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Jest umowa.
Będzie obwodnica
21 lutego w siedzibie 
Ministerstwa Rozwoju 
w Warszawie prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankie-
wicz podpisał umowę na 
dofinansowanie budo-
wy fragmentu zachod-
niej obwodnicy Gliwic 
– od ul. Daszyńskiego do  
ul. Rybnickiej. Miasto 
otrzyma na realizację 
tej ważnej inwestycji 
maksymalne, 85-pro-
centowe wsparcie z Unii 
Europejskiej. fo
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DrUGA STrONA W ObIEKTYWIE

W czwartej edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców wystartowało kilkuset gliwickich uczniów i przedszkolaków. 60 spośród nich sięgnęło po najwyższe laury i 
zostało wyróżnionych podczas uroczystej gali zakończenia projektu. Finał odbył się 17 lutego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Publiczność 
nagrodziła brawami 3 przedszkolaków, 26 uczniów szkół podstawowych i 31 gimnazjalistów. Później studenci i pracownicy Politechniki Śląskiej zorganizowali dla 
wszystkich bardzo widowiskowy pokaz fizyczno-chemiczny. (fot. Z. Daniec)

W gliwickiej Palmiarni padł adopcyjny rekord! Podczas ostatniej wystawy, nowy 
dom znalazło 10 kotów, m.in. jednooka Eleonora i Pusia bez jednej łapki. – Z takich 
adopcji zadowoleni jesteśmy zawsze podwójnie. Jesteśmy przekonani, że wszystkie 
kociaki trafią do dobrych domów – mówi Barbara Malinowska, kierownik Schroniska 
dla zwierząt w Gliwicach. Na azyl czeka jeszcze wiele wspaniałych kotów i psów. 
Chcecie ofiarować im dom? Koniecznie udajcie się do schroniska dla zwierząt przy 
ul. Wschodniej w Sośnicy (pon.–sob. w godz. 10.00–16.00 lub w innym terminie, po 
wcześniejszym umówieniu). (fot. MZUK)

Pączek gigant. Złapane w jednej z gliwickich cukierni. Smacznego! (fot. P. Młynek) To już chyba jedno z ostatnich zimowych zdjęć. Podobno WIOSNA idzie :) (fot. A. Skwarek)

Młodzi. Zdolni. Z Gliwic – czyli nauka da się lubić

Szczęśliwa dziesiątka! 

Najsłodszy dzień w roku

Skwer Dessau zrzucił zimową szatę

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Firma Pas Projekt wykona dokumentację projektową Zachodniej bramy Metropolii Silesia. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę i została 
wybrana w drodze przetargu.

W ogłoszonym przez Miasto 
Gliwice przetargu wzięły udział 
dwie firmy. Została wybrana fir-
ma Pas Projekt z Nadarzyna, któ-
ra złożyła propozycję opiewającą 
na kwotę 6 765 000 zł. Oferta uzy-
skała najwyższą liczbę punktów 
i jest zgodna z treścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
oraz przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Od daty 
podpisania umowy wykonawca 
będzie miał 12 miesięcy na reali-
zację zadania. Zgodnie z ustawą, 
do 23 lutego jest czas na zgło-
szenie odwołania od wyników 
przetargu. 

W dokumentacji Centrum 
Przesiadkowego zamieszczono 
wytyczne dotyczące zagospoda-
rowania terenu pokolejowego za 

dworcem PKP. Zespoły dworców 
i parkingów, wchodzące w skład 
Centrum Przesiadkowego, mają 
zostać włączone do układu komu-
nikacyjnego miasta. Skrzyżowanie 
przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. 
L. Kaczyńskiego będą węzłami 
obsługującymi ten teren. Układ 
komunikacyjny południowej części 
śródmiejskiej strefy miasta zostanie 
zmodernizowany – przebudowa-
na zostanie ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i drogi krzyżujące 
się oraz inne ulice, natomiast plac 
Piastów zyska nową aranżację (pla-
nowana jest budowa parkingów). 
Szczegółowe informacje dotyczące 
inwestycji zostały określone w kon-
cepcji techniczno-architektonicznej 
sporządzonej przez An Archi Group 
s.c. Prace budowlane powinny roz-

począć się w 2018 r. Zadanie będzie 
finansowane z udziałem środków 
unijnych w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych.

Centrum Przesiadkowe, któ-
re powstanie na wykupionych 
przez miasto dawnych terenach 
kolei państwowych, będzie sku-
piać wszystkie środki transportu 
miejskiego w jednym miejscu 
i usprawni przemieszczanie się 
podróżnych. Będzie to nowo-
czesny, zintegrowany system 
stacji autobusów miejskich, re-
gionalnych i międzynarodowych 
z parkingami dla samochodów 
i rowerów oraz zapleczem komer-
cyjnym (lokalami gastronomicz-
nymi i punktami z prasą). Według 
wstępnych planów inwestycja 
powinna być gotowa w 2020 r. 

– Obok pawilonu szpitalne-
go przy ul. Kościuszki, budowy 
obwodnicy południowo-zachod-
niej oraz inwestycji związanych 
z gospodarowaniem wodami 
deszczowymi i działaniami anty-

powodziowymi, będzie to jedno 
z największych przedsięwzięć 
realizowanych w najbliższych 
latach przez samorząd gliwicki – 
podsumowuje Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Gliwic.  (mf)

AKTUALNOŚCI

Lotnisko jest blisko!

Centrum Przesiadkowe o krok bliżej!

 dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, że gliwicki 
projekt był jednym z 16 przed-
sięwzięć z całej Polski, przyjętych 
do realizacji w ramach konkursu 
organizowanego przez Centrum 
Unijnych Projektów Transporto-
wych. Dwanaście z nich (w tym 
gliwicki) zostanie wykonanych 
z pełnym dofinansowaniem 
z Unii Europejskiej (85%), pozo-
stałe cztery zostaną natomiast 
dofinansowane w mniejszym 
stopniu (27%). Naszą inwesty-
cję przeprowadzi Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach przy 
współpracy wydziałów Urzędu 
Miejskiego.

Wraz z prezydentem Gliwic 
Zygmuntem Frankiewiczem umo-
wy na unijne dofinansowanie sy-
gnowali we wtorek w Warszawie 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych Krakowa, Bydgoszczy, 
Tarnowa i Leszna. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli również 
wojewodowie reprezentujący 
regiony, w ramach których mia-
sta zdobyły unijne wsparcie. Jego 
łączna wartość dla wszystkich 
pięciu miast wynosi 481 mln zł.

– Dofinansowane inwestycje 
mają służyć odciążeniu centrów 
miast oraz usprawnieniu ich ko-
munikacji – podkreślił w trakcie 

spotkania Witold Słowik, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju.

Przyznane miastu 116 
mln zł wsparcia z unijnej 
kasy pozwoli docelowo 
połączyć Drogę Krajową 
nr 88 z ulicą rybnicką  
i rozładować ruch  
w centrum Gliwic.

Szacowana wartość inwe-
stycji to prawie 152 mln zł. 
Budowę odcinka zachodniej 
obwodnicy Gliwic od ul. Da-
szyńskiego do ul. Rybnickiej za-
planowano na lata 2018–2019 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014–2020 
(Działanie 4.2: Zwiększenie 
dostępności transportowej 
ośrodków miejskich leżących 
poza siecią drogową TEN-T 
i odciążenie miast od nadmier-
nego ruchu drogowego). Reali-
zacja tego projektu umożliwi 
wyprowadzenie ruchu cięża-
rowego poza obszar zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej 
oraz skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych położonych 
w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. (kik)

Gliwice zostały docenione w rankingu dwumiesięcznika „fDi Magazine” podsumo-
wującego globalną aktywność gospodarczą przedsiębiorstw i miast na całym świe-
cie. W rankingu polskich miast przyszłości 2017/18 nasze miasto zajęło III miejsce 
w Top 5 miast średniej wielkości w kategorii przyjazny biznes oraz IV miejsce w ka-
tegorii potencjał gospodarczy. Tego typu wyróżnienia są dla inwestorów sygnałem, 
że Gliwice to dobre miejsce do stabilnej inwestycji i rozwoju firmy. 

Ranking „fDi Magazine”, 
prestiżowego brytyjskiego 
dwutygodnika ekonomicznego 
należącego do grupy Financial 
Times, podkreśla walory miast 
w pięciu kategoriach: potencjał 
ekonomiczny, przyjazny biznes, 
kapitał ludzki i styl życia, efektyw-
ność kosztowa i łączność. Szóstą, 
odrębną kategorią jest strategia 
FDI. Ta kategoria jest jedyną 
kategorią jakościową i nie jest 
podawana do ogólnego wyniku. 

W rankingu polskich miast 
przyszłości, wśród miast średniej 
wielkości Gliwice zajęły III miejsce 
w Top 5 w kategorii przyjazny biz-
nes. Uplasowało się tam jeszcze 

jedno śląskie miasto (Bielsko-Bia-
ła), które zajęło IV lokatę. W ka-
tegorii potencjał gospodarczy Gli-
wice zajęły IV miejsce. Również 
tam uhonorowano jeszcze jedno 
śląskie miasto – Chorzów, który 
znalazł się na pozycji V. 

– Gliwice są doceniane 
w różnych krajowych rankingach 
inwestycyjnych. Wyróżnienia 
przyznawane przez  zagraniczne 
media dodatkowo umacniają 
nas w przekonaniu, że nasza 
„lokalna” wizja rozwoju gospo-
darczego jest prawidłowa i do-
ceniana. Inwestorzy cenią nasze 
podstawowe atuty – lokalizację, 
infrastrukturę, potencjał ludzki. 

Bardzo istotna jest również prze-
widywalność i wiarygodność 
miasta. Stąd też oprócz nowych 
przedsiębiorców bardzo liczne 
są również reinwestycje firm do-
brze nam już znanych. W trakcie 
realizacji znajdują się kolejne 
hale przemysłowo-magazyno-
we Panattoni Park Gliwice III, 
rozbudowę prowadzi również 
spółka Goodman. Podobnych 
przykładów w ostatnich latach 
było bardzo wiele – podkreśla 
Anna Włodarczak, zastępca na-
czelnika Biura Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 (mf)

Centrum przesiadkowe na wizualizacji An Archi Group

Gliwice wśród 
miast przyszłości

Jest umowa.
będzie obwodnica
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24 lutego mija termin składania wniosków na realizację zadań jednorocznych. To ostatnia szansa, by zgłosić swój 
pomysł. Przypominamy, że do dyspozycji 21 osiedli jest 4,5 mln zł.

Choć czasu zostało naprawdę 
niewiele, warto złożyć wniosek. Jeśli 
weźmiemy bowiem aktywny udział 
w zgłaszaniu propozycji, a następnie 
w głosowaniu, przynajmniej jedno za-
danie w każdym z 21 gliwickich osiedli 
zostanie zrealizowane w przyszłym roku. 
Oznacza to, że z budżetu obywatelskiego 
może zostać sfinansowanych co naj-
mniej 21 zadań. Szczegółowa prezenta-
cja „JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?” poka-
zująca, jak poprawnie go przygotować 
i złożyć w siedzibach UM, dostępna jest 

na stronie www.gliwice.eu pod hasłem 
„GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”. 

Co dalej? 27 lutego rozpocznie się 
weryfikacja formalna i merytoryczna 
zgłoszonych propozycji, która potrwa od 
28 kwietnia. Skany wszystkich składanych 
wniosków są sukcesywnie publikowane 
pod adresem http://bip.um/strona=11034. 
Warto dodać, że dotychczas złożone wnio-
ski dotyczą głównie budowy nowych dróg 
rowerowych, parkingów i placów zabaw, 
remontów ulic, a także organizacji całorocz-
nych zajęć dla mieszkańców.

4 maja na stronie www.gliwice.eu 
opublikowane zostaną wyniki weryfi-
kacji i ogłoszone zostaną osiedlowe 
listy zadań. Głosowanie na poszczegól-

ne przedsięwzięcia rozpocznie się 15 
maja, a zakończy 12 czerwca. Wyniki 
poznamy 14 lipca. 

 (kik)

Miasto Gliwice, Politechnika Śląska oraz Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i rozwoju zamierzają zacieśnić współpracę, two-
rząc program „Projekty dla przyszłości”. List intencyjny w tej spra-
wie został podpisany 15 lutego na Politechnice Śląskiej.

List sygnowali: prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz, rektor Politechniki 
Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz (w zas- 
tępstwie prezesa Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju, Bogdana Tra-
czyka) prokurent Anna Mitas. W spotkaniu 
wzięli udział także prorektorzy: prof. Janusz 
Kotowicz i prof. Marek Pawełczyk oraz se-
kretarz Miasta Gliwice, Andrzej Karasiński.

– Celem programu jest pełne wykorzy-
stanie potencjału miasta, uczelni i GAPR 
do współpracy dla rozwoju najnowocze-
śniejszych technologii. Skutkiem tego bę-
dzie wzmocnienie wizerunku Gliwic jako 
ważnego ośrodka naukowo-gospodarcze-
go, zwróconego ku wyzwaniom przyszłości 
– podkreślał prezydent Zygmunt Frankie-
wicz. Rektor Politechniki Śląskiej zwrócił 
uwagę, że działania w tym kierunku już się 
rozpoczęły. – Teraz chcemy pójść krok da-
lej. To już nie jest tylko współpraca z mia-
stem, dotycząca infrastruktury i wspólnej 
promocji, ale podjęcie wspólnych działań 
w zakresie rozwijania Gliwic jako ośrodka 
gospodarki opartej na wiedzy – mówił 
prof. Arkadiusz Mężyk.

Realizacja „Projektów dla przyszłości” 
będzie polegać na stworzeniu atrakcyj-

nych i wzajemnie uzupełniających się 
warunków do wdrażania technologii przy-
szłości w wybranych dziedzinach, które 
staną się impulsem rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. – Programem zo-
staną objęte wszystkie etapy działań, 
w tym przede wszystkim: wskazanie 
dziedzin, edukacja, nauka, kwalifika-
cja projektów, badania i rozwój oraz 
komercjalizacja wyników. Pierwszym 
krokiem będzie opracowanie wytycz-
nych realizacji programu. Zostanie ono 
poprzedzone analizą aktualnej sytuacji 
i trendów na przyszłość – wyliczał prof. 
Mężyk.

Partnerzy programu będą dążyć do 
pełnego wykorzystania swoich obec-
nych możliwości, a także wspólnie starać 
się o pozyskanie zewnętrznych źródeł 
finansowania programu. – Istnienie Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach próbujemy 
wykorzystywać od dawna, tworząc pod-
stawę rozwoju miasta właśnie w oparciu 
o zaawansowane technologie, i to się 
zaczyna udawać. Myślę, że to porozu-
mienie jest kolejnym krokiem w dobrą 
stronę – podsumował prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.  (kik)

AKTUALNOŚCI

Wspólnie dla GliwicJak kształcić 
specjalistów?

Wielkimi krokami zbliża się pierwsza konferencja z cyklu Edukacja 
Dualna – EDUAL. 6 marca wydarzenie zgromadzi w Gliwicach przed-
stawicieli środowiska akademickiego i gospodarki, którzy wspólnie 
dyskutować będą o kształceniu studentów na potrzeby nauki i go-
spodarki opartej na wiedzy. 

Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL, 
pod hasłem „Studia dualne odpowiedzią 
na potrzeby Przemysłu 4.0”, jest organizo-
wana przez Politechnikę Śląską wspólnie 
z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną 
(KSSE). Odbędzie się 6 marca w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Politechniki 
Śląskiej (ul. Konarskiego 18b, początek 
– godz. 10.00). Udział w niej weźmie 
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin, który objął 
konferencję patronatem, a także specja-
liści reprezentujący sferę przemysłu oraz 
wybrane uczelnie z kraju i zagranicy. 

– Politechnika Śląska od wielu lat 
rozwija kształcenie na wszystkich trzech 
stopniach studiów w ścisłej współpracy 
z KSSE i otoczeniem społeczno-gospo-
darczym. Ciągle jednak pojawia się 
wiele pytań i wątpliwości dotyczących 
optymalnego modelu i form edukacji. 
Jak kształcić specjalistów dla Przemysłu 
4.0 bazującego na kluczowych, mocno 
zaawansowanych technologiach, za-
pewniając oprócz wiedzy zawodowej 
odpowiednie przygotowanie absol-

wenta do prowadzenia badań nauko-
wych? Który profil studiów wyższych 
zapewni lepsze przyswajanie wiedzy 
przez studenta? Będziemy poszukiwali 
odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
– zapowiada EDUAL prof. Arkadiusz 
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

W ramach konferencji zaplanowano 
liczne panele tematyczne, w tym debatę 
poświęconą przyszłości studiów dualnych, 
oraz rozmowy ze studentami biorącymi 
udział w tego rodzaju kształceniu. Ponadto 
uczestnicy będą mieli możliwość zapozna-
nia się z bazą laboratoryjną Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Konferencji będą 
towarzyszyć XIX Inżynierskie Targi Pracy 
i Przedsiębiorczości. Na oba wydarzenia 
wstęp będzie wolny.

Ze szczegółowym programem kon-
ferencji można zapoznać się na stronie 
edual.polsl.pl. Dodatkowych informacji 
na temat wydarzenia udziela Biuro 
Rektora Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 
32/237-13-38 oraz e-mailowo pod adre-
sem biuro.rektora@polsl.pl. 

 (kik)

Złóż wniosek! To ostatni dzwonek!

Porozumienie podpisane! Na zdjęciu od lewej: prokurent Anna Mitas (GAPR),  
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz rektor Politechniki Śl., prof. Arkadiusz Mężyk
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INWESTYCJE / AKTUALNOŚCI

KOLOrY 
MIASTA

Toalety już działają

Rowerem po 
Gliwicach. Ścieżka 
coraz bliżej

Pierwszy etap ścieżki rowerowej z centrum miasta do Sośnicy 
wykona Przedsiębiorstwo remontów Ulic i Mostów. Gliwicka 
firma uzyskała najwyższą ocenę w przetargu i wybuduje 1,5 ki-
lometrowy odcinek od centrum do ul. Akademickiej. Prace mają 
się zakończyć wraz z końcem lipca. 

Do przetargu na budowę pierwsze-
go odcinka trasy rowerowej mającej 
połączyć centrum miasta z Sośnicą 
zgłosiły się trzy firmy. Najwyższą liczbę 
punktów uzyskał PRUiM SA. Inwestycja 
będzie kosztowała 2,3 mln zł. Na reali-
zację zadania wykonawca ma czas do 
końca lipca. 

Zadaniem PRUiM-u będzie wyko-
nanie odcinka o długości 1,5 km, bie-
gnącego od początku trasy w centrum 
miasta do ul. Akademickiej. Docelowo 
nowa komunikacyjna trasa rowerowa 
połączy centrum miasta z Sośnicą. Od-
cinek o długości 7,5 km pobiegnie od 
ul. Berbeckiego (wzdłuż ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej, aleją Przyjaźni, ulicami 
Konarskiego, Akademicką, Kujawską, 
dalej istniejącym fragmentem ścież-
ki przebiegającym ulicami Jesienną, 
Wschodnią) aż do granicy z Zabrzem 
(przy parku Powstańców Śląskich), 
gdzie połączy się z siecią zabrzańskich 
dróg rowerowych. Trasa będzie miała 
szerokość kilku metrów i będzie dwu-
kierunkowa. Będzie też funkcjonować 
jako ciąg pieszo-rowerowy. Przetnie ru-
chliwe jezdnie na ulicach: Dworcowej, 
Konarskiego i Częstochowskiej, dlatego 
w tych miejscach zostaną zainstalowa-
ne systemy ostrzegawcze. W miejscach, 
w których obowiązuje priorytet ruchu 

samochodowego, rowerzyści będą 
musieli przeprowadzić jednoślady przez 
jezdnię w oznakowanym miejscu. Inwe-
stycja została wpisana do „Koncepcji 
projektowej rozbudowy sieci dróg ro-
werowych na terenie miasta Gliwice”, 
a w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
zaplanowano na ten cel ok. 6,5 mln 
zł. Fragment ścieżki, który zrealizował 
ZDM, wpisuje się w przebudowę układu 
komunikacyjnego wokół Hali Gliwice.  
 (mf)

Nowe automatyczne toalety miejskie przy ul. Jana Pawła II i Ponia-
towskiego już działają. Są nowoczesne, schludne i niedrogie – ko-
rzystanie z nich kosztuje złotówkę. 

W dwóch miejscach w Gliwicach 
pojawiły się nowoczesne, automatycz-
ne toalety, przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Stanęły na 
ul. Jana Pawła II oraz Poniatowskiego. 
Obie są całodobowe, przestronne, no-
woczesne, wyposażone m.in. w kącik 
do przewijania dziecka. Aby skorzy-
stać z miejskich szaletów, wystarczy 
wrzucić do mechanizmu złotówkę. Po 
kwadransie przebywania w toalecie 
zamki się odryglują. Toalety przyjmują 
monety o wartości 1 zł, 50 gr, 20 gr  
i 10 gr. Automat nie wydaje reszty. To-
alety będą sprzątane trzy razy dzien-
nie – rano, po południu i wieczorem. 
Toalety są pod opieką Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych.  (mf)

Przy ul. Kozielskiej powstanie około 690 mieszkań. Nowe bloki, 
o łącznej powierzchni użytkowej 26 tys. m2, powstaną na działce 
o powierzchni 3 ha. 

Na nieruchomości przy ul. Koziel-
skiej deweloper z Bielska-Białej, Grupa 
Murapol planuje wybudować siedem 
ośmiokondygnacyjnych bloków, w któ-
rych znajdzie się około 690 mieszkań 
oraz blisko 450 miejsc postojowych 
w podziemnych garażach. 

– Gliwice to ważny ośrodek aka-
demicki i miejsce działalności wielu 
firm, które zatrudniają tysiące naszych 
potencjalnych klientów. To oznacza, że 
gliwicki rynek, pomimo rozbudowanego 
rynku wtórnego, jest dla nas atrakcyjny. 

Atutem Gliwic jest też lokalizacja oraz 
prognozy rozwoju miasta – mówi Michał 
Sapota, prezes Zarządu Murapol SA. 

Nowe bloki staną w odległości oko-
ło 500 m od parku Starokozielskiego. 
Mieszkańcy będą mieli w pobliżu nie-
zbędną infrastrukturę – nowe budynki 
staną blisko PH Arena, 300 m od szkoły 
podstawowej, hali sportowej, przed-
szkola i przychodni. 

Według wstępnych planów inwesty-
cja ruszy pod w drugiej połowie 2017 r. 
 (mf)

Prawie 700 
nowych mieszkań
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DAB-y sprzedane
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sprzedało 11 używanych 
autobusów duńskiej firmy DAb. Nowy właściciel przegubowców 
zapłacił przewoźnikowi około 160 tys. złotych. 

Autobusy DAB typu 12-1800 z lat 90. XX 
wieku były najstarszymi pojazdami PKM. 
Zainteresowane zakupem autobusów firmy 
mogły złożyć swoje oferty z ceną do 9 lutego. 
Najwyższą cenę zaproponowała firma Han-
del i Usługi Tkaczyk Małgorzata z Bobrownik.

Ceny pojazdów, w zależności od stanu, 
wahały się od 13 540 do 15 240 zł brutto 
za autobus. 

– Mimo, że były to nasze najstar-
sze przegubowce, wszystkie były „na 

chodzie” – mówi Henryk Szary, prezes 
PKM Gliwice. – Kolejnych 9 autobu-
sów DAB wystawimy do sprzedaży po 
zakupieniu 9 nowych pojazdów w ich 
miejsce w czerwcu 2017 roku – do-
daje. 

Obecnie średni wiek autobusów PKM 
wynosi nieco ponad 10 lat. Po zakupie-
niu nowych pojazdów w lecie gliwickie 
autobusy będą młodsze, ich średni wiek 
wyniesie ok. 8 lat.   (pm)
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Krem Nivea – prawdopodobnie najsłynniejszy krem świata – został wynaleziony przez 
urodzonego w Gliwicach farmaceutę i wynalazcę Oscara Troplowitza. W Domu Pa-
mięci Żydów Górnośląskich 26 lutego otwarta zostanie wystawa prezentująca jego 
historię i niezwykłą kolekcję „nivealiów”.

26 lutego o godz. 17.00 roz-
pocznie się wernisaż wystawy 
„Innowacje Pana Oscara”. W Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14) zapre-
zentowana zostanie kolekcja  
„nivealiów” Wojciecha Mszycy – 
pasjonata, który od wielu lat zbiera 
opakowania po kremie, gadżety 
reklamowe i wycinki prasowe do-
tyczące marki Nivea. – Zapraszamy 
na wystawę, podczas której będzie 
można zapoznać się z historią 
Oscara Troplowitza. Opowieść za-
czyna się w niemieckich Gliwicach, 
w zasymilowanym żydowskim 
domu, a kończy w Hamburgu – 
gdzie powstał jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych kosmetyków 
świata. Ekspozycji towarzyszyć 
będzie publikacja opisująca fascy-
nujące życie Oscara Troplowitza 
oraz historię jego wynalazków, 
szereg warsztatów i zajęć dla dzie-
ci i młodzieży, a także prelekcje. 
Podczas wernisażu będzie można 
też obejrzeć film z 2013 roku o hi-
storii Troplowitza, zrealizowany 
przez TVP Katowice oraz UM Gli-
wice – mówi Karolina Jakoweńko, 
kierownik Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich.

Oscar Troplowitz był postacią 
wyjątkową. Na świat przyszedł 
w 1863 roku w rodzinie niemiec-
kich Żydów. Dziadek Oscara, Sa-
lomon Troplowitz, miał winiarnię 
przy gliwickim Rynku, której sława 
sięgała aż do Berlina, a jego ojciec, 
Louis Troplowitz, był mistrzem bu-
dowlanym, współtwórcą synagogi 

przy obecnej ul. Dolnych Wałów 
(spalonej przez nazistów w 1938 
roku). W wieku 7 lat Oscar prze-
prowadził się z rodziną do Wro-
cławia, mieszkał też w Heidelbergu 
(gdzie zdobył upragniony doktorat 
z filozofii) i Poznaniu (tam ożenił 
się z Gertrudą Mankiewicz). Dużą 
część życia spędził w Hambur-
gu, gdzie stworzył firmę 
Beiersdorf.

Takie specy-
fiki jak krem 
Nivea, plaster 
z opatrunkiem, 
szminka w sztyf- 
cie i pasta do 
zębów w tubce 
zostały wprowa-
dzone na rynek 
właśnie przez Oscara 
Troplowitza. A niewiele 
brakowało, żeby jego kariera 
potoczyła się w zupełnie innym 
kierunku – interesował się sztuką, 
lecz pod wpływem rodziny wybrał 
bardziej pragmatyczny kierunek 
– farmację. Jego zainteresowania 
znalazły jednak swoje odzwiercie-
dlenie w nietypowej, jak na owe 
czasy, dbałości o estetykę produk-
tów. Kosmetyki Troplowitza były 
starannie zapakowane, firma stoso-
wała charakterystyczną kolorystykę, 
liternictwo, ilustrację i ornamentykę. 
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że Beier-
sdorf miał własną identyfikację 
wizualną. Troplowitz nigdy zresztą 
nie przestał interesować się malar-
stwem – w późniejszym wieku był 
kolekcjonerem sztuki i podobno jako 

pierwszy Niemiec kupił obraz Pabla 
Picassa.

Poza genialnymi recepturami 
kosmetyków, Oscar Troplowitz 
wprowadził w swojej firmie także 
innowacje w sposobie traktowania 
pracowników. Przede wszystkim 
skrócił czas pracy (przy dotych-

czasowym wynagrodzeniu) 
i wprowadził płatne 

urlopy. Dla kar-
miących matek 

otworzył pokój 
socjalny. A to 
wszystko już 
na przełomie 
XIX i XX wieku! 
Trudno się dzi-

wić, że wszyscy 
chcieli u niego 

pracować.
Jako przedsiębiorca 

Troplowitz był od samego 
początku nastawiony na zdoby-
wanie klientów międzynarodo-
wych (już w 1890 roku umieszczał 
taką informację w cenniku firmy). 
W 1914 roku, czyli trzy lata po 
wprowadzeniu na rynek, krem  
Nivea był już dostępny w 34 kra-
jach, co było nadzwyczajnym suk-
cesem koncernu.

Ekspozycję w Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich, oddziale 
Muzeum w Gliwicach, będzie moż-
na oglądać do 30 czerwca. Partne-
rem wystawy o historii Oscara Tro-
plowitza i marki Nivea jest koncern 
Beiersdorf AG. Wydarzenie objął 
honorowym patronatem Konsulat 
Honorowy Niemiec. (mm)

KULTURA

W marcowej odsłonie cyklu 
„Wystawa na ekranie” wyświetlony 
zostanie film „Ja, Claude Monet”. 
Na dużym ekranie zobaczymy naj-
ważniejsze obrazy Moneta w jakości 
HD i DD Surround. Reżyser pokaże 
nam również, kim był twórca impre-
sjonizmu. Zajrzymy do prywatnych 
listów i pism, poznamy historię jego 
życia, relacje łączące go z innymi 
malarzami i bliskimi mu ludźmi.

Monet był innowatorem, który 
spopularyzował wyjazdy na plenery, 
malowanie w naturze i naturalnym 
oświetleniu. Pozostawił po sobie 
pełne słońca płótna, które wywar-
ły ogromny wpływ na europejską 
sztukę, ale mało kto wie, że od czasu 
śmierci pierwszej żony zmagał się 
z depresją i poczuciem osamotnienia. 
Ukojenie znalazł dopiero w Giverny, 

gdzie zamieszkał w domu z ogrodem, 
zaprojektowanym ze szczególną dba-
łością o kompozycję i kolorystykę ro-
snących tam roślin. Obecnie w Giver-
ny działa Muzeum Impresjonizmów.

Projekcję filmu w reżyserii Phila 
Grabsky’ego zaplanowano w ki-
nie Amok (ul. Dolnych Wałów 3)  
dwukrotnie, 26 lutego i 5 marca, 
o godz. 18.15. (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWArTEK 23 LUTEGO

 ■ godz. 16.00: „Czy w XXI wieku szkoła ma jeszcze sens?” 
– wykład z cyklu „Wszechnica PAU”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Mecz o wszystko” – seans z audiode-
skrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Niezwykła historia potomków rodziny 
Bruck z Raciborza (Racibórz, Niemcy, USA)” – wykład 
Małgorzaty Płoszaj z cyklu „Śladami Żydów górnoślą-
skich, czyli o pracy detektywa amatora”, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Lobster” – projekcja z cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: Future Shorts Winter Season 2016 – po-
kaz filmów krótkometrażowych w ramach DKF-u Trans, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIąTEK 24 LUTEGO
 ■ godz. 16.00: „Ostatnia rodzina” – projekcja z cyklu 

„Dziesiątka »Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: „Rzeźby i pomniki” – spotkanie z cyklu 

„Wycieczki z Wędrowcem”, Willa Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

 ■ godz. 18.00: wieczór autorski Macieja Jarzębińskie-
go z cyklu „Spotkania z fotografią”, Stacja Artystyczna  
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.15: „Lobster” – projekcja z cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SObOTA 25 LUTEGO
 ■ godz. 10.00–14.00: „Oko w oko z dinozaurem” – warsz-

taty plastyczne i przedstawienie teatralne z okazji Dnia 
Dinozaura, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwiccy pisarze i poeci” – zajęcia 
dla dzieci z cyklu „Gliwiccy bohaterowie”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Ostatnia rodzina” – projekcja z cyklu 
„Dziesiątka »Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.55: „Rusałka” – transmisja z cyklu „MET Ope-
ra”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Kosmos” – projekcja z cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIELA 26 LUTEGO
 ■ godz. 16.00: „Ostatnia rodzina” – projekcja z cyklu 

„Dziesiątka »Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: wernisaż wystawy „Innowacje Pana Oscara”, 

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
 ■ godz. 18.15: „Ja, Claude Monet” – projekcja z cyklu  

„Wystawa na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 20.15: „Anomalisa” – projekcja z cyklu „Dziesiąt-

ka »Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIEDZIAłEK 27 LUTEGO
 ■ godz. 17.00: „Rodzina sopranów. Tajemnice głosów kla-

sycznych” – spotkanie z cyklu „Opera nie gryzie”, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

WTOrEK 28 LUTEGO
 ■ godz. 18.30: „Pora chudych myszy” – spotkanie z Woj-

ciechem Bauerem z cyklu „Literatura na Stacji”, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.15: „Ostatnia rodzina” – projekcja z cyklu 
„Dziesiątka »Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚrODA 29 LUTEGO
 ■ godz. 12.30: „Milczenie” – projekcja w ramach Seansu 

Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 20.15: „Ostatnia rodzina” – projekcja z cyklu 

„Dziesiątka »Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Pan Oscar i jego innowacje

         Tajemniczy impresjonista
Obraz Claude’a Moneta „Impresja, wschód słońca” dał początek  
(i nazwę) nowemu stylowi w malarstwie – impresjonizmowi. Historię  
i twórczość niezwykłego artysty zobaczymy na ekranie kina Amok.fo
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„Impresja, wschód słońca”, Claude Monet (1872 rok)

Na stronie www.gliwice.eu można obejrzeć 
film o historii Oscara Troplowitza – „Por-
tret rodzinny na śnieżnobiałym tle”. Obraz 
został wyprodukowany przez UM Gliwice  
i TVP Katowice. 
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15 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się III ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działkę  
nr 178/2, obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, obręb Przyszówka, 
KW nr GL1G/00034480/9, przy ul. Zygmuntowskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 593 600,00 zł
Wadium: 59 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 5940,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 178/2 i 179/2, 
obręb Przyszówka, została przeznaczona do zbycia w drodze prze-
targu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-2646/16 z 12 kwietnia 2016 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 14 września 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 15 grudnia 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4642 ha, złożona z działki nr 
178/2 o powierzchni 0,2437 ha i 179/2 o powierzchni 0,2205 ha, sta-
nowi teren niezabudowany, posiada kształt nieregularny. Na działkach 
występują różnice w wysokości terenu – teren opada nierównomiernie 
w kierunku południowym. Nieruchomość jest nieogrodzona. Przez 
środek działek przechodzi chodnik z płyt betonowych. Otoczenie nie-
ruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oraz kościół. Przez środkową część działek przebiega siec kanalizacji 
sanitarnej, dla której ustanowiono służebność przesyłu. Zgodnie 
z informacją przekazaną przez PWiK w Gliwicach nie ma możliwości 
przełożenia sieci kanalizacji sanitarnej poza teren przedmiotowych 
działek, natomiast wszelkie inne zmiany przebiegu sieć wymagają 
zgody i uzgodnień projektowych z PWiK oraz pokrycia wszystkich 
związanych z tym kosztów przez osobę zainteresowaną.
Kanalizacja deszczowa przechodząca od działki nr 182 do 177 jest 
wyłączona z eksploatacji. Ewentualne uzgodnienia techniczne należy 
przeprowadzić z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Kanalizacja deszczowa kd D400 biegnąca w południowym naroż-
niku działek 178/2 i 179/2, która stanowi odwodnienie budynków 
położonych przy ul. Ciołkowskiego 6-8, jest własnością prywatną 
i Agencji Mienia Wojskowego. Ten odcinek kanalizacji nie jest ad-
ministrowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a jego przebieg nie 
jest uregulowany w formie służebności przesyłu.
Fragment sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w południowej 
części działki, biegnący od budynku kościoła przy ul. Przyszowskiej 
36, jest własnością rzymskokatolickiej parafii św. Anny. Rzeczywisty 
przebieg sieci może nie pokrywać się z przebiegiem pokazanym 
na mapie. Przebieg sieci nie jest uregulowany w formie służeb-
ności przesyłu.
W pobliżu znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: energii 
elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
Dojazd do nieruchomości od ul. Zygmuntowskiej przez działkę nr 
178/3, obręb Przyszówka, do drogi publicznej, tj. ul. Zygmuntow-
skiej, nowym zjazdem. Ostateczna lokalizacja zjazdu z planowanych 
do zbycia działek będzie zależna od ich przyszłego zagospodaro-
wania i natężenia generowanego ruchu.
Obciążenia nieruchomości:
W księdze wieczystej nr GL1G/00035480/9, obejmującej działkę 
nr 179/2
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 
179 w zakresie kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, 
o długości 10,51 m i szerokości strefy ochronnej po 2,5 m  
z każdej strony sieci, a w miejscach przecięcia strefy ochronnej z granicą 
działki – do granicy działki plus średnica sieci (gdzie całkowita powierzch-
nia gruntu, która obejmuje służebność przesyłu, wynosi 108,72 m2), 
polegająca w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających 
przez ww. działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do 
tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywa-
nia przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak 
również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż 
wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub 
trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością, a przedstawiciel 
spółki pod nazwą firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gliwicach wyraża na to zgodę i zobowiązuje się do 
każdorazowego informowania właściciela i użytkownika wieczystego 
nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych 
lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej 
awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela i użytkownika 
wieczystego o tymże fakcie po usunięcia awarii, a ponadto w każdym 
z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po 
zakończeniu prac.
W KW nr GL1G/00035480/9 jest wpisana również służebność 
przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach 
w związku z posadowieniem urządzeń ciepłowniczych na działce 
nr 179/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 179. Nie dotyczy 
ona obecnej działki 179/2.
W księdze wieczystej nr GL1G/00034480/9, obejmującej działkę 
nr 178/2
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 178 
w zakresie:
– kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm, o długości 16,43 m i szero-

kości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, a w miejscach 
przecięcia strefy ochronnej z granicą działki – do granicy działki plus 
średnica sieci,

– kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, o długości 43,89 m i szero-
kości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, a w miejscach 
przecięcia strefy ochronnej z granicą działki – do granicy działki plus 
średnica sieci (gdzie całkowita powierzchnia gruntu, która obejmuje 
służebność przesyłu, wynosi 318,38 m2), polegająca w szczególności 
na: prawie korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, pomia-
rów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany 
urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione 
wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym 
urządzeniem terenu objętego służebnością, a przedstawiciel spółki 
pod nazwą firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gliwicach wyraża na to zgodę i zobowiązuje 
się do każdorazowego informowania właściciela i użytkownika 
wieczystego nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych 
prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku koniecz-
ności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia 

właściciela i użytkownika wieczystego o tymże fakcie po usunięciu 
awarii, a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywrócenia 
terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.

W KW nr GL1G/00035481/6 jest wpisana również służebność 
przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach 
w związku z posadowieniem urządzeń ciepłowniczych na działce 
nr 178/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 178. Nie dotyczy 
ona obecnej działki 178/2.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego nieruchomość niezabudowana obejmująca 
działki nr 178/2 i 179/2 położona jest na obszarze oznaczonym 
symbolem 16MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) nieuciążliwe usługi w parterach budynków,
b) nieuciążliwe usługi wolnostojące dla obsługi istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej – wzdłuż istniejących ulic,
c) mała architektura,
d) zieleń urządzona,
e) niezbędne dojazdy, parkingi i garaże, w tym podziemne,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 59 400,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działki 178/2 
i 179/2, obr. Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy  
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
10 maja 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez 

możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od za-

warcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz oka-

zanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu 
wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 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.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, w związku 
z tym zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i fak-
tycznym nieruchomości oraz planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do doko-
nywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 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. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 14 czerwca 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicy-
towanej 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 poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają 
pracownicy w godzinach: pn–śr 8.00–16.00, czw 8.00–17.00, 
pt 8.00–15.00, pokój nr 16 w budynku przy ul. Jasnej 31A, tel. 
32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11.
Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży 
dostępne są również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej 
pod adresem: 185.60.246.14/oferta-nieruchomosci/. System 
umożliwia m.in.: pomiar powierzchni i odległości, sprawdzenie 
przebiegu uzbrojenia technicznego oraz granic działek na pod-
kładzie ortofotomapy.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-2646/16 z 12 kwietnia 2016 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta jest 
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 2147).
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgod-
nie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ni-
niejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi  
na wysokość czynszu.
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że 29 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się III ustny przetarg 
ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, o nume-
rach działek 461, 462, 464, 465, obręb Przyszówka, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
działkę nr 463, obręb Przyszówka, KW GL1G/00120060/2, przy 
ul. Pułaskiego. 

Cena wywoławcza nieruchomości:  
12 900,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Minimalne postąpienie: 130,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i za-
wiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11  marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j.  DzU 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.)
Nieruchomość niezabudowana obejmu-
jąca działkę nr 463, obręb Przyszówka, 
została przeznaczona do zbycia w dro-
dze przetargu ograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 
PM-2483/16 z 10 marca 2016 r. Przetarg 
ograniczono do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich z uwagi na wielkość i funkcję 
zbywanej działki, która stanowi dojazd 
do działek sąsiednich.
I przetarg ograniczony odbył się 28 czerw-
ca 2016 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.
II przetarg ograniczony odbył się 19 
października 2016 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 95 m2 
złożona z działki o numerze 463, obręb 
Przyszówka, użytek Bi, stanowi teren 
niezabudowany, posiada kształt regular-
ny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, 
zagospodarowany jako droga. Dojazd do 
nieruchomości drogą asfaltową od ul. Pu-
łaskiego. Zapewnienie skomunikowania 
nieruchomości wymaga uzgodnienia z Za-
rządem Dróg Miejskich w Gliwicach i uza-
leżnione jest od natężenia oraz struktury. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. 
Działka nieuzbrojona.
Przeznaczenie nieruchomości oraz spo-
sób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr 
XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego nie-
ruchomość niezabudowana, obejmująca 
działkę nr 463, położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem 17U, co oznacza 
tereny zabudowy usługowej.
Przy sprzedaży nieruchomości działka nr 
463, obręb Przyszówka, zostanie obciążo-
na nieodpłatną służebnością przechodu 
i przejazdu do działki sąsiedniej nr 464, 
obręb Przyszówka.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą wadium 
w wysokości 1300,00 zł w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
ograniczony, działka 463, obręb Przyszów-
ka, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa 
firmy oraz NIP, na czyją rzecz nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 22 marca 2017 r. Wpłacenie 
wadium w wyżej określonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczest-
nictwa w przetargu.
Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-
konana na podstawie elektronicznego 
wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 
22 marca 2017 r. W przypadku, gdy za-
pisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowią-
zany jest dostarczyć dokumenty, które 
potwierdzą jego uprawnienie do udzia-
łu w przetargu w terminie do 22 marca 
2017 r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomo-
ści zaoferowanej przez oferenta, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
którzy przetargu nie wygrają – bez 
możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie i wysokości oraz okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku 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 
małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłat-
ne 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. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt nota-
rialny powinien być podpisany w terminie 
do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 28 kwietnia 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na wskazanym rachunku 
bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarial-
nych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujaw-
nieniem w księdze wieczystej. Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie po-
datku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-2483/16 z 10 marca 2016 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości, która 
objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy pod 
nr. tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, przy placu In-
walidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 

zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach  
przypomina

Zgodnie z uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r., w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice z późn. zm., w dniach od 1 lutego do 28 
lutego 2017 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.

Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu, do dokonania obowiąz-
ku aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego 
do remontu (dotyczy osób, które złożyły wnioski do 31 grudnia 2005 r.).

Druki oświadczeń dostępne będą:
•    w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12, 
•    w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
•    na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszka-

niowej w Gliwicach z siedzibą przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego).

Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako 
• działka nr 951, obr. Kłodnica, użytek bi – 

inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,3655 ha z KW nr GL1G/00037824/7, 
położonej w Gliwicach przy ul. Toszec-
kiej 25B

Termin przetargu: 10 marca 2017 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 3 270 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 
710 ze zm.
Wadium: 327 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2017 r._______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 652, obręb Sośnica, o po-

wierzchni 0,0404 ha, położonej  
w Gliwicach przy ul. Kasprowicza  
i ul. Odrowążów, stanowiącej wła-
sność miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00031915/0

Termin przetargu: 7 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 77 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 7700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 marca 2017 r._______________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 693, obręb Kolej, o powierzchni 

0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00036928/9

Termin przetargu: 4 kwietnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 347 450,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 34 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2017 r.

OGłOSZENIA
koMuNIkAT NIERuChoMośCI

NIERuChoMośCI NA SPRZEDAŻ

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFoRMuJE,

wydzierżawienia:
•	 nr 49 do 3 marca 2017 r. •	 nr 51-53 do 6 marca 2017 r.

sprzedaży:
                    •   nr 23-24 do 2 marca 2017 r.

 Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach,
•  pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone 

w media,
•  dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
•  teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenerowy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Mieszkaniowego  

Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu na niżej wymienione garaże

I PrZETArG

Lp. Adres garażu Pow.
użytkowa (m2)

Cena minimalna 
za 1 m2 pow. 

użytkowej (zł)
Wadium (zł) Godziny oględzin

1. Nowy Świat 14 ZG/G-4
(stanowisko garażowe) 12,40 5,00 zł 500,00 zł 10.00–10.15

2. Daszyńskiego 8 of. ZG/G-10 16,07 5,00 zł 500,00 zł 10.30–10.45

Przetarg rozpocznie się 10 marca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 
w sali narad I p., pok. nr 121 przy ul. Dolnych Walów 11. 
Ofertę cenową wraz z niżej wymienionymi dokumentami należy 
złożyć do 9 marca 2017 r. do godz. 15.00 w Dziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Lokali Użytkowych I piętro, pok. 107 
przy ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonej kopercie, na której 
należy umieścić imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta  
oraz adres garażu, którego oferta dotyczy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest złożenie na for-
mularzu pisemnej oferty zawierającej:
a) datę,
b) imię, nazwisko i adres oferenta,
c) adres garażu
d) oferowaną wysokość stawki czynszu za m² powierzchni 

garażu,
e) podpis osoby składającej ofertę lub osoby upoważnionej,
wraz z następującymi dokumentami:
–   dowodem uiszczenia wadium w wysokości 500,00 zł,
–    oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu prze-

targu i wzorem umowy najmu garażu, a także warunkami 
technicznymi garażu (załącznik nr 3),

–    oświadczeniem o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice 
z tytułu m.in. podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 4),

–   w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej 
należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie ak-
tualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej wystawionych  nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na 
konto ZbM I TbS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
bank Śląski SA I O/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu techniczne-
go, wzorem umowy najmu, można zapoznać się w Dziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 
107, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro,  
w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości, a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokona-
ła wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone 
upoważniające ją do podejmowania czynności w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden garaż.
Wpłacone wadium podlega: 
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych  

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali,

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

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

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem garażu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania garażu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Garaże zostaną udostępnione w celu oględzin 3 marca 2017 r.  
(piątek) w godzinach podanych w powyższej tabeli.

Kontakt:  Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel.: 32/301-84-57 lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

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

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

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

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

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

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej 
szczegółowych informacji na temat proponowanych 
mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzy-
skać również telefonicznie pod numerem telefonu  
607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-13, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

www.scl.com.pl

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany 

rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING banku Śląskie-
go przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31a, 
pokój 10, tel. 32/338-64-18, 338-64-19 lub pod nr. komunikatora 
gg: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa 
opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r.,  
poz 2147) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione 
w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3,

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

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

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub 
decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość została 
oddana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany 
wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty 
rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej 
niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku 
użytkownik wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 

nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od 
następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym od-
dano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS, może zostać na ich 
wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. bonifikata 
wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku 
(art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy 
składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca 
każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego: www.gliwice.eu. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 
1 lit. A ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r.,  
poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przezna-
czona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPoMINA
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OGłOSZENIA
NIERuChoMośCI

uŻYTkoWE

MIESZkALNE

LokALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. STANISłAWA CHUDObY 5, lokal  
nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2, 3 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, pomieszczenie go-
spodarcze (dostęp do WC, pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości, 
odbywa się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 200,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 9.40 
do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. DWOrCOWA 38, lokal nr 9, I piętro, 
pow. 98,42 m2 + piwnica – 19,33 m2,  
2 pokoje, kuchnia ze spiżarką, łazienka, 
2 przedpokoje
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 213 300,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.30 
do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. JANA PAWłA II 18, lokal nr 6, III pię-
tro, pow. 69,41 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 161 500,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 11.30 
do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 5, lokal 
nr 3, II piętro, pow. 46,24 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.55 
do 11.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 66, lokal nr 2, parter, pow. 
39,10 m2 + piwnica – 2,10 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 300,00 zł
Wadium: 3000,00 zł

Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. 
Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. TArNOGÓrSKA 26, lokal nr 8, III pię-
tro, pow. 92,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, komórka, przedpokój
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 300,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2017 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. HUTNICZA 7, lokal nr 6, I, II piętro, 
pow. 40,84 m2 + piwnica – 1,65 m2, po-
mieszczenie gospodarcze na I piętrze,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomiesz-
czenie gospodarcze na II piętrze, z do-
stępem do WC znajdującego się na ko-
rytarzu na I piętrze (stanowiącego część 
wspólną nieruchomości)
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 100,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM  2 Oddz. 
2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. STYCZYŃSKIEGO 14, lokal nr 12, IV 
piętro, pow. 37,11 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2017 r. od godz. 13.30 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
10.10 do 10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. TOSZECKA 33, lokal nr 4, II piętro, 
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazien-
ka, WC, przedpokój
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 154 125,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15

(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
12.40 do 12.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I pię-
tro, pow. 82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
2 przedpokoje, łazienka z WC, komórka
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 800,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 9.40 do 9.50 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. KOCHANOWSKIEGO 3, lokal nr 3,  
I piętro, pow. 81,69 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, spiżarka, przedpokój
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 193 800,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 6 marca 2017 r. od godz. 14.00 do 
14.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ UL. DASZYŃSKIEGO 19, lokal nr 11,  
III piętro, pow. 75,22 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 600,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.30 do 
10.45
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 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: 17 marca 2017 r.

 □ UL. STYCZYŃSKIEGO 57, lokal nr 1, parter, 
pow. 52,84 m2 + piwnica – 5,36 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
WC usytuowanego na klatce schodowej 
(w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2017 r. od godz. 13.00 do 
13.15

(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 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: 17 marca 2017 r.

 □ UL. PLISZKI 1, lokal nr 62, X piętro,  
pow. 37,02 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 000,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 6 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 
15.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM  3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ UL. DASZYŃSKIEGO 15b, lokal nr 10,  
IV piętro, pow. 47,83 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC, spiżarka
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.55 do 
11.10
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
przy ul. Kłodnickiej 55 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ PL. JAŚMINU 9, lokal nr 7, II piętro,  
pow. 64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2,  
3 pokoje, komórka, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 122 100,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 8 marca 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ UL. GAGArINA 33 w ZAbrZU, lokal  
nr 42, X piętro, pow. 52,80 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 941,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 9 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.20
(dodatkowy termin oględzin: 20 marca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ZGM  
w Gliwicach, tel. 32/338-39-53)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 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

 □ UL. DWORCOWA 38, lokal nr 7, poddasze 
(IV piętro), pow. 17,70 m2, 2 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 100,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.15 
do 10.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. bOHATErÓW GETTA WArSZAW-
SKIEGO 19, lokal nr 13, poddasze (IV pię-
tro), pow. 29,34 m2 + piwnica  – 1,25 m2,  
1 pomieszczenie, WC dostępne z korytarza
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 800,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. bOHATErÓW GETTA WArSZAW-
SKIEGO 3, lokal nr 15, IV piętro,  
pow. 23,40 m2, 1 pomieszczenie,  
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 21 400,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 9.20 
do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. SObÓTKI 1, lokal nr VI, parter, pow. 
31,30 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94

Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. WIECZOrKA 11, lokal nr III, parter, 
pow. 63,90 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. KrZYWA 2, lokal nr I, parter,  
pow. 76,37 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 14.40 do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
8.50 do 9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. SZArA 10, lokal nr I, parter, piwnica, 
pow. 59,64 m2, 3 pomieszczenia i WC na 
parterze oraz 1 pomieszczenie w piwnicy
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 920,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.10
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
9.10 do 9.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 45, lokal nr 7, pod-
dasze, pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia,  
2 komórki, korytarz, pomieszczenie sa-
nitarne
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 900,00 zł
Wadium: 3600,00 zł

Termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 11.35 
do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. PrYMASA STEFANA WYSZYŃSKIE-
GO 9, lokal nr IV, parter, pow. 30,45 m2,  
1 pomieszczenie użytkowe, 2 korytarze, 
umywalnia i WC
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 500,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 11.10 
do 11.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. MIKOłOWSKA 22, lokal nr II, parter, 
pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia użytko-
we, 2 pomieszczenia sanitariatów
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 700,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. ZAWISZY CZArNEGO 4, lokal nr 9,  
IV piętro, pow. 39,73 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 100,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 7 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.10
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ UL. ŻÓłKIEWSKIEGO 2, lokal nr 7, podda-
sze, pow. 39,56 m2 + piwnica – 4,14 m2, 
4 pomieszczenia, korytarz

Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 100,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2017 r. od godz. 14.00 do 
14.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ garaż nr 16 przy UL. KUNICKIEGO, parter, 
pow. 8,89 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 8400,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin oględzin: 6 marca 2017 r. od godz. 14.30 do 
14.40
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM  3 Oddział 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ UL. CZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, pow. 
226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 korytarze, 
4 pomieszczenia WC, pomieszczenie sa-
nitarne
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 565 800,00 zł
Wadium: 28 300,00 zł
Termin oględzin: 24 marca 2017 r. od godz. 13.30 do 
13.45, 11 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZENIA

iż kasy Urzędu Miejskiego znajdują się w budynku przy ul. Zwycięstwa 
21. Można w nich dokonywać płatności wyłącznie w formie gotówkowej. 
Niezależnie od powyższego, wszystkie wpłaty dokonywane na rachunki 
Urzędu Miejskiego przyjmowane są w placówkach ING Banku Śląskiego 
bez dodatkowych opłat prowizyjnych. 
W wydziałach zamiejscowych zlokalizowanych przy ul. Jasnej 31A  
nie ma punktów kasowych.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPoMINA,

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

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

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

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

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu  

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach  

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

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym  
i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl  
lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.

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)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

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

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji  

ze zleceniodawcami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego, 
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne  

i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA, Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
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)”.

oFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku  

od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w pełnym wymiarze  

czasu pracy,
• praca zmianowa,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

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

Wymagania:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko  

ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego  

na stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne  

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i ruchami  

taboru kolejowego w sposób zabezpieczający prawidłowe  
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury według  

posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami,
• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą,  

dyżurnym ruchu.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA,  
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E tel. 608-525-440 lub e-mail:  
malgorzata.skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są  
także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
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)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu międzynarodowym
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą,  

diety, ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K tel. 602-290 - 
-402 lub e-mail: katarzyna.figura@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)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E 
w ruchu krajowym 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej  

się firmie istniejącej na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu  

o płacę zasadniczą, premie, diety itp.,
• wolne weekendy,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych  

świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,

• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w przewozach krajowych,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR  

będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, Gliwice, ul. Portowa 28,  
budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail:  
katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

koMuNIkAT

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

Oferty z 16 lutego 2017 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są 
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, 

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

•  monter rusztowań  
wykształcenie: brak wymagań, mile wi-
dziane doświadczenie na ww. stanowi-
sku lub osoba chętna do przyuczenia, 
zdolność do pracy na wysokości, miejsce 
pracy: teren kraju, baza: Gliwice, praco-
dawca zapewnia zakwaterowanie, diety 
i wyżywienie na wyjeździe; 

•  przedstawiciel handlowy  
wykształcenie średnie/wyższe, doświad-
czenie zawodowe na podobnym stanowi-
sku, zakres obowiązków: pozyskiwanie 
klientów, wyceny, opieka nad klientami, 
sprzedaż mat. budowlanych, instalacyj-
nych, dwie zmiany, miejsce pracy: Zabrze/
Katowice;

•  fryzjer damsko-męski  
wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
min. rok doświadczenia, aktualna ksią-
żeczka do celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych, praca w salonie fryzjerskim, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów;

•  mechanik samochodów  
    osobowych  

wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
wymagane doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, jedna zmiana od 
poniedziałku do piątku, miejsce pracy: 
Gliwice;

•  kierowca – magazynier  
wykształcenie: min. średnie, doświadcze-
nie mile widziane, upr. na wózek widłowy, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane C, za-
kres obowiązków: pilnowanie magazynu 
oraz porządku w nim, wydawanie towaru, 
dostarczanie towaru na kopalnie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gierałtowice; 

•  kierowca kat. C + E 
wykształcenie: brak wymagań, min.  
2 lata doświadczenia zawodowego na 
stan. kierowcy, prawo jazdy kat. C+E, 
przewóz towaru: trasy: Gliwice–Kraków 
i Gliwice–Opole, możliwa praca również 
w weekendy.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

maszynista  
pojazdów trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Maszynista/MSI/2017 
Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pracę zmianową,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.
Wymagania:
• uprawnienia do kierowania pojazdem  

kolejowym – spalinowymi pojazdami  
trakcyjnymi,

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyj- 
nego na stanowisko maszynisty,

• umiejętność obsługi i eksploatacji lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub  

ustawiacza,

• dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• wykonywanie manewrów w obrębie  

bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej  

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu  

szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• współpraca z dyspozytorami bocznicy  

i drużyną manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, Gliwice, ul. Portowa 28, bu-
dynek E, tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

http://www.pup.gliwice.pl/
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

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

modernizację wentylatorów  
podmuchu kotłów WP-70

Termin składania ofert: 9 marca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 9 marca 2017 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

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

remont elektrofiltru kotła WP-70 nr 3
Termin składania ofert: 14 marca 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

OGłOSZENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

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

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach nie objętych 
ustawą Prawo zamówień publicznych”

w sprawie
„Sprzątanie obiektów PKM,  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150”
nr sprawy ZO/Tr/01/2017

Termin składania ofert: 2 marca 2017 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 2 marca 2017 r. do godz. 11.00

o ogłoszeniu postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:
„Zespół Szkół Ogólnokształcąco- 
-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30  

– budowa areny lekkoatletycznej  
– oświetlenie treningowe”

Termin składania ofert: 6 marca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 6 marca 2017 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie   
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamówienia_publiczne_ 

urzedu_miejskiego.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania rodziny w Gliwicach,
ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice,

nr naboru: CPZ 2/2017, 
zatrudni na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w zespole 

finansowo-księgowym

Ilość etatów: 2
Zakres zadań, które będą wykonywane na stano-
wisku: :
1. prowadzenie ewidencji księgowej jednostek bu-

dżetowych: Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2, 
Dom Dziecka nr 3, Dom Dziecka nr 4, Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach, zwanych dalej „jednostkami”;

2. przygotowywanie niezbędnych danych do spo-
rządzania planów, sprawozdań budżetowych, 
sprawozdań z operacji finansowych, rocznych 
sprawozdań finansowych wraz z niezbędnymi 
załącznikami wskazanych wyżej jednostek;

3. sporządzanie innych niezbędnych informacji, 
raportów, analiz o charakterze finansowym 
w zakresie działania wskazanych wyżej jednostek;

4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
finansowych i gospodarczych (w tym zgodności 
z planami finansowymi jednostek);

5. przygotowywanie przelewów w systemie ban-
kowym;

6. obsługa procesów płacowych;
7. prowadzenie spraw związanych z realizacją umów 

z kontrahentami;
8. współudział w opracowywaniu projektów ure-

gulowań wewnętrznych jednostek z zakresu 
zagadnień finansowo-księgowych.

Wymagania niezbędne:
1. osoba aplikująca posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych (oświad-
czenie),

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, przeciwko działalności instytucji państwo-
wych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
skarbowe (oświadczenie),

4. spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magi-

sterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie 
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną 
szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-let-
nią praktykę w księgowości.

Wymagania dodatkowe: 
1. znajomość ustawy o rachunkowości (ustawa z 29 

września 1994 r. DzU z 1994 r. nr 121, poz. 591 
z późn. zm.),

2. ustawy o finansach publicznych (ustawa z 27 
sierpnia 2009 r. DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.),

3. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (DzU z 2016 r., 
poz. 1015),

4. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicz-
nych w zakresie operacji finansowych (DzU z 2014 
r., poz. 1773),

5. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, pań-
stwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2010 r.  
nr 128, poz. 861),

6. wiedza i doświadczenie zawodowe z zakresu 
obowiązujących przepisów podatkowych, ubez-
pieczeń społecznych,

7. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
8. umiejętność redagowania pism urzędowych,
9. umiejętność podejmowania samodzielnych de-

cyzji,
10. znajomość zakresu działalności Centrum Pieczy 

Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne: 

Komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z zespołem, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaan-
gażowanie, systematyczność, odpowiedzialność za 
powierzone zadania, silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, od-
porność na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym stano-
wisku: 
1. praca w budynku Centrum Pieczy Zastęp-

czej i Wpierania Rodziny w Gliwicach,  
ul. Sikorskiego 134, III piętro, dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych;

2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy;

3. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji;
4. wymagana gotowość do udzielania odpowie-

dzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz te-
lefoniczny),

5. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biu-
rowych.

Informacja nt. wymaganych dokumentów: 
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wy-

kształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
5. formularz oświadczeń.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny  
powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacje dotyczące terminu, miejsca,  
formy składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do 10 marca 
2017 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, 
ul. Sikorskiego 134, piętro III.
Dokumenty należy składać w zamkniętych ko-
pertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem 
naboru. Dokumenty, które wpłyną do Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-41-26.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
BIP wraz z listą kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dodatkowe informacje: 
• jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób nie-

pełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu spełniają-
cych wymagania dodatkowe,

• kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność,

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 
zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
902) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru,

• oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

oFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

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

remont budynku kotłowni WP-70
Termin składania ofert: 9 marca 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 9 marca 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

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

remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej,  
2 x Dn 600, na odcinku  od ul. Św. Wojciecha  

do przejścia sieci nadziemnej w kanał ciepłowniczy podziemny  
(ul. Myśliwska w Gliwicach)

Termin składania ofert: 2 marca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 2 marca 2017 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

koMuNIkAT
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Dobry początek
Sośnicy

Piłkarki ręczne SPr Sośnica Gliwice pokonały zespół SKF KPr Sparta 
Oborniki 27:24 w pierwszym meczu rundy rewanżowej I ligi kobiet. Naj-
skuteczniejszą gliwiczanką była Karolina Golec, zdobywczyni 8 bramek.

Spotkanie zaczęło się nerwowo, ale 
niezwykle pomyślnie dla SPR. Bramkarka 
gliwiczanek w początkowych minutach 
meczu odbiła cztery z pierwszych pięciu 
piłek skierowanych w bramkę Sośnicy. 
Niestety, dobrej obronie nie towarzyszył 
skuteczny atak. Po 10 minutach gospo-
dynie miały na koncie zaledwie jednego 
gola, a Sparta prowadziła czterema 
punktami.

Podopieczne Macieja Haupy zo-
stały w końcu poderwane do gry za 
sprawą Katarzyny Bassek i Patrycji Ko-
busińskiej, które robiły co mogły, aby 
przedrzeć się przez linię obrony gości. 
– Przełamanie nastąpiło w 51. minucie 
po fantastycznej obronie Patrycji Wró-
bel i kontrze Karoliny Golec, która prze-
prowadziła  skuteczny kontratak. Była 
to nasza najskuteczniejsza zawodnicz-

ka. W sumie zdobyła 8 bramek – mówił 
po meczu Krzysztof Zieliński, prezes 
SPR Sośnica. – Dzięki trafieniu dwóch 
rzutów karnych przez Justynę Mrozek 
i Aleksandrę Abramowicz zaczęliśmy 
prowadzić czterema bramkami, a do 
końca meczu pozostawało zaledwie  
6 minut – dodał.

Przyjezdne, dzięki dobrze dyspono-
wanej bramkarce SPR, Patrycji Wróbel, 
nie były w stanie odrobić strat. Ostatecz-
ny wynik meczu to wygrana gliwiczanek 
27:24. – Gratuluję zawodniczkom oraz 
mam nadzieję, że w kolejnym bardzo 
trudnym spotkaniu pozytywnych emocji 
nie zabraknie – mówi Krzysztof Zieliński.

Następny mecz z udziałem szczypior-
nistek SPR Sośnica zostanie rozegrany  
4 lub 5 marca. Przeciwnikiem gliwiczanek 
będzie SPR Olkusz.  (pm)

– Znajdujemy się w trudnym momencie i przeżywamy ciężkie chwile. Było fajnie, gdy wygrywaliśmy, ale teraz czas pokazać charakter. Musi-
my pokazać, że jesteśmy silni – mówił po porażce z poznańskim Lechem radosław Murawski, kapitan Piasta Gliwice. Forma podopiecznych 
radoslava Látala nie zachwyca, ale nie jest jeszcze za późno, by na poważnie wziąć się do roboty. W przeciwnym wypadku o awansie do 
czołowej ósemki przed podziałem punktów i bezpiecznym ekstraklasowym bycie będziemy mogli tylko pomarzyć.

Sytuacja robi się nieciekawa. Naj-
pierw pechowa porażka na wyjeździe 
z Pogonią Szczecin 1:2, a teraz brak 
punktów po przegranej z Lechem Poznań 
u siebie. W sobotni wieczór (18 lutego) 
na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei 
Kolejorz pewnie ograł Piasta 3:0. 

– Początek wyglądał dobrze. Później 
straciliśmy dwie bramki i grało się trud-
niej – mówił na pomeczowej konferencji 
prasowej trener Piasta Radoslav Látal.  
– Mieliśmy problemy kadrowe. Z powodu 
kartek nie zagrali Uroš Korun i Marcin Pie-
trowski. Ze składu wypadł także Michal 
Papadopulos – tłumaczył. – Wiemy co nas 
teraz czeka. Spotkanie z Górnikiem (Łęcz-
na – przyp. red.) będzie dla nas meczem 
o wszystko – komentował Látal.

 Rzeczywiście to będzie ważny mecz. 
26 lutego (niedziela) Piast pojedzie do 

Łęcznej, powalczyć o punkty z ostatnim 
obecnie w LOTTO Ekstraklasie Górni-

kiem (klub ma do rozegrania jeszcze jed-
no zaległe spotkanie). Od dna odbił się 
Ruch Chorzów, który w ostatniej kolejce 
niespodziewanie pokonał warszawską 
Legię i zbliżył się do Piasta. Gliwiczanie 
mają 22 punkty. Zajmują w tabeli trzecie 
miejsce od końca. – Nie chcę składać 
deklaracji, ani rzucać obietnic na wiatr. 
To byłoby najprostsze, ale sam jestem 
kibicem tego klubu i wiem, że gdybym 
czytał takie słowa, to bym się denerwo-
wał. Czas, aby było nas mniej w Inter-
necie. Mniej udzielania się w mediach, 
a więcej rozstrzygnięć odnoszonych na 
boisku – wyznał kapitan Piasta Radosław 
Murawski w szczerej rozmowie na ofi-
cjalnej stronie gliwickiego klubu. 

 (as)

Czas pokazać charakter…  

fo
t. 

A.
 Z

ia
ja

Walka do 
ostatniej piłki!

Po wielu nerwowych akcjach koszykarzom GTK Gliwice udało się poko-
nać na własnym parkiecie zespół Zetkama Doral Nysa Kłodzko 67:60. 
bój o zwycięstwo trwał do ostatnich sekund.

W meczu obie drużyny miały spo-
re problemy w ataku i często pudło-
wały, zwłaszcza z dystansu. Po blisko 
6. minutach tablica wyników wskazy-
wała zaledwie… 6:4. GTK obudziło się 
za sprawą Michała Jędrzejewskiego 
i skutecznym rzutom Marcina Salo-
monika. Gliwiczanie poprawili też 
celność. Trafili wszystkie na 9. wyko-
nanych rzutów wolnych.

Dzięki Damianowi Pielochowi 
i Marcinowi Weselakowi, którzy trafiali 
częściej z dystansu i popełniali zdecy-
dowanie mniej błędów niż przyjezdni, 
pierwsza połowa należała do gliwiczan 
(wygrywali 31:19).

W drugiej odsłonie spotkania za-
wodnicy z Nysy (Aleksander Leńczuk i  
Marcin Bluma) poprawili skuteczność. 
Po kilku minutach trzeciej kwarty był 
już remis (34:34), a potem przewaga 
gości. Trzecia kwarta była wyrównana 
i niezwykle zacięta. Dwoma punktami 
wygrali ją jednak gliwiczanie (42:40).

Najbardziej dramatyczna była 
końcówka. Na niespełna dwie minuty 
przed końcową syreną z dystansu tra-
fił Leńczuk, doprowadzając do remisu 
(56:56). Wydawało się, że goście prze-
jęli inicjatywę i poważnie zagrażają 
gospodarzom. GTK wróciło jednak na 
prowadzenie dzięki pięknym akcjom 
Pielocha i Jędrzejewskiego, który zdobył 
ostatnie punkty w meczu zapewniając 
swojej drużynie zwycięstwo. Ostateczna 
punktacja to wygrana gliwiczan 67:60 
(16:11, 15:8, 11:21, 25:20).

Podopieczni Pawła Turkiewicza kolej-
ny mecz rozegrają w Krakowie z tamtej-
szym AZS AGH. Spotkanie zaplanowano 
na 25 lutego.  (pm)
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