
kładanie linii kablowych pod ziemią, 
zbrojenia ścian w kopalniach, obsługa 
elektryczna kopalni, miejsce pracy: 
Knurów;

• pomocnik elektryka 
wykształcenie zawodowe, doświad-
czenie zawodowe: 2 lata, współpraca 
w zespole, znajomość jęz. ukraińskie-
go, zakres obowiązków: pomoc w wy-
konywaniu instalacji elektrycznych 
w budownictwie, miejsce pracy: teren 
kraju;

• ślusarz – spawacz 
wykształcenie zawodowe, wykony-
wanie prac ślusarskich i spawalni-
czych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Toszek;

• monter przyczep 
wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, umiejętność posługiwania 
się elektronarzędziami, zakres obo-
wiązków: montaż podwozia oraz przy-
czep i kontenerów, praca na nowej 
ogrzewanej hali produkcyjnej, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów.

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

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

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

Oferty z 8 lutego 2018 r.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca c+e w ruchu 
międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2018

twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie, istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania 

w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 
ryczałty za nocleg MILOG, premie;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medi-

cover lub karta Multisport po roku 
pracy,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca w przyjaznej atmos-

ferze;
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, II piętro lub 
pod numerem 602-290-402 lub na ad-
res e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. 
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w za-
kładce „Kariera” na naszej stronie inter-
netowej: www.scl.com.pl.

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

zadania:
• pozyskiwanie zleceń 

transportowych w prze-
wozach samochodowych,

• zapewnienie odpowied-
nich środków transportu 
w celu realizacji zleceń,

• współpraca z kierow-
cami, przewoźnikami 
i innymi działami spółki,

• dbanie o jakość i termi-
nowość dostaw,

• optymalizacja kosztów 
transportu.

twój profil:
• znajomość rynku trans-

portowego, w tym firm 
przewozowych,

• biegła znajomość języ-
ka angielskiego lub nie-
mieckiego,

• doświadczenie w pracy 
na stanowisku spedytora,

• wykształcenie min. 
średnie (mile widziane 
o profilu logistycznym),

• kultura osobista i wysokie 
umiejętności interperso-
nalne i komunikacyjne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie 

rozwijającej się firmie, 
istniejącej na rynku od 
29 lat;

• stabilne zatrudnienie 
w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodze-
nie zasadnicze + system 
premiowania;

• liczne dodatki do wyna-
grodzenia:
• świadczenia z Zakła-

dowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka me-
dyczna Medicover lub 
karta MultiSport Plus 
po roku pracy,

• atrakcyjne ubezpie-
czenie grupowe;

• miła i przyjazna atmos-
fera pracy w zgranym 
zespole;

• możliwość rozwoju i pod-
noszenia kwalifikacji;

• możliwość zdobycia 
cennego doświadczenia 
zawodowego.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018

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

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

nabór nr  
kD.210.4.2018.Za-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Zamówień 
Publicznych w pełnym 
wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

nika,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

gólnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orze-

czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do 23 lute-
go 2018 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 

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

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów 
S.a. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1, zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl lub dostarczyć je osobiście do siedziby PRUiM S.A. pod adresem 
 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. kontakt: 32/270-40-03.

Oferta pracy na stanowisko kierowcy 
autobusu w Przedsiębiorstwie komunikacji 

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

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji 

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świa-

dectwem kwalifikacji zawodowej, 
potwierdzającej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywa-
nia zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu 
autobusu w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w ze-
spole, dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

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

dzających staż pracy oraz kwalifikacje 
(prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi 
jedynie na wybrane aplikacje. Informu-
jemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.psf.gapr.pl
mailto:katarzyna.figura%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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Jeśli się uczyć, to tylko od najlepszych – warsztaty fotogra-
fii reportażowej w Muzeum w Gliwicach poprowadzą Filip 
Springer, jeden z najpopularniejszych autorów literatury 
faktu w Polsce, oraz Michał Łuczak, śląski dokumentalista.

Jak fotografiami i tekstem opowia-
dać historie? Co trzeba wiedzieć 
o fotograficznym i literackim re-
portażu? Na czym polega rzetelne 
dziennikarstwo? Stawiać pytania 
i szukać odpowiedzi będzie można 
podczas warsztatów organizowa-
nych przez Czytelnię Sztuki. Spo-
tkanie rozpocznie się 24 lutego 
o godz. 11.00 i potrwa około  
czterech godzin. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy pod nr. tel. 
783-560-006. Organizatorem 
wydarzenia jest Muzeum w Gli-
wicach. 

Gliwickie warsztaty nie będą pierw-
szym spotkaniem Springera i Łuczaka 
– reportażyści współpracowali przy 
publikacji „11.41”. Michał Łuczak za 
pośrednictwem swoich fotografii 
opowiada o armeńskim mieście 
Spitak, które zostało zniszczone 
w ciągu minuty podczas wielkiego 
trzęsienia ziemi w 1988 roku. Oca-
lał tylko jeden budynek (!). Obecnie 
Spitak jest miastem baraków, które 
spenetrował Łuczak, docierając do 
ich mieszkańców i badając losy ruin. 
Filip Springer opatrzył zdjęcia swoim 
obszernym komentarzem. (mm)

Zajmował się malarstwem, architekturą, filozofią, muzyką, 
matematyką, astronomią i wieloma innymi dziedzinami – 
leonardo Da Vinci był prawdziwym człowiekiem renesansu. 
Do tej pory jego obrazy są zaliczane do najważniejszych dzieł 
w historii ludzkości. 18 i 25 lutego prace utalentowanego 
Włocha będzie można zobaczyć na dużym ekranie.

W cyklu „Sztuka na ekranie” kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3) wyświe-
tli film „Leonardo Da Vinci. Geniusz 
z Mediolanu”. Reżyserowie Luca 
Lucini i Nico Malaspina skupili się na 
osiemnastu latach z życia Leonarda, 
gdy mieszkał i pracował na dworze 
Ludovica Sforzy w Mediolanie.

Film zabierze widzów w podróż 
do wnętrz muzeów, pięknych 
willi i świątyń oraz na spotkania 
ze znawcami twórczości Da Vinci. 
Obraz będzie wyświetlony w kinie 
Amok 18 i 25 lutego o godz. 18.15. 
Bilety są dostępne w kasie oraz na 
stronie amok.gliwice.pl. (mm)

Gościem Wszechnicy Pau 
22 lutego będzie prof. ta-
deusz chmielniak, znawca 
technologii energetycznych.

 Wykład „Problemy energii – dziś 
i jutro” rozpocznie się o godz. 
16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Wstęp wolny.

Prof. Chmielniak jest wykładow-
cą Politechniki Śląskiej. W latach 
1987–1990 był rektorem tej 
uczelni. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół 
modelowania i analizy procesów 
wychwytu CO² ze spalin, tech-
nologii paliwowych i energetyki 
wodorowej. (mm)

czWartek 15 lutego
 ■ godz. 12.30: „Plan B” – Seans Seniora, kino Amok  

(ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.00–19.00: „ABC sztuki” – warsztaty, Stacja 

Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 17.00: „Zapach kobiety” – seans z audiode-

skrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Jutro klasówka” – warsztaty dla rodzi-

ców, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipo-
wa 1)

 ■ godz. 20.00: „Future Shorts Winter” – spotkanie DKF-u  
Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIątek 16 luteGO
 ■ godz. 16.30: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-

walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Majstersztyk” – premiera spektaklu Luf-
cika na korbkę, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00: „Urban story” – wernisaż wystawy foto-
grafii, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Wszechogarniająco” – premiera spekta-
klu, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: „Miód dla dakini” – seans w ramach 
Azjatyckiego Nowego Roku, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 22.00: „Marlina: Zbrodnia w czterech aktach” 
– seans w ramach Azjatyckiego Nowego Roku, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 17 lutego
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Ci, którzy opracowują mapę dzie-

jów – Dział Historii” – warsztaty z cyklu „Mały muzeal-
nik”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-
walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Gdy kobietom ucinano głowy… Czyli Go-
tów historie niezwykłe” – wykład prof. Andrzeja Ko-
kowskiego z cyklu „Artefakty”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

nieDziela 18 lutego
 ■ godz. 16.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-

walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: recital chopinowski Joanny Ławrynowicz 
z cyklu „Podwieczorki muzyczne”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz.18.00: koncert Tomasza Lewandowskiego z cyklu 
„Paskudofonia”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

 ■ godz. 18.15: „Leonardo Da Vinci – geniusz z Mediolanu”  
– seans z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIaŁek 19 luteGO
 ■ godz. 17.30–18.30: Godzina Kodowania, Biblioteka 

Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 18.00: „Indie–Nepal” – spotkanie podróżnicze 

z Tomasem Protasem, Biblioteka Centralna (ul. Ko-
ściuszki 17)

 ■ godz. 19.30: „Mężczyzna z kijowym peselem” – wy-
stęp Piotra Bałtroczyka, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

WtORek 20 luteGO
 ■ godz. 12.30: „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” – 

Seans Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-

walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00–18.30: warsztaty kaligrafii, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

śRODa 21 luteGO
 ■ godz. 16.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-

walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Człowiek chmur” – spotkanie ze Skoru-
pem w ramach Dyskusyjnego Klubu Płytowego, Biblio-
teka Centralna (ul. Kościuszki 17) 

 ■ godz. 20.00: „W ułamku sekundy” – DKF Wysokich 
Obcasów, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Geniusz z Mediolanu

Sztuka foto/reportażu

ona kontra ona CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

Dwie sceniczne osobowości wcie-
lą się w aktorki u schyłku kariery, 
które nie mają na koncie żadnych 
większych artystycznych osiągnięć. 
Jedna jest suflerką, druga – gra 
ogony. Rywalizowały przez całe 
życie, teraz jedna z nich ma szansę 
(ostatnią!), żeby dostać główną rolę. 
Jak zachowa się ta druga – pomoże 
czy przeszkodzi? Kto będzie trium-
fować – Pakulnis czy Dałkowska?

Autorem sztuki jest Nikołaj Ko-
lada, jeden z najważniejszych 
współczesnych rosyjskich drama-
topisarzy. Słynie z pisania znako-
mitych ról dla aktorów. W latach 
90. XX wieku wywierał tak duży 

wpływ na innych rosyjskich twór-
ców, że całe dziesięciolecie bywa 
czasem nazywane „dekadą Kola-
dy”. Mieszka w Jakaterynburgu, 
mieście położonym pod stokami 
Uralu. Stworzył tak zwaną uralską 
szkołę dramaturgiczną, znaną na 
całym świecie.

Premiera w Teatrze Miejskim  
(ul. Nowy Świat 55–57) rozpocz-
nie się 16 lutego o godz. 19.00. 
Przedstawienie będzie grane tak-
że 17, 18 i 20 lutego. Bilety są do-
stępne w kasach i na stronie teatr.
gliwice.pl. „Wszechogarniająco” 
to koprodukcja z warszawskim 
teatrem IMKA. (mm)

Maria Pakulnis i ewa Dałkowska w aktorskim starciu na des- 
kach teatru Miejskiego w Gliwicach? to będzie najbardziej 
ekscytująca premiera sezonu! 16 lutego na afisz wejdzie 
spektakl „Wszechogarniająco” w reżyserii tomasza Mana.
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http://amok.gliwice.pl/wydarzenia/bosch--ogrod-snow--sztuka-na-ekranie
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