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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRuGa StRONa W ObIektyWIe

21 lutego, w 40. rocznicę powstania Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, prezes 
IPN dr Jarosław Szarek złożył biało-czerwone kwiaty pod tablicą upamiętniającą boha-
tera opozycji antykomunistycznej, górnika Władysława Suleckiego. Na terenie dawnej 
kopalni węgla kamiennego „Gliwice” oprócz prezesa Szarka, obecni byli przedstawiciele 
delegatury IPN z Gdańska i Bydgoszczy, dyrektor Oddziału Katowickiego dr Andrzej 
Sznajder, a także syn Kazimierza Świtonia, założyciela KWZZ. (fot. Z. Daniec)

Studentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Katarzyna Ponińska po raz kolejny 
została doceniona poza granicami naszego kraju. Tym razem za pracę dyplomową, 
która znalazła się wśród 20 najlepszych, wybranych w konkursie Tamayouz International 
Award 2017. Studentka Politechniki Śląskiej w ramach swojej pracy inżynierskiej 
zaprojektowała budynek mieszkalny, który łączy zalety życia na wsi i w mieście. Projekt 
w formie wioski wertykalnej nazwała „Connective housing”. (projekt K. Ponińska)

Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dzięki współpracy 
z firmą APA Smart, powstał zautomatyzowany dom do badań – Leonardo Lab. 
Innowacyjne laboratorium opracowano z myślą o wymagających opieki osobach 
starszych, chorych i niepełnosprawnych. „Inteligentny” dom został wyposażony 
w czujniki, kamery i roboty mające poprawić komfort życia osób o ograniczonych 
możliwościach ruchowych. (materiały Politechniki Śl.)

23-letnia gliwiczanka Martyna Biłogan, znana lepiej jako Erith, wydała swoją 
pierwszą płytę – „Speed of Light”. 12 autorskich kompozycji to mieszanka muzyki 
elektronicznej i popu w baśniowym klimacie. Krążek jest promowany przez teledysk 
do piosenki „This Is What We Are”, kręcony między innymi na gliwickim odcinku 
DTŚ. Erith w 2017 roku została wyróżniona nagrodą prezydenta Gliwic w dziedzinie 
kultury. (fot. W. Ancerowicz)

Nowe nawierzchnie jezdni i chodników, blisko 2 kilometry ścieżek rowerowych – to 
efekty zakończonych prac na ulicach Błonie i Pocztowej. W trakcie kilkumiesięcz-
nych robót przeprowadzono także wymianę infrastruktury podziemnej. Drogi są 
już przejezdne bez utrudnień. Koszt obu inwestycji zrealizowanych przez gliwicki 
Zarząd Dróg Miejskich wyniósł około 5,5 mln zł. (fot. ZDM)

Poprawiamy komunikację

Pamięć wciąż żywa

Wyróżniona za granicą

„Inteligentny” dom opiekun

Erith wydała debiutancką płytę

W sobotę 24 lutego zostanie zainaugurowany nowy cykl spotkań w Muzeum w Gliwi-
cach. Historyk Miwa-Młot przypomni słuchaczom różne koncepcje odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Pierwszy wykład, „Wskrzeszenie Rzeczypospolitej”, rozpocznie 
się o godz. 16.00. Wstęp wolny. Na zdjęciu: generał Piłsudski w pracowni intendentury 
Legionów (fot. archiwum Muzeum w Gliwicach)

Nowy cykl wykładów w Willi Caro

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Zimą jakość powietrza w miastach jest fatalna. Sprzyja temu zwłaszcza spalanie złej jakości opału  
w przestarzałych instalacjach. Gliwice walczą z tym problemem, między innymi od lat wspierając wy-
mianę starych pieców na ekologiczne. Warto to zrobić jak najszybciej i sporo zaoszczędzić – na moder-
nizację ogrzewania można dostać nawet do 24 000 zł (zmiana nieekologicznego systemu węglowego 
na pompę ciepła), a na instalację pompy ciepła i termomodernizację budynku nawet 66 281 zł!
Wymiana przestarzałych pieców 
to obowiązek. Kto jeszcze nie po-
zbył się starych palenisk, zgodnie 
z prawem powinien to zrobić. 
Obowiązująca od 1 września br. 
antysmogowa Uchwała Sejmiku 
Województwa Śląskiego zabrania 
spalania na terenie województwa 
śląskiego węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla, 
mułów i flotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem, 
paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15%, biomasy stałej, której 
wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%. 

Właściciele przestarza-
łych pieców są zobo-
wiązani do ich wymia-
ny. Oczywiście są to 
niemałe koszty, dlatego 
miasto wspiera takie 
inicjatywy finansowo. 

Ile można  
zaoszczędzić?
Trwa nabór wniosków na dofi-
nansowanie z Programu Ogra-
niczania Niskiej Emisji (PONE). 
Co ważne, wniosek o dofinan-
sowanie w ramach programu 
trzeba złożyć przed zmianą 
systemu ogrzewania. Można 
uzyskać zwrot nawet 80%  
tak zwanych kosztów kwalifiko-

wanych, do 8 tys. zł w przypad-
ku systemów gazowych, wę-
glowych i elektrycznych (piece 
akumulacyjne elektryczne) i do 
24 tys. zł w przypadku pomp 
ciepła. 

Warto wiedzieć, że ubiegając się 
o dofinansowanie pompy ciepła, 
można wnioskować także o do-
tację do prac termoizolacyjnych, 
np. docieplenia ścian, dachów 
albo wymiany okien i drzwi ze-
wnętrznych, jeżeli konieczność 
wykonania takich prac wynika 
z przeprowadzonego na własny 
koszt audytu energetycznego. 
Na docieplenie ścian można 
otrzymać do 17 617 zł, na do-
cieplenie stropodachów lub da-
chów – 10 570 zł, a na wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych – do 
14 094 zł. 

Łącznie, na instalację 
pompy ciepła i termo-
modernizacje budynku 
można w ramach PONe 
otrzymać nawet 66 281 zł.

Jak to zrobić?  
to proste!
W programie PONE mogą wziąć 
udział mieszkańcy domków jedno 
– albo wielorodzinnych, którzy 
nie mają możliwości podpięcia 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
chcą trwale zlikwidować systemy 
ogrzewania na paliwo stałe i wy-
mienią je na: ogrzewanie gazowe, 
elektryczne, węglowe lub pompy 
ciepła posiadające znak jakości 
EHPA-Q. Dotacja jest przyzna-
wana na lokal/budynek na który 
wcześniej nie pozyskano dotacji.

Najpierw, jeszcze przed wymia-
ną pieca w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach należy złożyć wnio-
sek, który przejdzie weryfikację 
operatora. Następnie należy 
złożyć odpowiednie dokumenty, 
wybrać wykonawcę z listy za-
kwalifikowanych wykonawców, 
zawrzeć umowę i zrealizować 
inwestycję. Kolejny krok to 
skompletowanie dokumentacji 
do rozliczenia, którą w imieniu 
inwestora złoży wykonawca. 

Szczegółowe informacje o pro-
gramie PONE są dostępne na 
stronie https://bip.gliwice.eu/
strona=11087 lub w Wydziale 
Środowiska UM, pok. 332, tel. 
32 239-12-78, u operatora PONE 

tel.: 504-218-836 oraz na stronie 
internetowej www.niskoemisyj-
ne.gliwice.eu.

Spalasz śmieci 
– będzie kara!
Spalanie śmieci w pie-
cach zwyczajnie się nie 
opłaca. Osoby, które to 
robią, muszą się liczyć 
z mandatem w wysoko-
ści do 500 zł. 

Tylko w styczniu 2018 r. gliwiccy 
strażnicy przeprowadzili niemal 
500 kontroli palenisk domo-
wych.  (mf)

ekOlOGIa

Gliwice stawiają na nowe technologie, nic więc dziwnego,  
że chcą je wykorzystywać w walce o czystsze powietrze.  
Do kontroli dymu z kominów miasto używa dronów.

Straż Miejska w Gliwicach i Policja mają prawo kontrolować 
czym mieszkańcy palą w piecach i na terenie posesji. Mandat 
za tego typu proceder wynosi 500 zł. W przypadku skierowania 
sprawy do sądu grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.
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Masz uwagi, pytania, chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź w weekend 23-25 lutego do hali przy ul. kaszubskiej 28 na  
19. Gliwickie targi budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Czyste powietrze 
dla Gliwic”. Podczas trzech dni targowych będzie można się skonsultować z pracownikami Wydziału Środowiska urzędu 
Miejskiego w sprawie Programu Ograniczania Niskiej emisji (PONe) i warunków jego realizacji.

https://bip.gliwice.eu/strona%3D11087
https://bip.gliwice.eu/strona%3D11087
http://www.niskoemisyjne.gliwice.eu/
http://www.niskoemisyjne.gliwice.eu/
http://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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lada moment rozpocznie się drugi sezon funkcjonowania Gliwickiego Roweru Miejskiego. 100 jed-
nośladów powróci do 10 stacji w różnych częściach miasta już na początku marca. to nie koniec 
dobrych wiadomości – wkrótce system zostanie rozbudowany o 5 nowych stacji, a liczba niebiesko
-czerwonych rowerów zwiększy się do 150. 

Gliwicki Rower Miejski działa już rok. 
W pierwszym sezonie skorzystano z nie-
go ponad 60 tysięcy razy, a w systemie 
zarejestrowało się ponad 6 700 osób. Z sys-
temu skorzystało również 1600 osób, które 
wcześniej zarejestrowały się w innych sys-
temach Nextbike. 1 marca gliwickie rowery 
miejskie powrócą po zimowej przerwie, 
a na ulicach i ścieżkach znów zrobi się 
niebiesko-czerwono. Gliwicki system jest 
pierwszym uruchamianym w tym roku na 
Śląsku. 

– Duża liczba użytkowników Gliwickie-
go Roweru Miejskiego w 2017 roku to 

jasny sygnał, że samoobsługowe wypo-
życzalnie rowerów cieszą się ogromną 
popularnością wśród mieszkańców 
miasta. Cieszy mnie, że już od 1 marca 
po raz kolejny, gliwiczanie będą mogli 
w sprawny i szybki sposób poruszać 
się po mieście rowerem. Z pewnością 
pomoże w tym planowana rozbudowa 
systemu. Życzę wszystkim rowerzystom 
bezpiecznej i przyjemnej jazdy – mówi 
Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta 
Gliwice.

– Rower publiczny to najtańszy, najzdrow-
szy i zazwyczaj najszybszy środek komuni-

kacji w mieście, a Gliwicki Rower Miejski 
to jeden z filarów śląsko-zagłębiowskiej 
komunikacji rowerowej. We wszystkich 
systemach Nextbike z rowerów można 
korzystać za pomocą jednego konta 
użytkownika. To taki rowerowy "wspól-
ny bilet", z którego korzysta już ponad  
40 tysięcy mieszkańców Metropolii – do-
daje Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike 
Polska, operatora Gliwickiego Roweru 
Miejskiego.

Sezon Gliwickiego Roweru Miejskiego 
potrwa do końca listopada. Aby do 
niego dołączyć wystarczy zarejestro-

wać się na stronie internetowej www.
gliwickirower.pl lub przy terminalu i za-
silić swoje konto kwotą 10 zł. Rowery 
można wypożyczać poprzez terminal, 
który znajduje się przy każdej stacji, 
lub korzystając z aplikacji Nextbike na 
telefony komórkowe. Pierwsze 15 minut 
każdego wypożyczenia jest darmowe. 
 (mf)

z miasta

1 marca wsiadamy na rower!

W kolejnym sezonie rowery 
miejskie będzie można wy-
pożyczyć również:

w Łabędach – ul. Przyszowska 
(przy Centrum kulturalno-Spor-
towym Łabędź),

w Sośnicy – ul. Sikorskiego  
(w rejonie skrzyżowania z ul. Rey- 
monta),

w Szobiszowicach – ul. lubliniecka 
(w rejonie Radiostacji),

przy Hali Gliwice – ul. akademicka 
(w rejonie OSiR, kortów tenisowych, 
lodowiska i parku Chrobrego),

na osiedlu Obrońców Pokoju  
(w rejonie szkoły i skweru).

Znalazły dom
Pierwszy tegoroczny bieg na 6 łap za nami. W sobotniej 
imprezie wzięło udział 216 osób, a dom znalazły trzy 
psy ze schroniska przy ul. Wschodniej. 

– Organizujemy Bieg na 6 
łap, by promować adopcję 
zwierząt. Jest to bardzo sku-
teczna forma – impreza cieszy 
się ogromną popularnością, 
a część uczestników biegu przy-
jeżdża z myślą o tym, że wróci 
do domu z nowym członkiem 
rodziny. Tak też było i tym ra-
zem. W minioną sobotę trzech 

podopiecznych Schroniska zna-
lazło swoich nowych właścicieli 
– mówi Iwona Janik z Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

Kolejny Bieg na 6 łap odbędzie 
się 17 marca. Zarezerwujcie 
sobie czas w tę sobotę – psiaki 
czekają na was!  (mf)
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Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału 
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Od tamtej pory Żłobki Miejskie dysponu-
ją już 230 miejscami dla dzieci. Miasto 
jednak na tym nie poprzestaje. W Gli-
wicach będzie ich jeszcze więcej – od 
1 stycznia 2018 r. obowiązują zmiany 
w przepisach, które umożliwiają ponow-
ne wykorzystanie istniejącej infrastruk-
tury i utworzenie dodatkowych miejsc 
dla najmłodszych. 

Miasto uzyskało dofinansowanie działań 
na rzecz rozwoju Żłobków Miejskich, bio-
rąc udział w konkursie ofert na finanso-
we wspieranie zadań z zakresu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. W lutym br. przyznano Gliwicom 
środki w wysokości 103 504 zł na utwo-
rzenie 11 nowych miejsc w oddziale przy 
ul. Kozielskiej 71 w ramach programu 
„Maluch+” 2018. Nowe miejsca mają 
być dostępne od 1 września br. 

z miasta

W czwartek i piątek 1 i 2 marca biuro Miejskiego Rzecznika kon-
sumentów będzie nieczynne. Osoby zainteresowane poradami 
konsumenckimi w tym terminie mogą korzystać z porad innych 
instytucji konsumenckich, o których informacje można uzyskać 
w pokoju 007 urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21. 

Pomimo nieobecności Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w biurze 
MRK można otrzymać poradniki 
konsumenckie. Do dyspozycji miesz-
kańców pozostaje tez infolinia kon-
sumencka (tel. 801-440-220 oraz 
22/290-89-16 czynna od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00) oraz Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w Katowicach (ul. 
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, tel. 
32/356-81-00). (mf)

Dobre informacje dla rodziców

Do 2011 r. w  gliwickich placów-
kach opieki nad najmłodszymi 
było 170 miejsc. Obecnie jest 
ich już 230. a to jeszcze nie 
koniec. Miasto przymierza się 
do zwiększenia liczby miejsc 
w Żłobkach Miejskich.

W wyniku zmian przepisów oraz wprowa-
dzenia resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch” Gliwice w 2011 roku 
przystąpiły do konkursu, starając się 
o dofinansowanie projektu. Dzięki temu 
pozyskaliśmy środki na utworzenie no-
wych miejsc dla dzieci. – Chcieliśmy jak 
najlepiej wykorzystać posiadaną infra-
strukturę i to się udało. Od marca 2012 
r.w oddziale przy ul. Żeromskiego 26a 
działa dodatkowa grupa dla 30 dzieci. Na 
ten cel pozyskaliśmy 83 388 zł – wyjaśnia 

Potrzebujesz porady 
konsumenckiej? 
Przeczytaj!

Szykują się kolejne zmiany w centrum miasta. Przy ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego, na 800-metrowym odcinku, od pl. Piłsudskie-
go do ul. Orlickiego, zostanie zmodernizowany skwer potocznie 
zwany „bulwarami kłodnicy”. 

Pojawi się nowa zieleń (rabaty kwia-
towe i bylinowe) oraz elementy małej 
architektury parkowej (ławki, siedziska 
i leżaki parkowe), a biegnące przez 
zieleniec ciągi piesze zyskają nową, 
przyjazną użytkownikom nawierzch-

nię. Prace mają się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. Przetarg na realizację zo-
stanie ogłoszony w ciągu kilku tygodni.  
Koszt inwestycji oszacowano na około 
800 tys. zł. 
 (mf)

Modernizacja 
wzdłuż kłodnicy
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Od nowego roku szkolnego po raz kolejny zwiększy się liczba miejsc w gliwickich Żłobkach Miejskich. 
W sumie będzie ich już ponad 240. Na ten cel Miasto pozyskało ponad 100 tys. zł. Od września mia-
sto będzie dofinansowywało w sumie 442 miejsca we wszystkich żłobkach w Gliwicach. 

W latach 2011–2017 z programu 
„Maluch” na rozwój i funkcjono-
wanie Żłobków Miejskich Miasto 
pozyskało prawie 900 tys. zł. 

W tym czasie z budżetu gminy na ten 
cel przeznaczono 25 248 210,02 zł. Na 
żłobki niepubliczne przeznaczono w tych 
latach 2 180 052 zł. W 2018 r. będzie to 
800 tys. zł, co umożliwi dofinansowanie 
201 miejsc.  (mf)
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edukacja

Specjalista kształcony na miarę 

Nauka       jest      super!
Zakończyła się V edycja Dni Gliwickich Młodych Naukowców. Podczas finału projektu w Centrum 
edukacyjno-kongresowym nagrodzono aż 67 osób – uczniów i przedszkolaków doskonale radzą-
cych sobie z zagadnieniami ze świata nauk ścisłych.

Dni Gliwickich Młodych Naukow-
ców to edukacyjny projekt popu-
laryzujący nauki matematyczno-
-przyrodnicze, w ramach którego 
młodsze i starsze dzieci przez 
kilka miesięcy rozwiązywały za-
dania i stawały do konkursów. 
Dla najmłodszych organizatorzy 
przygotowali Akademię Naj-
młodszego Naukowca, w której 
wzięło udział 86 przedszko-
laków oraz 61 uczniów klas I.  
150 uczniów szkół podstawo-
wych rywalizowało ze sobą 
w konkursach w ramach Nauko-
wej Ligi Szkół Podstawowych, 
natomiast 333 gimnazjalistów 
mierzyło się ze sobą w Nauko-
wej Lidze Szkół Gimnazjalnych, 
obejmującej konkurs wiedzy 
i konkurs na plakat.

 – Projekt miał na celu nie tylko 
popularyzację przedmiotów 
ścisłych, ale również rozwój 
zainteresowań i pasji młodzie-
ży. My tu w Gliwicach mamy 
cudowną młodzież, cudowne 
dzieci, pełne pomysłów, które 
mogą zadziwić niejednego 
dorosłego – mówi Agata Cira, 
dyrektor SP nr 6.

Finał akcji odbył się 15 lutego, 
w Centrum Edukacyjno-Kon-
gresowym. Najzdolniejsi ze 
zdolnych zostali wyróżnieni 
i otrzymali nagrody, które po-
zwolą im dalej rozwijać nauko-
we pasje. Po części oficjalnej 
niespodziankę dla wszystkich 
swoich gości przygotowała Po-
litechnika Śląska. Podczas nie-

zwykle widowiskowego pokazu 
można było m.in. zobaczyć co 
się stanie z balonem, gdy po-
traktujemy go ciekłym azotem 
i dowiedzieć się, jak wykorzy-
stać popularną zabawkę, jaką 
jest spinner, w naukowym 
doświadczeniu.

Projekt został zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową z Od-
działami Integracyjnymi nr 6 
im. Noblistów Polskich, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 
i Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 11 przy współpracy 
z Politechniką Śląską, Szkołą 
Podstawową nr 13, Szkołą 
Podstawową z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 1 oraz objęty 
patronatem Prezydenta Miasta 
Gliwice Zygmunta Frankiewi-
cza, rektora Politechniki Ślą-
skiej prof. Arkadiusza Mężyka 
i dyrektora Delegatury w Gli-
wicach Kuratorium Oświaty 
w Katowicach Jacka Tarkoty.

lista laureatów:
1. akademia Najmłodszego 
Naukowca
• Spotkanie z matematyką: 

Nella Kucharska z Przedszko-
la Miejskiego z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 40 w Ze-
spole Przedszkoli Miejskich 
nr 4

• Spotkanie z fizyką i chemią: 
Liwia Wocka z Przedszkola 
Niepublicznego "Stokrotka"

• Spotkanie z biologią i geo-
grafią: Aleksandra Kordecka 
z Przedszkola Miejskiego 
z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 21

2. Naukowa liga Szkół Podsta-
wowych
• konkurs matematyczny:

I miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 39: Eliza Kubacka, 
Natalia Kużdżał, Mateusz 
Męcik
II miejsce: Szkoła Podstawowa 
nr 13: Adam Kurzak, Tymon 
Szajner, Jan Czachorowski

III miejsce: Szkoła Podstawo-
wa nr 16: Nikodem Ciomcia, 
Michał Krawczyk, Katarzyna 
Littan

• konkurs przyrodniczy:
I miejsce: Szkoła Podstawo-
wa nr 28: Jakub Arasimski, 
Marek Krasowski, Aleksandra 
Rozkrut
II miejsce: Szkoła Podstawowa 
nr 9: Magdalena Ochman, Na-
talia Tomala, Jakub Trzepacz
III miejsce: Szkoła Podstawowa 
nr 12: Łukasz Jadczyk, Karolina 
Kucab, Wiktoria Morawiec
III miejsce: Szkoła Podstawo-
wa nr 41: Maciej Lachowicz, 
Alicja Piątkowska, Aleksander 
Stachowski

• konkurs na pracę badawczą:
I miejsce, kategoria – kl. 4–6: 
Szkoła Podstawowa nr 10: 
Stanisław Rajca
II miejsce, kategoria – kl. 4–6: 
Szkoła Podstawowa nr 28: 
Aleksandra Borkowy, Wiktoria 
Kochowska

III miejsce, kategoria – kl. 4–6: 
Szkoła Podstawowa nr 10: Ma-
ciej Szczepanik
I miejsce, kategoria – kl. 7: 
Szkoła Podstawowa nr 1: Do-
minik Domański
II miejsce, kategoria – kl. 7: 
Szkoła Podstawowa nr 13: 
Dominika Zamorowska
III miejsce, kategoria –  
kl. 7: Szkoła Podstawowa nr 4: 
Patrycja Suwalska

3. Naukowa liga Szkół Gimna-
zjalnych
• konkurs wiedzy:

I miejsce: Gimnazjum nr 9: 
Katarzyna Kucias, Bartłomiej 
Stec, Zuzanna Świerc
II miejsce: Oddziały gimnazjal-
ne w I Dwujęzycznym Liceum 
Ogólnokształcącym: Filip 
Buława, Dominika Kampka, 
Michalina Nawrot
III miejsce: Oddziały gimnazjal-
ne w V Liceum Ogólnokształcą-
cym z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi: Marek Mrówka, Michał 
Towarek, Kacper Stiborski

• konkurs na poster „Chemia 
wokół nas"

I miejsce: Oddziały gimnazjalne 
w I Dwujęzycznym Liceum Ogól-
nokształcącym: Karolina Sadow-
ska, Michalina Nawrot, Martyna 
Wysoczańska-Jankowich
II miejsce: Gimnazjum nr 1: 
Nicola Olesińska, Nicole Sala, 
Jakub Szczęch, Patrycja Zasuwa
III miejsce: Oddziały gimna-
zjalne w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
nr 6: Marta Czarnecka, Zuzanna 
Słomczyńska, Ela Sztaba.  (mt)

5 marca w Centrum edukacyjno-kongresowym Politechniki Śląskiej odbędzie się II konferencja z cyklu edukacja Dualna – eDual. Wezmą w niej 
udział przedstawiciele świata nauki i gospodarki, którzy wspólnie dyskutować będą o kształceniu studentów na potrzeby nauki i przemysłu.

Konferencja organizowana 
przez Politechnikę Śląską po 
raz kolejny odbędzie się pod 
hasłem „Studia dualne odpo-
wiedzią na potrzeby Przemysłu 
4.0”. Weźmie w niej udział m.in. 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin, 
który objął wydarzenie swoim 
patronatem, a także rektorzy 
wszystkich polskich uczelni 
technicznych, goszczący w Gli-
wicach w ramach Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych.

W trakcie prezentowane i dysku-
towane będą przykłady edukacji 

dualnej oraz przykłady różnych 
działań związanych z tego typu 
edukacją na polskich uczelniach. 
Jedna z sesji zostanie poświęco-
na dobrym praktykom, realizo-
wanym przez partnerów zagra-
nicznych Politechniki Śląskiej.

Konferencji, podobnie jak w ze-
szłym roku, towarzyszą Inżynier-
skie Targi Pracy i Przedsiębior-
czości. Partnerem wydarzenia 
jest Miasto Gliwice.

Szczegółowy program wydarze-
nia można znaleźć na stronie 
www.edual.polsl.pl.  
 (mt)

II konferencja edukacja Dualna – eDual
Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5 marca 2018 r.
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ciekaWostki

Czego nie wiecie o gliwickiej Palmiarni?
Chyba nie ma gliwiczanina, który choć raz nie odwiedziłby Palmiarni Miejskiej. to urokliwe miejsce 
każdego roku przyciąga blisko 200 tys. odwiedzających. każdy widział palmy, tropikalne ryby czy su-
kulenty. Są jednak rzeczy, których o gliwickich tropikach nie wiecie.

Historia gliwickiej palmiarni sięga 1880 r. Wówczas na 
terenie kształtującego się parku miejskiego powstały 
pierwsze szklarnie. W latach 20-stych XX wieku w Pal-
miarni można było podziwiać m.in. małpy, papugi, węże 
i żółwie.  W kaskadowym wodospadzie pływały pstrągi 
źródlane. Wielką – dosłownie – atrakcją była kwitnąca 
jedynie raz w roku wiktoria królewska, największa roślina 
wodna na świecie. 

Obecnie największą atrakcją Palmiarni są akwaria. Poja-
wienie się tropikalnych ryb zwiększyło liczbę odwiedzin 
o grubo ponad 100%. Największa ryba, arapaima, ma 
2 m długości. Każdego dnia ryby gliwickich tropików 
zjadają około 2 kg mięsa. Zmyślne płaszczki żerujące przy 
dnie początkowo były karmione za pomocą długich rur 
sięgających dna zbiornika. Teraz już się tak wyedukowały, 
że na posiłek podpływają tam, gdzie pozostałe ryby. 
O dobre samopoczucie roślin i zwierząt dba w sumie 29 
osób (w tym 8 ogrodników) i 8 przewodników. I chyba 
skutecznie – w gliwickiej Palmiarni udało się już roz-
mnożyć płaszczki, kraby i ryby z akwarium wód jeziora 
Tanganika. 

Maryśka jest w Palmiarni „nowa”. 30 lat temu pewien 
mężczyzna spod Częstochowy przywiózł z Libii nasionko 
palmy i zasadził w domu na parapecie. Coraz większa palma 
została przesadzona do dużej donicy i tak się zaaklimatyzo-
wała, że została uznana za członka rodziny, zyskując imię 
Maryśka. Z czasem wyrosła i trafiła do Palmiarni. Mamy 
informacje z pewnego źródła, że koleżanki palmy przyjęły 
ją bardzo życzliwie. 

Mrówcza królowa ma 7 lat. Jest wiekowa i, pomimo do-
brych rządów, mrówcza społeczność musi się przygotować 
na rychłe przekazanie berła tej, która się narodzi. Tymcza-
sem mrówki uwijają się i niestrudzenie taszczą na swych 
grzbietach zielone liście. Są one codziennie dostarczane 
przez pracowników tropików. Palmiarniane mrówki najbar-
dziej lubią liście trzmieliny i maliny. Nie jedzą ich jednak, 
tylko hodują na nich grzyby, którymi się żywią. 

10 lat temu przy Palmiarni wybudowano trzy szklarnie. 
W jednej z nich znajduje się przechowalnia dla palm, 
które w sezonie letnim można podziwiać na gliwickich 
skwerach. W tym roku będą przesadzane do większych 
donic. W drugiej szklarni rośliny są rozmnażane i leczo-
ne. Trzecia szklarnia to tzw. lodówka. W niej rośliny są 
wprawiane w stan spoczynku, bez którego w kolejnym 
sezonie nie mogłyby zakwitnąć.

Prawdziwy fenomen
Palma Corypha, tzw. niebochronka. Występuje w In-
diach. Gatunek monokarpiczny. Całą swoją energię 
życiową skupia na wydaniu kwiatostanu. Kwitnie tylko 
raz w życiu, potem umiera. W gliwickiej Palmiarni rośnie 
jednak od kilkudziesięciu lat. Jak to możliwe? Na prze-
łomie roku, gdy zaczyna kwitnąć, pracownicy Palmiarni 
wycinają większą część kwiatostanu oszukując w ten 
sposób palmę, która nie wypełnia swojej roli i żyje nadal, 
by w kolejnym roku znów spróbować wydać kwiatostan 
złożony z kilku milionów kwiatów. W ten sposób podej-
muje kolejne próby zakończenia żywota. Oczywiście 
pracownicy Palmiarni na to nie pozwolą.  (mf)

Pstrągi i Wiktoria

2 kg mięsa dla ryb

Maryśka

Co jedzą mrówki?

Po co w Palmiarni 
lodówka?
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historia

Gliwice są jednym z pionierów nowoczesnej industrializacji na Górnym Śląsku. Przemysłem, któ-
ry zadecydował o obliczu Gliwic, było hutnictwo żelaza. Najstarszym i najważniejszym zakładem 
przemysłowym na terenie Gliwic była zbudowana w latach 1794–1796 królewska Odlewnia Żelaza 
w Gliwicach (königlische eisengieserei in Gleiwitz), zwana później Hutą Gliwicką (Gleiwitzerhütte), 
druga w kolejności była huta Hermina.

Początki huty Hermina
 w Łabędach (1847–1887)
17 listopada 1847 r. wrocławski kupiec 
Moritz Izaak Caro zakupił teren pomiędzy 
Kanałem Kłodnickim – a rzeką Kłodnicą, 
który przeznaczył pod budowę huty żela-
za. 14 sierpnia 1848 r. położono kamień 
węgielny pod budowę huty, którą od 
imienia synowej kupca, a męża Roberta 
Caro, Herminy (z domu Kern) nazwano 
„Hermina”. W 1849 r. w hucie została 
uruchomiona pudlarnia, a rok później – 
walcownia. Zarówno młot pudlarski, jak 
i walcownia napędzane były przez dwa 
koła wodne. 

Huta rozpoczęła normalną produkcję w 1859 r.,  
w dalszych latach podnosząc ją i rozwijając 
się. Trudności gospodarcze związane z ma-
łymi kryzysami gospodarczymi w latach 
1857 i 1873 wpłynęły na likwidację części 
starego hutnictwa opartego na dawnych pro-
cesach. Był to okres wejścia do produkcji stali 
procesu bessemerowskiego w Anglii oraz 
martenowskiego we Francji, Luksemburgu, 
Belgii, Holandii i Niemczech. Ceny stali zaczę-
ły spadać i małe przedsiębiorstwa o niskiej 
wydajności skazane były na likwidację. 

Jednym z kierunków ochrony przed konku-
rencją były cła importowe oraz grupowanie 
zakładów hutniczych w większe organizmy
-spółki akcyjne. W 1887 r. powstała spółka 
akcyjna o nazwie Oberschlesische Eisenin-
dustrie Aktien-Gesellschaft für Bergbau und 
Hüttenbetrieb – Górnośląskie Zakłady Stalo-
we dla Górnictwa i Hutnictwa SA (w skrócie 
Obereisen) do której należały: huta Hermina, 
huta Julia w Bobrku i huta Baildon w Kato-
wicach. W tym samym roku zakłady nale-
żące do górnośląskich koncernów (a więc 
i te należące do Obereisen) przystąpiły do 
syndykatu o nazwie Verband Oberschlesi-
scher Walzwerke (Związek Górnośląskich 
Walcowni). 

Huta Hermina w struktu-
rach wielkich górnośląskich 
koncernów (1887–1945)
W chwili przejęcia Herminy przez Obe-
reisen, huta posiadała już 23 piece, 
młotownie przy piecach pudlarskich, tor 
transportowy kutych lup żelaza zgrzew-
nego oraz walcarki napędzane maszyną 
parową. Surówkę do produkcji żelaza 
sprowadzano z huty Antoni w Rudzie 
Śląskiej – Wirku. Wyroby huty odbiera-

ne były zarówno transportem wodnym, 
jak i kolejowym. W momencie wejścia 
huty Hermina do koncernu Obereisen 
produkowała ona rocznie ok. 15 tys. ton 
wyrobów walcowanych. W 1890 r. na 
terenie huty powstał wydział produkcji 
kształtek szamotowych, tzw. cegielnia 
produkująca 36 tys. sztuk cegieł miesięcz-
nie. Huta osiągnęła największy rozwój 
w 1900 r., kiedy to na pudlarni czynne 
były 32 piece wraz z kotłami odzyskni-
cowymi nowego typu (tzw. wodnorur-
kowe). Produkcja wzrosła do 18 tys. ton 
wyrobów walcowanych rocznie. Warto 
również wspomnieć, że huta „Hermina” 
jako pierwsza w Europie (w 1882 r.) otrzy-
mała oświetlenie elektryczne.

Z biegiem czasu produkcja stali w piecach 
pudlarskich w porównaniu do nowych 
procesów nie mogła już być konkuren-
cyjną. Z tej przyczyny produkcję w miej-
scowej stalowni pudlarskiej zatrzymano 
w 1906 r., a w jej halach zamontowano 

następnie nową walcownię blach. Od 
tego czasu huta stała się tylko walcownią 
stali.

Cztery lata po podziale Górnego Śląska 
(1922 r.), koncern Obereisen połączył się 
z koncernem Oberbedarf (Oberschlesi-
sche Eisenbahn-Bedarfs A.G. - Górnoślą-
skie Koleje Żelazne SA) oraz koncernem 
Donnersmarckhütte A.G. (Huta Donner-
smarcka SA) tworząc jeden z największych 
koncernów we wschodniej części Niemiec 
p.n. Vereinigte Oberschlesische Hütten-
werke A.G. (Oberhütten) – Zjednoczone 
Górnośląskie Zakłady Hutnicze. W hucie 
Hermina zmodernizowano wówczas 
warsztaty. W latach 30. XX w. nastąpiła 
rozbudowa huty, do której przeniesiono 
z Biskupic walcownię blach. Do 1945 r. 
huta produkowała na cele zbrojeniowe 
III Rzeszy.

Anna Kulczyk
Muzeum w Gliwicach

Hermina była najstarsza

Jeden z dokumentów założenia huty Hermina, 1848 r. 

Młot parowy w hucie Hermina w Łabędach, 1906 r.
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sport

W niedzielnym spotkaniu 23. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice wygrał na wyjeździe  
z Lechią Gdańsk 2–0 (0–0). Bramki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli Mateusz Szczepa-
niak i Michal Papadopulos.
Początek spotkania przebiegał 
w wolnym tempie. Akcja toczyła 
się głównie w środkowej strefie 
boiska. W 8. minucie pierwszą 
okazję stworzyli sobie gospodarze, 
jednak strzał głową Flavia Paixao 
dobrze obronił Jakub Szmatuła. 
Chwilę później indywidualną akcją 
popisał się Saša Živec, który ograł 
dwóch rywali, wbiegł w pole karne 
i dograł wzdłuż bramki do Karola 
Angielskiego. Napastnik Piasta od-
dał strzał, ale został zablokowany. 
W 20. minucie Flavio Paixao po-
nownie próbował główkować, ale 
bramkarz Niebiesko-Czerwonych 
spokojnie złapał piłkę. Do końca 
pierwszej części gry żadna z drużyn 
nie stworzyła sobie stuprocento-
wych sytuacji strzeleckich.

Po przerwie obraz gry się nie 
zmienił. Obie drużyny walczyły 
w środku pola, ale brakowało 
okazji bramkowych. W 58. minu-
cie na strzał z dystansu zdecydo-

wał się Gerard Badía, jednak jego 
uderzenie obronił Dusan Kuciak.

Wynik rywalizacji został otwarty 
dopiero w 65. minucie. Tomasz 
Jodłowiec przyjął piłkę po długim 
wyrzucie z autu, a następnie ob-

rócił się z nią i oddał strzał. Jego 
uderzenie było zablokowane, 
jednak do futbolówki dopadł Ma-
teusz Szczepaniak, który nie miał 
problemów z umieszczeniem jej 
w siatce i wpisał się tym samym 
na listę strzelców.

Drugiego gola zdobył Michal 
Papadopulos, który znalazł się 
w dobrej sytuacji i podwyższył 
wynik rywalizacji uderzeniem 
po długim rogu. Bramka padła 
w doliczonym czasie gry.

Mamy trzy punkty

Pokonały Karpaty

piast 
wypunktowany

Siatkarki z AZS Politechnika Śląska wygrały 3:1 z drużyną Karpaty Krosno.  Dzięki 
zaciętej walce i zdobytym trzem punktom Akademiczki zapewniły już sobie grę 
w play-off i utrzymanie w I lidze.  

Początek meczu należał do 
drużyny z Krosna, która ob-
jęła prowadzenie 4:0 i długo 
utrzymywała przewagę. Przy 
stanie 11:16 dla Karpat, trener 
gliwiczanek Wojciech Czapla 
wziął czas. Ta decyzja całko-
wicie odwróciła losy partii 
i gliwickie siatkarki rozpoczęły 
ostrą walkę wygrywając seta 
25:19. Drugiego seta wygrały 
krośnianki 25:18, a trzeciego 
gliwiczanki. 

– Najpierw grano punkt za 
punkt, potem Karpaty od-
skoczyły na pięć oczek (4:9). 
Zaczęliśmy mozolnie odrabiać 
stratę, by doprowadzić do 
remisu 13:13. Zespół z Krosna 
odparł ten atak, ale więcej 
zimnej krwi i opanowania wy-
kazały w końcówce tej partii 
gospodynie, które przy wyniku 
21:21 zdobyły trzy punkty z rzę-
du i choć przeciwniczki jeszcze 
na chwilę przerwały tę serię, 

to ostatnie zdanie należało 
do Barbary Sokolińskiej, która 
atakiem zakończyła tę odsłonę 
25:22 – relacjonuje trener Woj-
ciech Czapla. 

Czwartą część meczu  wygrały 
gliwiczanki z wynikiem 25:18. 
To zapewnia im miejsce 
w pierwszej ósemce. Wyniki: 
KŚ AZS PŚ Gliwice – Karpaty 
Krosno 3:1 (25:19, 18:25, 
25:22, 25;18).  (mf)
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Biuro Prasowe  
GKS Piast SA

Po całkiem dobrym meczu futsalowa drużyna Piasta musiała 
uznać wyższość FC Toruń, przegrywając w niedziele u siebie 
2:5. W efekcie gliwiczanie tracą do rywali siedem punktów.

Pierwszą akcję zakończoną strza-
łem przeprowadzili goście. Ude-
rzenie Kriezela z dystansu pewnie 
jednak obronił Widuch. Potem 
kibice zobaczyli kilka niecelnych 
prób w wykonaniu zawodników 
obu zespołów. W 9 minucie strzał 
Kriezela z dystansu obronił Widuch, 
niestety przy dobitce Mikołajewi-
cza nie miał już szans i torunianie 
objęli prowadzenie. Gliwiczanie 
starali się odrobić stratę, jednak 
ich starania zakończyły się utratą 
kolejnego gola w 11 minucie. Pod 
koniec 19 minuty, Szadurski zdecy-
dował się uderzyć na bramkę, choć 
odległość była spora. Neagu nawet 
nie zdążył zareagować i tym samym 
gospodarze zdobyli kontaktowe-
go gola jeszcze przed przerwą, co 
dawało nadzieję na dobry wynik.

Drugą połowę gliwiczanie za-
częli z wiarą, że uda się szybko 
doprowadzić do wyrównania. 
W 25 minucie bliski szczęścia 
był Piskorz, który trafił w słupek. 
Dwie minuty później jednak goście 
wyszli z kontrą, którą na trzecią 
bramkę zamienił Mikołajewicz. Po 
kilkunastu sekundach po stracie 
kapitan gości ponownie wpisał się 

na listę strzelców. W 14 minucie 
Wojciechowski przelobował Wi-
ducha, podwyższając wynik na 5:1. 
Po tym golu gliwiczanie nie mając 
już nic do stracenia, zdecydowali 
się na grę z lotnym bramkarzem. 
Przyniosło to efekt w 39 minucie, 
kiedy to po zagraniu Dewuckiego – 
precyzyjnym uderzeniem w okien-
ko popisał się Szadurski. Na więcej 
goli już jednak nie starczyło czasu.

Torunianie po raz drugi w tym 
sezonie pokonali Piasta. Naszym 
znowu zabrakło szczęścia i precyzji.

źródło: piast.gliwice.pl/futsal/mt
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20 lutego w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okoliczno-
ściowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. Półwiecze świętowali (w kolejności alfabetycznej): Ewa Piotrowska-Andruszków i Edward Andruszków, Wanda 
i Władysław Andrzejewscy, Elżbieta i Ryszard Baranowie, Emilia i Zygmunt Bulowie, Marianna i Zygmunt Czyżewscy, Leonia i Tadeusz Dudkowie, Barbara i Andrzej 
Dworscy, Elżbieta i Jerzy Halscy, Maria i Marek Hermanowie, Elżbieta i Tadeusz Janowscy, Elżbieta i Jerzy Kolankowie, Urszula i Zygmunt Kołodziejowie.

Barbara i Szczepan Kozaczkiewiczowie, Krystyna i Józef Kozdry, Alfreda i Ryszard Kulczyccy, Renata i Eugeniusz Kwiotkowie, Teresa i Bogdan Laskowie, Krystyna 
i Jerzy Lewandowscy, Jadwiga i Józef Maciejczykowie, Teresa i Władysław Motylowie, Jadwiga i Ernest Mrozkowie. 

Halina i Henryk Szymańscy, Małgorzata i Andrzej Świerczyńscy, Danuta i Andrzej Wącholowie, Danuta i Eugeniusz Wiąckowie, Maria i Jan Wiąckowie, Anna i Au-
gustyn Wołowscy, Regina i Zdzisław Wróblewscy, Helena i Jan Zagozdonowie, Natasza i Ryszard Zaradzcy. W gronie par świętujących Diamentowe Gody znaleźli 
się: Maria i Ludwik Janasowie oraz Elżbieta i Paweł Plosczykowie. 
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 kOMuNIkaty / OGŁOSZeNIa

Wpłaty dokonane we wszystkich oddzia-
łach ING banku Śląskiego przyjmowane 
są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
na stanowisku wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (parter budynku po 
lewej stronie od wejścia głównego) oraz 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi, ul. Jasna 31A, pokój 10, tel. 32/338- 
-64-18, 32/338-64-19 lub pod nr ko-
munikatora GG: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice infor-
muje, że przedmiotowa opłata należna 
jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieru-

chomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste na cele szczególne, wymie-
nione w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieru-
chomości przeznaczonych na cele rol-
ne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 ww. ustawy),

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

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

Wartość nieruchomości określana jest 
w akcie notarialnym (lub decyzji admini-
stracyjnej), 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 powi-
nien, do końca roku kalendarzowego, 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem 
opłaty rocznej i propozycją nowej, zak-
tualizowanej opłaty, która będzie obo-
wiązywała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom 
fizycznym, którym oddano nierucho-
mość na cele mieszkalne, a których 
dochód na jednego członka gospodar-
stwa domowego nie przekracza 50% 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej za 
rok poprzedzający ten, za który opłata 
ma być wnoszona, ogłaszanego przez 
prezesa GuS, może zostać na ich wnio-
sek przyznana bonifikata od opłaty 
rocznej. bonifikata wynosi 50% kwo-
ty opłaty i jest przyznawana na okres  
1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski 
o udzielenie bonifikaty należy składać 
do 1 marca roku, za który bonifikata 
jest udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifi-
katy od opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste znajduje się na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

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

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przypomina

Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice  
(t.j.  uchwała XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice z 7 września 2017 r.), w dniach od  
1 lutego do 28 lutego 2018 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób 
ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania do re-
montu do 31 grudnia 2005 r., do dokonania obowiązku aktualizacyjnego, potwier-
dzającego chęć dalszego ubiegania się o jego wynajęcie.
Druki oświadczeń dostępne są:
• w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwali-

dów Wojennych 12, 
• w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę składać w Biurze Podawczym Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

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

INFORMACJE

ZNaJDZIeSZ NaS teŻ Na:

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice” – we fragmentach wskazanych 
na załączniku graficznym

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) 
oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi 
zmianami), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym wy-
łożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko w  dniach od 1 marca do  
29 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres:  
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31a), w następujący sposób:
poniedziałki i piątki  – w godz.   8.00 – 12.00
wtorki i środy  – w godz. 12.00 – 16.00
czwartki   – w godz. 13.00 – 17.00

w pokoju nr 209 (II piętro).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 
2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31a – sala 206 (II piętro) o godz. 16 00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznacze-
niem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. 
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na 
środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta dodatkowo Rada Miasta.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Do 28 lutego można zgłaszać uwagi do projektów nowych statutów wszyst-
kich gliwickich osiedli w ramach konsultacji społecznych.
Cały teren Gliwic podzielo-
ny jest na 21 osiedli i każde 
z nich posiada swój statut. 
To ważny dokument zawiera-
jący m.in. spis kompetencji, 
praw i obowiązków rad osie-
dli, które reprezentują miesz-
kańców i mogą podejmować 
różne działania istotne dla 
lokalnej społeczności.

Obecne statuty obowiązują od 
czerwca 2014 roku. Ich zmiana 
jest przygotowywana w związ-
ku z decyzją Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, 

który zaakceptował zastrze-
żenia wojewody śląskiego 
do zapisów, uchwalonych 
ponad trzy lata temu przez 
Radę Miasta Gliwice. Władze 
miasta nie zgadzają się z de-
cyzją WSA i złożyły odwołanie 
w Naczelnym Sądzie Admini-
stracyjnym. Pomimo toczącej 
się procedury sądowej, rady 
osiedli będą przez cały czas 
funkcjonować bez przeszkód.

Informacje o konsultacjach 
społecznych znajdują się 
w ogłoszeniu Prezydenta 

Gliwic dostępnym na www.
gliwice.eu oraz bip.gliwice.
eu w zakładkach Samorząd/
Rady Osiedli oraz Informacje 
publiczne/konsultacje spo-
łeczne. 

Wszystkie zgłoszone przez 
mieszkańców uwagi zostaną 
szczegółowo przeanalizowane, 
a wyniki konsultacji będą opu-
blikowane na łamach „MSI”, na 
stronach www.gliwice.eu oraz 
bip.gliwice.eu. Nowe statuty 
muszą zostać zatwierdzone 
przez Radę Miasta.  (kik/al)

kONSultaCJe SPOŁeCZNe

Masz uwagi do nowych 
statutów osiedli?

http://www.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
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OGŁOSZeNIa

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu:

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

NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE  
NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej

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

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

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

• ul. ŻÓŁkIeWSkIeGO 2, lokal nr 5, 
II piętro, pow. 56,45 m2 + piwnica: 
10,26 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2018 r. od godz. 
9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. ROGeRa 1, lokal nr 4, poddasze, 
pow. 49,43 m2, 2 pokoje, 2 przed-
pokoje, kuchnia, WC, komórka, 
pomieszczenie gospodarcze, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
123 200,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali 

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

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż pra-
wa własności niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako:

• dz. nr 130, obręb Czechowice 
Północ, położonej w Gliwicach 
na północ od ul. Ziemięcic-
kiej w Gliwicach, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 0,0626 ha, kW nr 
Gl1G/00041233/8.

termin przetargu: 5 marca 2018 r. o godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 116 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 11 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2018 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności zabudowanej części nieru-
chomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 224/1 i 234/1, obręb Si-
kornik, o łącznej powierzchni 
0,0472 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej nr Gl1G/00033240/1, 
stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach 
na wschód od ul. Marzanki.

termin przetargu: 6 marca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
330 000,00 zł*
*Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 33 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem 

jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 
nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy pl. Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń  

do nieruchomości umieszczonych w wy-
kazach.

przeznaczone do  
wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 28/2018 do 28 lutego 2018 r.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 64 – 80 do 6 marca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INFORMUJE,

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych 

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w media,
• dostępne miejsca  

parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 
ochraniany przez profesjonalną  
firmę oraz monitorowany 
telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą  
Średnicową, 4 km od  
śródmieścia Gliwic.

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

dZIaŁkI Pod buDOWNICtWO  
mieszkaNioWe

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

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

gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają  

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,  
kW Gl1G/00092888/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 171 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 200,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2,  
kW Gl1G/00092890/3 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 184 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 500,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2,  
kW Gl1G/00092892/7
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 182 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 300,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2,  
kW Gl1G/00092893/4
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2,  
kW Gl1G/00092894/1
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2,  
kW Gl1G/00092895/8
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 177 400,00 zł

Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 800,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,  
kW Gl1G/00092908/3
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,  
kW Gl1G/00092897/2
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/43 o pow. 1178 m2,  
kW Gl1G/00092899/6
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,  
kW Gl1G/00092903/8
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 179 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 000,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,  
kW Gl1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

• przetargu z publikacją ogłoszenia organizo-
wanego wg procedur określonych regulami-
nem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na: 

remont części ciśnieniowej  
kotła WP-70 nr 2.

termin składania ofert: 6 marca 2018 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 6 marca 2018 r. o godz. 10.00

• postępowania w trybie negocjacji z ogłosze-
niem, organizowanego wg procedur określo-
nych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

zabudowę systemu analitycznego  
i modelu określania wycieków wody 
sieciowej na sieciach ciepłowniczych.

termin składania ofert wstępnych:  
1 marca 2018 r. do godz. 15.00

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

24 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny  
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek: nr 426, 
obręb bojków, o powierzchni 0,3850 ha, zapisanej w kW Gl1G/00037303/9 oraz  
nr 427, obręb bojków, o powierzchni 0,0296 ha, zapisanej w kW nr Gl1G/00037302/2, 
położonych w Gliwicach między ul. brata alberta i ul. Miodową, stanowiących własność 
Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 866 800,00 zł
Wadium: 86 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 8670,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana  
23% podatkiem Vat zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie nieruchomości wg da-
nych z ewidencji gruntów i kW
Działka oznaczona numerem 426, obręb 
Bojków, zapisana jest w księdze wie-
czystej nr GL1G/00037303/9, użytek: 
PsIII – pastwisko trwałe. 
Działka oznaczona numerem 427, obręb 
Bojków, zapisana jest w księdze wie-
czystej nr GL1G/00037302/2, użytek: 
PsIII – pastwisko trwałe. 

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności 
działek nr 426 i 427, obręb Bojków. Nie-
ruchomość położona jest w Gliwicach 
między ul. Brata Alberta i ul. Miodową, 
w południowej części miasta Gliwice. 
Otoczenie nieruchomości stanowi zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
niezabudowane tereny przeznaczone 
w planie miejscowym pod zabudowę 
mieszkaniową.
Od strony północnej działka nr 426 po-
łożona jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
działki nr 1557, opisanej jako Tk – tereny 
kolejowe (kolej wąskotorowa), do któ-
rych należą istniejące i zdeformowane 
torowiska. Obiekty w sąsiedztwie tere-
nów kolejowych należy sytuować w od-
ległości nie mniejszej niż 10 m od granicy 
obszaru kolejowego oraz nie mniejszej 
niż 20 m od osi skrajnego toru.
Działki nr 426 i 427, obręb Bojków, są 
niezabudowane, porośnięte roślinno-
ścią trawiastą oraz drzewami. Prawa 
i obowiązki właściciela nieruchomości 
odnośnie usunięcia drzew i krzewów 
określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 142 z późn. zm.). 
Działki tworzą zwarty obszar, zbliżony 
kształtem do trójkąta. Teren nierucho-
mości jest nieogrodzony. 
24 marca 2016 r. została wydana zgo-
da dla Polskiej Spółki Gazownictwa  
Sp. z o.o. na wejście w teren i czasowe 
zajęcie działki nr 426, w celu budowy 
przyłącza gazu n/c. Przedmiotowa zgoda 
ważna jest przez okres 2 lat od daty jej 
wydania.
W pobliżu nieruchomości przebiega 
następujące uzbrojenie: sieć elektro-
energetyczna, wodociągowa, gazowa, 
kanalizacyjna i teletechniczna. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nie-
ruchomości.
W granicy działek 426 i 427 znajdują się 
słupy podtrzymujące sieć napowietrzną 
skojarzoną (wraz z punktem oświetlenio-
wym), będące własnością firmy uron. 
Punkt oświetleniowy stanowi element 
miejskiej sieci oświetleniowej.
W granicach działek przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie 
przeprowadzenia jakichkolwiek prac na-
leży zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do usu-
nięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie.

Dojazd do przedmiotowych działek 
może odbywać się od strony ul. Mio-
dowej, z zastrzeżeniem, że realizacja 
inwestycji powinna zostać poprzedzona 
uzgodnieniem z Zarządem Dróg Miej-
skich w Gliwicach. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wy-
dawane są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od 
jej przeznaczenia oraz natężenia i struk-
tury ruchu, który nieruchomość będzie 
generowała. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 10 marca 
2006 r. miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 

zlokalizowanego po południowej stronie 
autostrady A4, stanowiącego dzielnicę 
Bojków w Gliwicach (uchwała Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XXXVIII/963/2005 
z 22 grudnia 2005 r.), działki nr 426 
i 427, obręb bojków, znajdują się 
w przeważającej części na terenie ozna-
czonym symbolem: 
C3.2/MN2 – co oznacza: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oraz w niewielkiej części na terenie 
oznaczonym symbolem:
Ck/02/kDI – co oznacza: tereny dróg 
dojazdowych.

Ww. działki w obowiązującym planie 
znajdują się na obszarze górniczym 
KWK „Sośnica” oraz objęte są zasię-
giem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konser-

watorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej, 
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury.

4 lutego 2016 r. Rada Miasta Gliwice 
podjęła uchwałę nr XIII/332/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków”, położoną pomiędzy ulicami 
Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. 
Przedmiotowe działki znajdują się w gra-
nicach opracowania projektu planu, spo-
rządzanego na podstawie ww. uchwały.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów 
przedmiotowe tereny sklasyfikowane 
są jako PsIII (pastwiska trwałe III klasy). 
W związku z powyższym, informujemy, 
iż w przypadku inwestycji budowlanych 
będą wymagały wyłączenia z produkcji 
rolnej – zgodnie z rozdziałem 3 – ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań doty-
czących wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej informację można uzyskać w Wy-
dziale Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.

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

4. Wadium
Wadium w wysokości 86 700,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 426 i 427, ob-
ręb Bojków, imię i nazwisko osoby oraz 
PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 19 kwietnia 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków, do dokonania czynno-
ści przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,

• okazanie na przetargu dowodu 
osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą należy oka-
zać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) od-
pis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-5487/17 z 11 grudnia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanych działek nr 426 i 427, 
obręb Bojków, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyzna-
czony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 24 maja 2018 r. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umo-
wy przenoszącej własność z zastrzeże-
niem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.
Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów 
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2278) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu sto-
sownego zezwolenia na nabycie nieru-
chomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-5487/17 z 11 grudnia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

24 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie 
się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 529, obręb bojków, o powierzchni  
0,1381 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Miodowej, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w kW nr Gl1G/00037452/8.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 267 700,00 zł
Wadium: 26 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2680,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem Vat 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW
Działka oznaczona numerem 529, obręb Bojków, zapisana 
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00037452/8, użytek: 
RIIIb – grunty orne. 

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 529, obręb 
Bojków. Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy 
ul. Miodowej, w południowej części miasta Gliwice. Oto-
czenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz niezabudowane tereny przeznaczone 
w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową.
Działka nr 529, obręb Bojków, jest niezabudowana, poro-
śnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami. Prawa i obo-
wiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew 
i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). 
Teren nieruchomości jest nieogrodzony. 
Kształt działki zbliżony do wąskiego prostokąta. Z uwagi 
na niewielką szerokość działki (ok. 12 – 13,5 m) jej zago-
spodarowanie na cele zgodne z ustaleniami planu może 
być utrudnione.
W pobliżu nieruchomości przebiega następujące uzbro-
jenie: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazo-
wa, kanalizacyjna i teletechniczna. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach działki przechodzi prawdopodobnie sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przy-
padku jej uszkodzenia właściciel nieruchomości zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
Dojazd do działki z ul. Miodowej może być utrudniony 
z uwagi na zawężenie działki nr 1661, obręb Bojków, 
do ok. 4 m. Warunki włączenia nieruchomości do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia 
oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość 
będzie generowała.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 10 marca 2006 r. miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie auto-
strady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/963/2005 
z  22 grudnia 2005 r.), działka nr 529, obręb Bojków, 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 
C3.1/MN3 – co oznacza: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej jednorodzinnej,
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo
-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych 
z różnymi formami działalności gospodarczej, których 
łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% po-
wierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu. 
Ww. działka w obowiązującym planie znajdują się na 
obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęte są za-
sięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej, 
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr 
XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkow-
ską i autostradą A4. Przedmiotowe działki znajdują się 
w granicach opracowania projektu planu, sporządzanego 
na podstawie ww. uchwały.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe 
tereny sklasyfikowane są jako RIIIb (grunty orne klasy 
IIIb). W związku z powyższym, informujemy, iż w przypad-
ku inwestycji budowlanych będą wymagały wyłączenia 
z produkcji rolnej – zgodnie z rozdziałem 3 – ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1161 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej informację można uzyskać 
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/238-54-45.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

5. Wadium
Wadium w wysokości 26 800,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 529, obręb Bojków, imię i nazwisko osoby oraz 
PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 19 kwietnia 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonania czynności przetargowych koniecz-
na jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie  
nieruchomości.

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fi-
zycznej,

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest oso-
ba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby  
fizycznej),

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

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5488/17 z 11 grudnia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
zabudowanej działki nr 529, obręb Bojków, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu, tj. do 24 maja 2018 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
Miasta Gliwice.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5488/17 
z 11 grudnia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-
64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 
z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
26 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 206, obręb 
kłodnica, położonej w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 3, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
396 000,00 zł
Wadium: 39 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 3960,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podat-
kiem Vat zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dzu z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i kW
• działka nr 206, obręb Kłodnica, użytek 

B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 
0,0818 ha z KW nr GL1G/00124067/9.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
przy ul. Góry Chełmskiej 3, w niedalekiej 
odległości od centrum miasta. Otoczenie sta-
nowi zabudowa mieszkaniowa oraz miesz-
kaniowo-usługowa. Nieruchomość usytu-
owana jest w bliskiej odległości ważnych 
szlaków komunikacyjnych, szkoły, kościoła 
oraz hali sportowej. Kształt działki zbliżony 
do równoległoboku. 
Nieruchomość częściowo zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym, czterokondygnacyj-
nym, w całości podpiwniczonym. W którym 
urządzono 18 mieszkań (jednopokojowych 
z kuchnią). Budynek zlokalizowany na planie 
równoległoboku 19,5 m x 11,5 m, równo-
legle do ulicy. 
Całkowita powierzchnia użytkowa ok. 700 m2. 
Szczegółowy opis poszczególnych kondygnacji:
• piwnice: użytkowe – pow. ok. 150 m2,
• parter: cztery mieszkania dwuizbowe  

– pow. użytkowa ok. 149,6 m2,
• I piętro: cztery mieszkania dwuizbowe  

– pow. użytkowa ok. 156,6 m2,
• II piętro: cztery mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 156,6 m2,
• III piętro: cztery mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 156,6 m2,
• poddasze: dwa mieszkania dwuizbowe 

– pow. użytkowa ok. 80 m2. 
Budynek wybudowany ok. 1905 – 1910 r. 
Ławy fundamentowe bezpośrednio posado-
wione, o konstrukcji ceramicznej i kamien-
nej. Ściany wymurowane z cegły ceramicznej 
pełnej, od zewnątrz nie otynkowane. Schody 
wewnętrzne stalowo-drewniane, dwubiegu-
nowe ze spocznikami. Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką ceramiczną karpiówką. 
Budynek obecnie nie użytkowany. W złym 
stanie technicznym. Okna i drzwi na parte-
rze zostały zamurowane. Do pustostanów 
odcięto dopływ gazu i prądu. 
Na przedmiotowej nieruchomości znajdu-
ją są również pozostałości po „komórkach 
gospodarczych”. 
Włączanie ruchu drogowego do drogi pu-
blicznej możliwe od strony ul. Kozielskiej 
jak i ul. Góry Chełmskiej w miejscu istnie-
jących zjazdów. Warunki włączenia nieru-
chomości do drogi publicznej wydawane są 
indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia 
oraz natężenia i struktury ruchu, który nie-
ruchomość będzie generowała.

Uzbrojenie w zasięgu. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
przyszłego właściciela. 

Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach któ-
rego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiąza-
nia wobec nieruchomości
W niewielkiej części na terenie działki usytu-
owana jest wiata przystankowa komunikacji 
miejskiej. Przy sprzedaży zostanie ustano-
wiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie 
służebność gruntowa polegająca na prawie 
do korzystania z niezbędnej części nieru-
chomości obciążonej w celu usytuowania 
wiaty przystankowej komunikacji miejskiej. 
Poprzez przedmiotową nieruchomość od-
bywa się dojazd na podwórze nieruchomo-
ści położonej przy ul. Kozielskiej 26. Przy 
sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna 
i nieograniczona służebność drogi koniecz-
nej w pasie o szerokości 5 m, polegająca 
na prawie przechodu i przejazdu na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki nr 207, 
obręb Kłodnica.
Odprowadzanie wód opadowych pod wa-
runkiem:

• zakazu zmiany stosunków wodnych na 
gruntach sąsiednich w oparciu o art. 29 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r.  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422 z późń. zm.),

• zakazu szkodzenia na podstawie § 29 
ustawy Prawo wodne (DzU z 2017 r., 
poz. 1566 z późn. zm).

Działka podłączona jest przyłączem kanali-
zacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. 
Obowiązkiem właściciela są remonty, utrzy-
manie i zapewnienie drożności przyłącza 
kanalizacji deszczowej na całej jego długości 
do miejsca włączenia do kanału głównego. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 206, obręb Kłodnica, położona jest 
na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego 
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. central-
ne tereny miasta. Plan ten uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 
z 15 lutego 2006 r., poz. 481. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka  
nr 206, obręb Kłodnica, znajduje się na te-
renie oznaczonym symbolem 58 MW opisa-
nym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe 
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 mW 
– 63 MW ustalono:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia 
sportowo-rekreacyjne służące obsłudze 
mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
w strefie „B3” pośredniej ochrony konser-
watorskiej co oznacza, że lokalizacja, skala 
i gabaryty nowej zabudowy, a także wszel-
kie uzupełnienia istniejącej oraz remonty 
i przebudowy powinny być prowadzone 
po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej 
służby ochrony konserwatorskiej. 

5. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 26 marca 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. 
Podpisanie aktu notarialnego nastąpi do  
25 kwietnia 2018 r.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się  
11 września 2017 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 
19 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.

6. Wadium
Wadium w wysokości 39 600,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. 
nr 206, obręb Kłodnica, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 21 marca 2018 r. 

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

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

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

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

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

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecno-

ści pracownika Urzędu Miejskiego w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.

8. Dodatkowe informacje
8.1.  W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-

nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4339/17 z 3 kwietnia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności za-
budowanej nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 206, obręb Kłodnica, 
o powierzchni 0,0818 ha, położonej 
w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 3, 
stanowiącej własność Miasta Gliwi-
ce, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00124067/9 oraz 
sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).

8.2.  Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uzna-
nie jej na rachunku gminy.

8.3.  W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów 
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2278) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. 
ustawy.

8.4.  Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.

8.5.  Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4339/17 z 3 kwietnia 2017 r.

8.6.  Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.

8.7.  Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

8.8.  Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z usta-
wą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 121 z późn. zm.).

8.9.  Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 wrześ- 
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. lokalizacja: przy ul. Wyczółkowskiego 
w Gliwicach. 

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW
Działka nr 97, obręb Niepaszyce Południe, 
kW nr Gl1G/00087281/3, użytek dr – drogi,  
powierzchnia gruntu: 0,2112 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w zachodniej części 
miasta. W dalszej odległości zabudowa miesz-
kaniowa. Teren dobrze skomunikowany, dostęp 
do asfaltowej drogi publicznej – ul. Wyczółkow-
skiego. Korzystne oddziaływanie otoczenia na 
nieruchomość. Działka o kształcie regularnym, 
możliwym do optymalnego wykorzystania dla 
danego przeznaczenia. Uzbrojenie w zasięgu 
nieruchomości. Działka częściowo użytkowana 
jako „Aleje i szpalery drzew”.   
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru położonego w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie 
Gliwice – obszar „Brzezinka” (uchwała Rady 
Miejskiej nr XLIII/1120/2006 z 20 czerwca  
2006 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl.  
nr 103 z 28 sierpnia 2006 r., poz. 2893, skory-
gowana obwieszczeniem Wojewody Śląskie-
go z 8 stycznia 2007 r. – Dz. U. Woj. Śl. nr 5  
z 12 stycznia 2007 r., poz. 123) działka nr 97 
położona jest na terenie opisanym symbolem 
17 kdd, co oznacza tereny publicznych dróg 
dojazdowych z podstawowym przeznaczeniem 
dla komunikacji kołowej. 
Przedmiotowy plan dopuszcza również realizację:
a) obiektów i urządzeń związanych z funk-
cjonowaniem i organizacją ruchu kołowego 
(w tym ekranów akustycznych i przystanków 
autobusowych), 
b) ciągów zieleni izolacyjnej,
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
chodników, ścieżek rowerowych.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami  
ww. uchwały.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
272 720,00 zł
Minimalne postąpienie: 2730,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem od towarów i usług (Vat) stosownie do ustawy 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).

6. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 marca 2018 r. o go-
dzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34. 
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż wyżej 
opisanej nieruchomości odbył się 8 stycznia 
2018 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jas- 
nej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Wadium
Wadium w wysokości 27 300,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując prze-
lewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 97, obręb Niepaszyce Południe 
oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium win-
no być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
21 marca 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 27 kwietnia 2018 r.   

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

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.

8. tryb przetargu 
Ze względu na kształt, położenie i sposób ko-
rzystania z nieruchomości, która pełni obecnie 
funkcję drogi wewnętrznej do przyległych nie-
ruchomości została ona przeznaczona do zbycia 

w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę 
zagospodarowania działek przyległych.  
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych 
działek oznaczonych numerami: 50, 52/1, 52/2, 
54, 55, 57, obręb Niepaszyce Południe. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.

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

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana przez 
komisję przetargową na podstawie elektro-
nicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu 
na dzień 21 marca 2018 r. W przypadku, gdy 
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu ograniczo-
nym w terminie do 21 marca 2018 r. do siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1.  W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-5162/2017 z 4 października 2017 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego prawa własności działki niezabudo-
wanej nr 97, obręb Niepaszyce Południe, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wy-
kazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

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

10.3.  Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

10.4.  Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego ograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr  
PM-5162/2017 z 4 października 2017 r. 

10.5.  Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.

10.6.  Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

10.7.  Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 
z późn. zm.).

10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

http://www.gliwice.eu
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OGŁOSZeNIa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e w ruchu 
międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2018

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

kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

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

o umowę o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania 

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

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

szu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medi-

cover lub karta Multisport po roku 
pracy,

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

ferze;
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

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

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

Zadania:
• pozyskiwanie zleceń 

transportowych w prze-
wozach samochodowych,

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

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

• dbanie o jakość i termi-
nowość dostaw,

• optymalizacja kosztów 
transportu.

twój profil:
• znajomość rynku trans-

portowego, w tym firm 
przewozowych,

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

• doświadczenie w pracy 
na stanowisku spedytora,

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

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

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie 

rozwijającej się firmie, 
istniejącej na rynku od 
29 lat;

• stabilne zatrudnienie 
w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodze-
nie zasadnicze + system 
premiowania;

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

dowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

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

• atrakcyjne ubezpie-
czenie grupowe;

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

• możliwość rozwoju i pod-
noszenia kwalifikacji;

• możliwość zdobycia 
cennego doświadczenia 
zawodowego.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018

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

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

OFERTY PRACY

• kurier – kierowca 
wykształcenie min. zawodowe, umiejętność 
prowadzenia busa, prawo jazdy kat. B, nie-
karalność, dobra orientacja w terenie, znajo-
mość topografii Śląska, zakres obowiązków: 
dostarczanie paczek klientom (DHL), dbałość 
o samochód, sprzęt oraz  skaner, jedna zmia-
na, miejsce pracy: teren Śląska;

• ślusarz 
wykształcenie zawodowe o spec. ślusarz lub 
pokrewnej, min. roczne doświadczenie na 
ww. stanowisku, czytanie rysunku technicz-
nego, umiejętność posługiwania się podsta-
wowymi narzędziami pomiarowymi, podsta-
wowa wiedza z zakresu ręcznej i mechanicznej 
obróbki metali, ważne uprawnienia do obsługi 
wciągników i żurawi obsługiwanych z poziomu 
„0”, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• galwanizer – pakowacz  
   wyrobów 

wykształcenie: brak wymagań, osoby chętne 
do przyuczenia, wymagane chęci do pracy, 
dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole 
i pod presją czasu, zakres obowiązków: praca 
zmianowa przy obsłudze linii cynkowania oraz 
pakowanie wyrobów, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

• mechanik/serwisant   
   samochodów osobowych 

wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, prawo 
jazdy kat. B, zakres obowiązków: naprawa 
pojazdów samochodowych, wymiana opon, 
naprawa opon, geomertia kół, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• elektromonter 
wykształcenie zawodowe lub średnie kie-
runkowe, prawo jazdy kat. B, uprawnienia 
SEP powyżej 1 kV; uprawnienia energetycz-
ne grupa 1 – mile widziane, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• hartownik 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
min. 2 lata, obsługa pieców hartowniczych, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca kat. C+e 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 
brak wymagań, prawo jazdy kat. C+E, kurs 
na przewóz rzeczy, karta kierowcy, praca 
w dystrybucji – magazyn – sklep, miejsce 
pracy: Gliwice;

• brukarz 
wykształcenie: brak wymagań, doświadcze-
nie zawodowe: 2 lata, zakres obowiązków: 
układanie nawierzchni z kostki brukowej, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Gliwice, wg zleceń;

• ślusarz narzędziowy 
wykształcenie średnie zawodowe, znajomość 
przyrządów pomiarowych, obsługa narzędzi 
pneumatycznych, tj. szlifierek kątowych i pro-
stych, kluczy kątowych, umiejętność szlifowa-
nia i polerowania płyt stemplowych i płytek 
do form do kostki brukowej na odpowiedni 
wymiar, zakres obowiązków: szlifowanie, po-
lerowanie, wiercenie, gwintowanie, składanie 
wyrobów do szczepiania i spawania, montaż, 
konserwacja wyrobów, obsługa niezbędnych 
obrabiarek, urządzeń i narzędzi, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kon-
takt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od 

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

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

Oferty z 15 lutego 2018 r.

komendant  
Straży Miejskiej  

w Gliwicach,  
ul. bolesława  

Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
 ogłasza nabór do pracy  

na wolne stanowisko  
urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: 
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabo-
ry oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na sta-

nowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć 
w zamkniętej kopercie do pokoju 103B  
w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty  
w terminie do  9 marca 2018 r. do godz. 
12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres  

e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone  
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na 
ww. adres w terminie do 9 marca 2018 r. 
do godz. 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, 
testu ze sprawności fizycznej, rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów refe-
rencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne w ogłoszeniu o nabo-
rze zostaną opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-84.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic  
i Mostów S.a. w Gliwicach,  

ul. Nad bytomką 1, zatrudni:
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.

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

Oferta pracy na stanowisko kierowcy 
autobusu w Przedsiębiorstwie  

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

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji 

miejskiej według ustalonego rozkładu 
jazdy i harmonogramu pracy, obsługa 
przystanków wraz z wymianą pasa-
żerską. 

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

dectwem kwalifikacji zawodowej, 
potwierdzającej ukończenie szko-
lenia okresowego lub uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadze-
niu autobusu w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

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

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.

nabór nr  
kD.210.5.2018.IR-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Inwestycji 
i Remontów w pełnym 
wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 14 mar-
ca 2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

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

nabór nr  
kD.210.6.2018.OR-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Organizacyj-
nym w pełnym wymiarze 

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

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

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

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 19 mar-
ca 2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

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

nabór nr  
kD.210.7.2018.PP-1 

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Planowania 

Przestrzennego w pełnym 
wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

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

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 mar-
ca 2018 r. do godz. 17.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

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

kultura.gliwice.eu

Ponad stu mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego zostało uhonorowanych przez izraelski instytut Jad 
Waszem tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 
Dzięki najnowszej wystawie w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich (oddział Muzeum w Gliwicach, ul. Poniatowskiego 
14) poznamy wielkich bohaterów II wojny światowej.

„Życie przechowane” prezentuje 
kilkanaście wybranych historii 
czasu Zagłady. To opowieść o oca-
lonych i ratujących, niezłomnych 
postawach, strachu, nadziei, 
heroicznych czynach i prochach 
niepamięci. Wielu odważnych 
i sprawiedliwych, którzy ryzyko-
wali swoje życie dla innych, zo-
stało zapomnianych, o innych pa-
mięta tylko garstka uratowanych. 

Wystawa katowickiego oddziału 
IPN-u i Muzeum w Gliwicach przy-
pomina o mieszkańcach Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 
którzy pomagali Żydom podczas 
II wojny światowej.

Wernisaż rozpocznie się 25 lutego 
o godz. 17.00. „Życie przechowa-
ne” będzie można oglądać do  
31 sierpnia.  (mm)

Przegapiliście dobry film w 2017 roku? W kinie amok (ul. Dolnych Wałów 3) możecie to 
nadrobić! W ramach przeglądu Dziesiątka „kina” 2017 wyświetlone zostaną najciekawsze 
ruchome obrazy z całego świata.
Dziesiątka powstaje poprzez gło-
sowanie szerokiego grona współ-
pracowników miesięcznika „Kino”. 
W przeglądzie są prezentowane 
filmy uznane przez krytyków i ludzi 
filmu – pozycje najlepsze z najlep-
szych, najambitniejsze, najciekaw-
sze, najbardziej inspirujące obrazy 
z kraju i ze świata.

W zestawieniu z 2017 roku 
pierwsza lokata przypadła fil-
mowi „Manchester by the Sea”, 
z nagrodzonym Oscarem Casey-
em Affleckiem w roli głównej. 
Na dalszych miejscach są także 
rumuński dramat rodzinny „Sie-
ranevada” i brawurowa komedia 
„The Square”. Pełna lista tytułów 

jest dostępna na stronie www.
amok.gliwice.pl.

Przegląd Dziesiątka „Kina” 2017 
rozpocznie się 23 lutego projekcją 
„Manchester by the Sea”. W kasie 
Amoku można nabyć bilety na po-
jedyncze filmy oraz karnety na kilka 
projekcji. (mm)

Mira Rembiszewska jako 5-lat-
ka została przerzucona przez 
ogrodzenie będzińskiego 
getta. Kobieta, która ją ocaliła, 
była Niemką i przechowała 
dziewczynkę po aryjskiej 
stronie. Mira przeżyła wojnę, 
podobnie jak jej rodzice.

CZWaRtek 22 luteGO
 ■ godz. 16.30: spotkanie z Arkadiuszem „Bozo” Niewia-

domskim w ramach festiwalu Winter Reggae, Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 16.30–17.30: Godzina Kodowania, Biblioteka 
Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 17.00: „Polskość jako sytuacja w świecie sztuki” 
– wykład dr Joanny Winnickiej-Gburek z cyklu „Sztu-
ka współczesna poza dobrem i złem?”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30–19.00: warsztaty sztuki użytkowej, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Mojżesz Mendelssohn: jestem człowie-
kiem!” – wykład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu „Od 
Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie po-
stacie żydowskiej religii, filozofii i polityki”, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.30: koncert zespołu Habakuk w ramach fe-
stiwalu Winter Reggae, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

PIątek 23 luteGO
 ■ godz. 17.30: „Między dobrymi ludźmi...” – spotkanie 

podróżnicze z Anną Jackowską na temat Syrii i Jorda-
nii, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

 ■ godz. 19.15: „Manchester by the Sea” – seans w ra-
mach Dziesiątki „Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

SObOta 24 luteGO
 ■ godz. 10.00–12.00: „Cukierniczka – szkliwienie” – 

warsztaty ceramiczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 11.00: „Między słowem a obrazem” – warsztaty 
fotoreportażu z Michałem Łuczakiem i Filipem Springe-
rem, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: warsztaty tworzenia piszczałek 
wielkopostnych, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Babsko robota” – warsztaty dla 
dzieci z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk od święta”, Za-
mek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 12.30: koncert Grupy Śpiewaczej Magurzanie 
z Żywiecczyzny, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: Dzień Dinozaura, Biblioforum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00: „Wskrzeszenie Rzeczypospolitej” – wy-
kład Michała Miwy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodle-
głej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00–19.00: koncert eliminacyjny festiwalu 
Rytm, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”  
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: „Cyganeria” – transmisja operowa z cyklu 
„MET Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.15: „The Square” – seans w ramach Dziesiąt-
ki „Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIeDZIela 25 luteGO
 ■ godz. 15.00: „Nie brudź!” – warsztaty dla dzieci z cyklu 

„Nie dokazuj!”, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
 ■ godz. 17.00: „Życie przechowane. Mieszkańcy Górne-

go Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom 
w czasie II wojny światowej” – otwarcie wystawy, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

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

 ■ godz. 19.00: koncert Michała Bajora, Teatr Miejski  
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.15: „Sieranevada” – seans w ramach Dzie-
siątki „Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIaŁek 26 luteGO
 ■ godz. 15.00: RoboDay, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)
 ■ godz. 17.00: Wierszowanie, Młodzieżowy Dom Kultu-

ry (ul. Barlickiego 3)

WtORek 27 luteGO
 ■ godz. 18.00: spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta, 

Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 19.15: „Toni Erdmann” – seans w ramach Dzie-

siątki „Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODa 28 luteGO
 ■ godz. 19.15: „Aquarius” – seans w ramach Dziesiątki 

„Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Fortepianowa poezja

Na straży pamięci

Filmowy strzał w dziesiątkę

CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

Robert Schumann po śmierci Fryde-
ryka Chopina powiedział, że „dusza 
muzyki przeleciała nad światem”. 
Bogata twórczość polskiego kom-
pozytora do dzisiaj oddziałuje na 
muzyków, zwłaszcza pianistów. 
Podczas tegorocznej edycji Wio-
sny z Fryderykiem wysłuchamy 
koncertów prezentujących utwory 
Chopina i muzykę inspirowaną jego 
dorobkiem, pochodzącą z różnych 
zakątków Europy.

4 marca podczas koncertu otwarcia 
imprezy zagra François Dumont. 
W swoim recitalu będzie nawiązywał 
do kompozytorów francuskich two-
rzących kilkadziesiąt lat po śmierci 

wielkiego romantyka. Obok walców 
i nokturnu Chopina Dumont wykona 
także muzykę Claude’a Debussy’ego 
i Maurice’a Ravela. W programie 
Wiosny jest również recital zesta-

wiający Chopina z innymi twórcami 
znad Wisły. 11 marca elżbieta bilicka 
i Michał Dziewior sięgną po dzieła 
Karola Szymanowskiego i Ignacego 
Jana Paderewskiego. Odrębną trady-
cję muzyczną wytworzyły kraje śród-
ziemnomorskie. Reprezentantem 
tego obszaru na muzycznej mapie 
Europy będzie włoski pianista alber-
to Nosè, który wystąpi 18 marca. Na 
zakończenie Wiosny z Fryderykiem, 
25 marca, zagra fantastyczna rosyjska 
pianistka Walentina Igoszyna, która 
w swoim recitalu połączy preludia 
Chopina i wariacje Rachmaninowa.

Wszystkie koncerty będą rozpo-
czynać się w niedziele o godz. 
19.30. Bilety są do nabycia w ka-
sach Palmiarni (park Chopina,  
ul. Fredry 6). Organizatorem jest 
Miasto Gliwice. (mm)

Gliwicka wiosna tradycyjnie rozpocznie się od recitali chopinow-
skich w Palmiarni. W marcowe niedziele wystąpią znakomici 
pianiści, tacy jak François Dumont i Walentina Igoszyna. „Inspi-
racje, szkoły, tradycje” – to hasło Wiosny z Fryderykiem 2018.

François Dumont

Walentina Igoszyna
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