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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

266 osób pobiegło w sobotnim „Biegu na 6 łap”. Długi spacer na świeżym 
powietrzu posłużył nie tylko biegaczom, ale też podopiecznym ze schroniska 
przy ul. Wschodniej, którzy zyskali szansę na znalezienie nowego właściciela.  
To bardzo skuteczna forma promocji adopcji zwierząt – dzięki biegowi dom znalazło 
już kilkanaście psów. (fot. materiały organizatora)

Radosne bieganie

Gliwiczanie nie tylko coraz chętniej jeżdżą na rowerach, ale też rywalizują. Podczas 
ostatniego weekendu do walki o Puchar Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza 
w Kolarstwie Górskim przystąpiło niemal 140 zawodników. Najmłodsi uczestnicy mieli 
3 lata. Dopisała dobra pogoda, nie zabrakło też pozytywnych emocji i dobrej zabawy! 
(fot. materiały organizatora)

Mistrzowie dwóch kółek

To były prawdziwie muzyczne i rodzinne urodziny. Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” obchodziło 10. rocznicę istnienia. Z tej okazji 15 września zorganizowano m.in. 
Piknik Naukowo-Technologiczny PikTech z udziałem Politechniki Śląskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz firm z sektora wysokich technologii. Gwiazdą wieczornego 
koncertu był zespół Lao Che. Dzień wcześniej, 14 września, szerokie grono specjalistów debatowało o transporcie przyszłości, medycynie spersonalizowanej, perspektywach 
rozwoju przemysłu lotniczego i branży kosmicznej – wszystko w ramach III edycji Festiwalu Innowacji i Technologii. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Mali i duzi bawili się na urodzinach „Nowych Gliwic”

16 września nagrodę i statuetkę „Słonecznik” otrzymał Teatr Miejski w Gliwi-
cach za artystyczny piknik zrealizowany z okazji tegorocznego Dnia Dziecka. 
Impreza, w której wzięło udział ponad 200 dzieci, związana była z pokazem 
granego na małej scenie spektaklu „Szpak Fryderyk” w reżyserii Marty Streker. 
(fot. B. Nitka)

Słoneczniki rosną w teatrze

Do 28 września przyjmowane są zgłoszenia kandydatów w II edycji konkursu 
„Gliwiczanin bez barier”. Mogą to zrobić sami zainteresowani bądź inne osoby, 
organizacje i firmy. Proponowany kandydat musi zamieszkiwać na terenie Gliwic  
i nie może być laureatem I edycji konkursu z 2014 roku. Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach. (fot. Freepik)

Wybieramy „Gliwiczanina bez barier”!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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AKTUALNOŚCI

Ruszyła rozbudowa hospicjum
Łopaty wbite, kamień wmurowany – ruszyła rozbudowa Hospicjum Miłosierdzia bożego w Gliwicach. Inwe-
stycja będzie kosztować ponad 9 mln zł. Część środków udało się już pozyskać, m.in. dzięki wsparciu miasta.
– To wyjątkowa chwila – mówił 
podczas uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego dr Ar-
tur Pakosz, prezes zarządu Sto-
warzyszenia Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum”. – Dziś formalnie 
rozpoczęliśmy rozbudowę hospi-
cjum – miejsca, w którym jest 
życie i wsparcie. Chcemy, aby 
nasi podopieczni czuli się godnie 
aż do swoich ostatnich dni. Dla-
tego rozbudowujemy placówkę. 
Stworzymy dzięki temu lepsze 
miejsce opieki nad chorymi, ale 
poprawimy również warunki 
pracy personelu – podkreślał.

Wmurowanie kamienia przypie-
czętowało rozbudowę placówki 
o trzeci budynek, który połączy 
dwa już istniejące. Na po-
wierzchni  łącznie około 1 800 m2  
znajdą się m.in. sale chorych, 
gabinety zabiegowe i lekarskie, 
pokój pielęgniarek, kaplica, 
kuchnia, magazyny, zaplecza 
socjalne, dział farmacji oraz 
serwerownia. Obiekt zostanie 
dostosowany do potrzeb cho-
rych i będzie lepiej spełniał 
wymogi stawiane Stacjonarnym 
Ośrodkom Opieki Paliatywnej.

SOOP zostanie przeniesiony na 
drugie piętro i w całości będzie 
usytuowany na jednym pozio-

mie. Warunki będą komfortowe, 
chorzy będą przebywać na jed-
nym piętrze, bez konieczności 
przemieszczania się między 
piętrami. To ułatwi codzienne 
życie pacjentów i pracę persone-
lu hospicjum. W ramach ośrodka  
powstaną również sale rehabi-
litacji i terapii zajęciowej, aby 
podopieczni jak najdłużej mogli 
zachować sprawność. Będą mieli 
do dyspozycji pokoje 1- i 2-oso-
bowe. Pojawi się też więcej 
łóżek dla chorych – 30, a nie jak 
dotychczas 24. Powstanie sala 
dydaktyczna dla studentów oraz 

szatnie i pokoje socjalne dla wo-
lontariuszy. Cały obiekt będzie 
klimatyzowany.

Miasto wspiera
Dotychczas miasto wsparło 
gliwickie hospicjum milionem 
złotych. Ostatnia dotacja – w wy-
sokości 300 tys. zł – umożliwiła 
rozpoczęcie pierwszego etapu 
realizacji inwestycji wartej ponad 
9 mln zł.

– Miasto od lat z powodzeniem 
wspiera gliwickie hospicjum 

i współpracuje ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum”. W ciągu ostatnich 10 lat 
przeznaczyliśmy ponad milion 
złotych na wsparcie placówki. 
Dzięki miejskim dotacjom za-
kupiono m.in. samochody czy 
specjalistyczny sprzęt, a także 
zmodernizowano oddział medy-
cyny paliatywnej. Zamierzamy 
nadal wspierać tę ważną nie 
tylko dla miasta, ale i całego 
regionu placówkę. To miejsce, 
gdzie jest życie, jest uśmiech 
i poszanowanie godności czło-
wieka – mówił obecny na uro-
czystym wmurowaniu kamienia  
Krystian Tomala, zastępca prezy-
denta Gliwic. (mf)

Kolejna ekologiczna kwatera została otwarta na gliwickim wysypisku. Na powierzchni 4 ha pomieści ok. 650 tys. m3  

odpadów, co oznacza, że będzie mogła być eksploatowana przez około 20 lat.
Przedsiębiorstwo Składowania 
i Utylizacji Odpadów w Gliwicach 
uruchomiło przy ul. Rybnickiej 
czwartą komorę składowania od-
padów. Nowa przestrzeń pozwoli 
na przyjmowanie odpadów z te-
renu Gliwic przez najbliższe 20 lat. 

W uroczystości otwarcia kwatery 
wziął udział sekretarz Miasta Gli-
wice Andrzej Karasiński. – Gliwice 
dynamicznie się rozwijają. Jednym 
z elementów tego rozwoju jest 
troska o środowisko naturalne. 
W PSiUO stosowane są najnowsze 
technologie, które zapewniają cał-

kowicie bezpieczne dla środowiska 
składowanie odpadów. Kilka lat 
temu uruchomiono tu pierwszą 
bioelektrownię. Gratuluję kolejnej 
udanej inwestycji – mówił sekre-
tarz Gliwic. 

Budowa kwatery trwała rok 
i kosztowała 6 mln zł. Została 
sfinansowana z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w 75%, poprzez udzielenie 
Przedsiębiorstwu Składowania 
i Utylizacji Odpadów w Gliwicach 
preferencyjnej pożyczki z możli-
wością częściowego umorzenia. 

Pozostała kwota pochodziła ze 
środków PSiUO. Inwestycja pole-
gała na przygotowaniu podłoża, 
uformowaniu czaszy i obwałowań, 
zagęszczeniu i oczyszczeniu z ka-
mieni oraz gruzu, niwelacji terenu, 
uszczelnieniu kwatery. Wybudo-
wano też przepompownię wód 
odciekowych i system drenażu 
oraz rurociągów tłocznych, a także 
drogi i place technologiczne. 

– Chcemy zapewnić miastu ekolo-
giczną przestrzeń zbywania odpa-
dów o odpowiedniej pojemności. 
Jesteśmy w czołówce najlepiej 
działających składowisk w kraju 
i chcemy tę pozycję utrzymać 
– mówi Edward Mazur, prezes 
zarządu PSiUO. 

PSiUO od lat dba o to, by za-
pewnić mieszkańcom nie tylko 
przestrzeń do składowania od-
padów, ale też jak najbardziej 
komfortowe warunki poprzez 
m.in. usuwanie przykrych 
zapachów i wykorzystywanie 
tzw. odcieków do ponownego 

nawadniania składowiska. Sys-
tematycznie sadzone są również 
krzewy i drzewa, które w przy-
szłości utworzą naturalny zielony 
ekran. PSiUO posiada też wła-
sną kompostownię i sortownię 
odpadów wielkogabarytowych 
oraz Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, gdzie 
mieszkańcy mogą za darmo 
przekazywać odpady. Teren 
składowiska jest monitorowany 
26 kamerami. PSiUO zatrudnia 
21 pracowników. Całkowita po-
wierzchnia składowiska to 55 ha.

Działalność PSiUO wyróżnia się 
na tle innych przedsiębiorstw 
tego typu w kraju. Podczas 
otwarcia kwatery prezes Edward 
Mazur odebrał z rąk Jakuba Li-
sieckiego, redaktora naczelnego 
„Monitora Biznesu”, statuetkę 
dla Stratega Ekologii 2018.  

– Gliwickie składowisko jest 
jednym z najlepszych tego typu 
w Polsce. Gratulujemy pionier-
skich rozwiązań, profesjonalizmu 
i podejścia do ekologii – podkre-
ślił Jakub Lisiecki.  (mf)

To już czwarta ekokomora na śmieci
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W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod trzeci budynek hospicjum 
uczestniczyli m.in. Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic (po lewej) oraz  
dr Artur Pakosz, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
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Targi Expobud tradycyjnie przy-
ciągnęły wielu, bo aż 2,5 tys. 
miłośników pięknych wnętrz 
i ogrodów. Na specjalnym sto-
isku Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach można było zaznajomić 
się z ekologicznymi systemami 
grzewczymi, nowymi metodami 
walki ze smogiem i działaniami 
Miasta Gliwice wpływającymi 
na poprawę jakości powietrza.

– Miasto udziela dotacji do 
zmiany systemu ogrzewania. 
Dla osób fizycznych jest to 50% 
kosztu kwalifikowanego, ale do 
kwoty nie wyższej niż 4 tys. zł. 

Jest możliwość podwojenia tej 
kwoty (maksymalnie do 8 tys. 
zł) w przypadku wykonania 
termomodernizacji budynku. 
Warunkiem jest wykazanie, że 
termomodernizacja była prze-
prowadzona w przeciągu 4 lat 
do momentu złożenia wniosku 
o dotację na zmianę systemu 
ogrzewania. O wsparcie mogą 
się też ubiegać wspólnoty 
mieszkaniowe oraz właściciele 
nowo wybudowanych budyn-
ków – tłumaczyła Bernadeta 
Bączkiewicz z Wydziału Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Na kilkudziesięciu stoiskach 
zaprezentowano najnowsze 
rozwiązania technologiczne 
stosowane w budowie domów, 
ekologiczne systemy grzewcze, 
ciekawą roślinność ogrodową 
i elementy wystroju wnętrz.

– Nie zawsze wiem, gdzie 
szukać inspiracji, a targi to do-
bre miejsce, by ją znaleźć. Po 

przejrzeniu oferty i konsultacji 
ze specjalistami mogę spokojnie 
szukać konkretnych produktów 
w internecie – stwierdził jeden 
z uczestników targów.

– Nic nie zastąpi bezpośrednie-
go kontaktu z człowiekiem. Na 
targach można od razu dopytać 
o szczegóły specjalistów, uzy-
skać poradę i sprawdzić jakość 

materiałów – dodał inny uczest-
nik targów.

Targi Expobud są obecne w Gli-
wicach od lat. Odwiedzający naj-
częściej szukają na nich inspiracji 
i pomysłów na aranżację domu 
czy ogrodu, mogą też poznać 
najnowsze trendy w branży bu-
dowlanej, a także uzyskać poradę 
specjalistów. (mf)

Mocnym miejskim akcentem zapisała się tegoroczna, XIV już edycja targów expobud. w wydarzeniu wzięło udział 
około 2,5 tys. osób odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyło się specjalne stanowisko Urzędu Miejskiego, 
na którym miasto prezentowało ekologiczne systemy grzewcze, nowe metody walki ze smogiem i działania miasta 
poprawiające jakość powietrza. Targi były też dobrą okazją, by poznać najnowsze trendy w aranżacji wnętrz i cie-
kawostki z branży budowlanej.

eKOGLIwICe

Miasto promuje ekologiczne ogrzewanie
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Gliwice dołożyły do pieca!
Dotację w ramach PONE otrzyma 
75 lokatorów budynków wieloro-
dzinnych. W związku ze zmianą 
warunków umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, zwiększona 
została liczba dotowanych miesz-
kańców z domów jednorodzinnych 
ze 122 do 138.

Program skierowany był do 
mieszkańców domów jednoro-
dzinnych oraz wielorodzinnych, 
posiadających przestarzałe sys-
temy węglowe. Mogli ubiegać 
się o dotację w ramach PONE do 
zmiany systemu grzewczego na 
system gazowy lub węglowy speł-
niający 5. klasę zgodnie z normą  
PN-EN 303-5:2012 oraz pompę 
ciepła. – Warto wspomnieć, że 
mieszkańcy domów jednorodzin-
nych ubiegający się o dofinan-
sowanie do pompy ciepła mogli 
wnioskować również o dopłatę 
do prac termoizolacyjnych, takich 
jak docieplenie ścian czy stropoda-
chów albo wymiany okien i drzwi 
zewnętrznych, jeżeli konieczność 

określonych prac wynika z przepro-
wadzonego na własny koszt audytu 
energetycznego – mówi Agnieszka 
Setnik, naczelnik Wydziału Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Dotacja mogła osiągnąć  
do 80% kosztów kwalifiko-
wanych, nie więcej niż  
8 tys. zł w przypadku syste-
mu gazowego, węglowego 
oraz do 24 tys. zł w przy-
padku pompy ciepła.

Łącznie, na instalację pompy cie-
pła i termomodernizację budyn-
ku można było otrzymać nawet  
66 281 zł.

Program Ograniczania Niskiej 
Emisji przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza na terenie mia-
sta Gliwice poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń pyłowo-ga-
zowych do atmosfery. Ograniczo-
na zostanie emisja następujących 

związków: pyłu zawieszonego 
o średnicy cząstek nie większej niż 
2,5 µm i 10 µm, dwutlenku siarki, 
tlenków azotu i dwutlenku węgla 
oraz benzo(a)pirenu.

Ponadto z uwagi na zbliżający się 
sezon grzewczy przypominamy, 
że zgodnie z tzw. uchwałą anty-
smogową, zabrania się spalania 
węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla, mułów 
i flotokoncentratów węglowych 

oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem, paliw, 
w których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu 
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 
15%, a także drewna, którego 
wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Dodatkowo, właściciele przesta-
rzałych kotłów są zobowiązani do 
ich wymiany. Jeśli kocioł/piec ma 
ponad 10 lat od daty produkcji 
lub nie posiada tabliczki znamio-

nowej, musi zostać wymieniony 
do końca 2021 r. Urządzenia 
eksploatowane od 5 do 10 lat 
można użytkować najdalej do 
końca 2023 r., a krócej niż 5 lat 
– do końca 2025 r. Nieco dłu-
żej, bo do końca 2027 r. można 
użytkować instalacje spełniające 
wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla 
klasy 3 lub klasy 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.

Również użytkownicy komin-
ków muszą pamiętać o ich wy-
mianie. Urządzenia te bowiem 
także muszą spełniać wymagania 
ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na 
paliwo stałe, czyli minimalnych 
poziomów efektywności ener-
getycznej i norm emisji zanie-
czyszczeń. Termin wymiany mija 
w 2022 roku. Rozwiązaniem, poza 
wymianą źródła, może okazać się 
montaż elektrofiltru – urządze-
nia redukującego emisję pyłu 
do wartości zgodnych zgodnie 
z rozporządzeniem KE.  (kr)

Na finiszu znajduje się pilotażowy ,,Program Ograniczania Niskiej emisji dla Miasta Gliwice”. Zakończono przyjmowanie 
wniosków od mieszkańców. Dzięki ponad 2 mln zł uda się wymienić 213 instalacji i ocieplić 11 budynków jednorodzinnych.
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Gliwickie lotnisko, dotąd o charakterze sportowym, będzie mogło obsługiwać loty biznesowe czy 
tzw. mały ruch cargo. Lotnisko zyska m.in. utwardzoną drogę startową, drogę kołowania oraz płytę 
postojową. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju wybrała już wykonawcę prac, który 
ma zrealizować tę inwestycję do końca przyszłego roku.
Modernizacja lotniska jest 
finansowana przez miasto, 
a realizowana przez miejską 
spółkę – Górnośląską Agencję 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 
(GAPR). Od dłuższego czasu 
poszukiwała ona wykonawcy 
prac. – Rynek budowlany jest 
trudny w tym roku, ceny robót 
poważnie wzrosły. Do pierwsze-
go przetargu nikt się nie zgłosił. 
Postępowanie udało się roz-
strzygnąć dopiero na początku 
września. Niestety w stosunku 
do założonego budżetu koszty 
są większe o 10 mln zł – poin-
formował Bogdan Traczyk.

W celu realizacji inwestycji 
Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju porozu-
miała się ze swoim głównym 
udziałowcem, Miastem Gliwice. 
– Część środków wyasygnujemy 
z własnej kasy, a część będzie 
podwyższeniem kapitału zakła-
dowego GAPR w przyszłym roku. 
W związku z tym podpisujemy 
umowę z wykonawcą i przystę-
pujemy do realizacji inwestycji 
– zapowiedział prezes GAPR.

Modernizacja lotniska dyspo-
nującego obecnie trawiastymi 
pasami startowymi zakłada 
m.in. budowę utwardzonej dro-
gi startowej o długości 900 m,  

drogi kołowania, płyty postojo-
wej i kontenerowej stacji paliw, 
a także wybudowanie parkingów 
i dróg dojazdowych. Inwestycja 
ma potrwać do końca przyszłego 
roku.

W 2017 r. samorząd podwyższył 
pod kątem tego przedsięwzięcia 
kapitał zakładowy GAPR o ok. 
8 mln zł, a do końca kwietnia 
przekazał Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 
kolejne 9 mln zł. Przed rokiem 
GAPR otrzymał też aportem miej-
skie grunty o powierzchni ok. 42 
ha, wchodzące w skład lotniska 
(kupione od Aeroklubu Gliwic-
kiego), a przeznaczone na jego 

rozbudowę. – Lotnisko w wyniku 
tego ma dwóch właścicieli, ale 
jednego zarządzającego – GAPR. 
Dzięki temu możemy śmiało in-
westować w południowej części 
lotniska, ponieważ inwestujemy 
we własny teren – podkreślił 
Bogdan Traczyk.

Po modernizacji obiekt ma zy-
skać status lotniska publicznego 
o ograniczonej certyfikacji, po-
zwalający na wykorzystywanie 
go m.in. dla lotów biznesowych, 
sportowych oraz małego ruchu 
cargo. Zgodnie z planami miasta 
ma to być port lotniczy, z które-
go będą korzystali np. związani 
z nim inwestorzy, których zakła-

dy znajdują się np. w gliwickiej 
części Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

– W północno-wschodniej części 
lotniska mamy jeszcze niewielkie 
tereny inwestycyjne, na które 
są już chętni. Między innymi 
Politechnika Śląska wygrała 
przetarg na zakup dwóch działek 
i wchodzi intensywnie w lotnic-
two, uruchamiając tam swoje 
centrum szkoleniowe. Mamy 
też kolejnego zainteresowanego 
pozostałymi działkami, który być 
może uruchomi następne, może 
trochę konkurencyjne centrum 
szkoleniowe – zasygnalizował 
prezes GAPR.

Dodał, że po południowej stronie 
nowej drogi startowej Górnoślą-
ska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju dysponuje kolejnymi 
gruntami, które w przyszłości – 
jako kolejne tereny inwestycyjne 
– będą przylegały do południowej 
obwodnicy miasta.

Gliwickie lotnisko zajmuje blisko 
88 ha. Jego atutem jest m.in. 
bliskość strefy „Nowych Gliwic”, 
gdzie działają firmy sektora no-
wych technologii, a także obecność 
w regionie instytucji świadczących 
specjalistyczne usługi dla małych 
samolotów. Na korzyść lotniska 
przemawia też wyjątkowa lokaliza-
cja Gliwic pomiędzy autostradami 
A1 i A4 (krzyżującymi się na węźle 
Gliwice Sośnica, jednym z najważ-
niejszych węzłów autostradowych 
w Polsce) oraz przy Drogowej  
Trasie Średnicowej.

Niezależnie od inwestycji miasta, 
inwestycję przy lotnisku przygo-
tował Aeroklub Gliwicki. Projekt 
aeroklubu zakłada rozbudowę 
i przebudowę istniejących obiek-
tów poprzemysłowych (w ramach 
rewitalizacji dawnych warsztatów 
lotniczych) na cele Gliwickiego 
Centrum Edukacji Lotniczej – 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu i budową infrastruktury 
technicznej. (kik)

INweSTyCje

Lotnisko otworzy
się na biznes
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AKTUALNOŚCI

w Gliwicach odbędą się obrady europejskiego Parlamentu Młodzieży. 
Goście i uczniowie ze szkół średnich, z kraju i zagranicy, będą debato-
wać nad ważnymi problemami, z którymi zmaga się aktualnie Unia 
europejska. Zgromadzenie pod koniec września zaplanowano w I Li-
ceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. e. Dembowskiego. weźmie  
w nim udział około 70 uczestników.

Europejski Parlament Młodzieży (ang. Eu-
ropean Youth Parliament) to niezależna, 
ponadpartyjna organizacja non-profit, któ-
ra umożliwia młodym ludziom wymianę 
poglądów. Każdego roku organizowanych 
jest ponad 100 krajowych, regionalnych 
i międzynarodowych spotkań w ramach 
działań Europejskiego Parlamentu Mło-
dzieży, w których uczestniczy w sumie 
ponad 20 tys. osób. Sesje odbywają się 
w ponad 30 krajach Europy. W tym roku 
zaplanowano m.in. cztery jednodniowe 
sesje w Polsce.

Najbliższe zgromadzenie EYP odbędzie się 
29 września w Gliwicach. Spotkanie orga-
nizuje uczeń I Liceum, Marcin Mochnacki. 
– Wydarzenie odbywające się w naszej 
szkole to jednodniowa sesja. Zawiera ona 
wszystkie standardowe elementy konfe-
rencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży 
i stanowi przystępną metodę sprawdzenia, 

czy metodologia EYP odpowiada danemu 
uczestnikowi – mówi Adam Sarkowicz, 
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego 
w Gliwicach.

Sesje Europejskiego Parlamentu Mło-
dzieży odbywają się w języku angielskim. 
Delegaci tworzą komisje, które zajmu-
ją się jednym konkretnym tematem. 
Następnie opracowany problem i jego 
rozwiązanie przedstawiają podczas Wal-
nego Zgromadzenia. Sesje EYP pozwalają 
uczniom podwyższyć ich kompetencje 
językowe, zarówno podczas formalnych 
debat w czasie Walnego Zgromadzenia, 
jak i w mniej formalnych okoliczno-
ściach, takich jak praca w komisjach czy 
podczas części integracyjnych. Oprócz 
tego uczniowie mają szansę poszerzyć 
swoją wiedzę na tematy polityczne i spo-
łeczne Wspólnoty Europejskiej.  (kr)

Podstawowe zasady obrony mogą przydać się każdej gliwiczance. będzie 
można je poznać w czasie bezpłatnego kursu dla kobiet, organizowanego 
przez Centrum Ratownictwa Gliwice wspólnie ze Strażą Miejską. Na zain-
teresowane panie czeka 100 miejsc.

29. bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet 
prowadzony będzie od 26 września do 16 
listopada w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach 
przy ul. Przedwiośnie 2. Zajęcia będą się 
odbywać w środy i piątki w godzinach od 
18.00 do 20.00, z wyjątkiem 2 listopada.

W kursie mogą uczestniczyć gliwiczanki, 
które ukończyły 15. rok życia. W przy-
padku osób niepełnoletnich wymagana 
jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

Zapisy rozpoczęły się 18 września. O przy-
jęciu na kurs zdecyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisać można się osobiście w budynku CRG 
przy ulicy Bolesława Śmiałego 2b. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać na stronie 
www.crg.gliwice.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 
32/301-97-23.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ra-
mach programu „Bezpieczne Gliwice”. 
Jego celem jest wzmocnienie poczucia 
bezpieczeństwa wśród kobiet poprzez 

poznanie technik samoobrony, roz-
wijanie sprawności fizycznej i naukę 
właściwego reagowania w sytuacjach 
zagrożenia. (kr)

Dobiegł końca remont miejsc parkingowych u zbiegu ulic Dworcowej 
i Dolnych wałów. w sumie po trwających około 2 miesiące pracach 
powstało 30 stanowisk postojowych.
Wybrukowane miejsca ze względu na ich 
lokalizację włączono do Strefy Płatnego 
Parkowania. Na tym nie koniec. Dopóki 
sprzyja pogoda, Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach kontynuuje również prace 
w ramach  tzw. remontów bieżących. 
– Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się 
roboty na ulicach Sadowej i Domań-
skiego – zapowiada Jadwiga Jagiełło- 

-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich. Prace mają ruszyć 20 
września. Ulice Sadowa i Domańskiego 
zostaną czasowo zamknięte dla ruchu. 
Wykonawca zapewni jedynie dojazd do 
posesji. –  Ze względu na lokalny charak-
ter ulic oraz niewielki ruchu kołowy, na 
czas zamknięcia nie wyznaczono objaz-
dów –  dodaje rzecznik ZDM-u.  (kik)

wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach poszukuje 
partnerów do udziału w akcji zdrowotnej „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” 
zaplanowanej w tym roku na 20 października. 

„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” to bez-
płatna, jednodniowa akcja zdrowotna 
dla mieszkańców,  realizowana od 2011 
roku. W ramach wydarzenia podmioty 
lecznicze pełnią nieodpłatne dyżury we 
wcześniej zadeklarowanych zakresach, 
udzielając porad i konsultacji czy wyko-
nując badania. Podmioty świadczące 
usługi w zakresie zdrowia, zaintereso-

wane przyłączeniem się do akcji, powin-
ny do 1 października złożyć wypełniony 
druk zgłoszenia w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21 lub przesłać go drogą elek-
troniczną na adres zd@um.gliwice.pl.  
Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-54-33.   
  (mt)
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Zostań partnerem akcji!

Postaw na samoobronę

Młodzi europarlamen- 
tarzyści w Gliwicach
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Tylko miesiąc dzieli nas od wyborów samorządowych przypadających 21 października. 
w Gliwicach uprawnionych do głosowania będzie prawie 140 tysięcy osób. w 106 
stałych i 10 odrębnych obwodach głosowania, od godz. 7.00 do 21.00, mieszkańcy 
oddadzą głosy na przyszłego prezydenta miasta i miejskich radnych, którzy od tego 
roku przez 5 kolejnych lat będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące Gli-
wic. w nowej Radzie Miasta Gliwice zasiądzie łącznie 25 osób, czyli tyle co obecnie.

Twój głos ma znaczenie
fo

t. 
Fr

ee
pi

k

22 września szykuje się wielkie zbrojne wydarzenie. „Pancerni” pokażą supernowoczesny sprzęt bojowy, z którego ko-
rzystają na misjach. Moc atrakcji dla małych i dużych zaplanowano między godz. 12.00 a 18.00. 

W sobotę na pl. Krakowski 
wjadą flagowe pojazdy pol-
skiej armii. Gliwice to jeden 
z najważniejszych ośrodków 
krajowego przemysłu zbro-
jeniowego, dlatego podczas 
imprezy zobaczymy potężne 
maszyny, takie jak czołgi PT- 
-91M2 (w wersji wyposażenia 
A1) oraz PT-91M2 (w wersji 
wyposażenia A2), wyprodu-
kowane w Bumarze Łabędy. 
Przedsiębiorstwo wytwarza 
ciężkie uzbrojenie wojskowe, 
w tym czołgi, wozy i mosty 
czołgowe. 

Obok pojazdów Bumaru staną 
także Kołowe Transportery 
Opancerzone Rosomak, które 

były obecne na polskich mi-
sjach pokojowych, na przykład 
w Afganistanie. Obrum, gliwic-
ki zakład i ośrodek badawczy 
tworzący produkty na potrzeby 
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 
Polskiej, pochwali się syste-
mem ekspozycyjnym z symu-
latorami.

Podczas Gliwickiego Pikniku 
Militarnego zaprezentują się 
także służby mundurowe. 
W imprezie wezmą udział 
między innymi jednostka 
wojskowa AGAT i 6 batalion 
powietrznodesantowy. Żoł-
nierze AGAT-u funkcjonują 

w strukturach Wojsk Specjal-
nych, przeszli szkolenia w róż-
nych warunkach terenowych 
i klimatycznych, między inny-
mi górskie, spadochronowe, 
wysokościowe, snajperskie, 
pirotechniczne i wiele innych, 
a 6 batalion powietrznodesan-
towy został odznaczony w 2013 
roku Brązowym Medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju” 
przez ministra obrony narodo-
wej. Na miejscu nie zabraknie 
także policji, straży pożarnej 
i straży miejskiej.

Organizatorem pikniku jest 
Bumar Łabędy. Miasto Gliwice 
jest partnerem wydarzenia.
 (mm)

Militarny piknik na placu Krakowskim
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Najważniejszą kwe-
stią w nadchodzących 
wyborach samorządo-
wych będzie frekwencja 
wyborcza. Powodów do 
stawienia się przy urnie 
jest wiele.

Dlaczego warto głosować? Po 
pierwsze po to, by mieć swój 
udział w wyborze ludzi, którzy 
będą decydowali o rozwoju mia-
sta. To właśnie na Radzie Miasta 
zapadają decyzje o kluczowych 
dla mieszkańców sprawach, 
takich jak edukacja dzieci i mło-
dzieży, oferta kulturalna, opieka 
zdrowotna i przedszkolna, wygląd 

najbliższego otoczenia czy nowe 
inwestycje. Po drugie po to, by 
później nie narzekać. Głosując 
w wyborach, ma się realny wpływ 
na to, co dzieje się lub zmienia 
w lokalnym otoczeniu. 

Warto poznać listy kandydatów 
z wyprzedzeniem. Tak dowiemy 
się, kim są osoby, które chcą zo-
stać naszymi reprezentantami, 
jakie mają plany i czy znają po-
trzeby miasta i dzielnicy, w której 
mieszkamy. To osoby, które będą 
dla nas pracować przez kolejne 
pięć lat i decydować o jakości na-
szego życia. Dlatego wybierzmy 
ich odpowiedzialnie. 

W poprzednim głosowaniu 
w Gliwicach (w 2014 roku) 

wzięło udział 54 667 osób, co 
oznacza, że do urn poszło nie-
wiele ponad 37% wyborców 
uprawnionych do oddania 
głosu. To mniej niż w wyborach 
samorządowych w 2010 roku, 
w których frekwencja przekro-
czyła 38%, a zarazem nieco lepiej 
niż w 2006 roku, gdy frekwencja 
wyniosła zaledwie 34%.

O czym pamiętać
w trakcie wyborów?

W październikowych wyborach 
do Rady Miasta Gliwice (i do 
Sejmiku Województwa Śląskie-
go) będzie można głosować 
tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając na karcie do 
głosowania znak „X” w kratce 

z lewej strony obok wybranego 
nazwiska. Niepostawienie znaku 
„X” w żadnej kratce lub zagłoso-
wanie na kandydatów z kilku list 
spowoduje nieważność głosu. 

W wyborach prezydenta miasta, 
jeżeli zarejestrowano więcej niż 
jednego kandydata, głosować 
można tylko na jedną osobę, sta-
wiając na karcie znak „X” w kratce 
z lewej strony obok wybranego 
nazwiska. Niepostawienie znaku 
„X” w żadnej kratce lub zagłoso-
wanie na kandydatów z kilku list 
spowoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kartki.

Miasto Gliwice podzielone 
zostało na 4 okręgi wyborcze. 
W okręgu nr 1 (Brzezinka, Cze-
chowice, Kopernik, Łabędy, 
Wojska Polskiego) mieszkańcy 
wybiorą 6 radnych Rady Miasta, 
w okręgu nr 2 (Obrońców Poko-
ju, Szobiszowice, Śródmieście, 
Zatorze, Żerniki) – 7 radnych, 
w okręgu nr 3 (Baildona, Ligota 
Zabrska, Politechnika i Sośnica) 
– 5 radnych, a w okręgu nr 4 
(Bojków, Ostropa, Sikornik, 
Stare Gliwice, Trynek, Wilcze 
Gardło, Wójtowa Wieś) – 7 
radnych.

 (kik)
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w gronie par świę-
tujących Diamento-
we Gody znaleźli się: 
Hildegarda i Wende-
lin Benszowie, Iwona 
i Zbigniew Kłosowi-
czowie, Joanna i Eryk 
Knopikowie, Agniesz-
ka i Józef Laksowie, 
Elżbieta i Herbert Le-
sikowie, Henryka i Jan 
Sadłowscy, a także 
Krystyna i Stanisław 
Skrzypkowscy.  

Tego samego dnia 
dwie pary świętowa-
ły 50-lecie połączone 
z 60-leciem: Helena 
i Stefan Ochabowiczo-
wie oraz Maria i Józef 
Strojny. 

 (kik)

13 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okolicz-
nościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. Półwiecze świętowali (w kolejności alfabetycznej): Wanda i Józef Basińscy, Zenobia i Aleksander Franzowie, 
Maria i Franciszek Karolczykowie, Marianna i Antoni Lenczowscy, Teresa i Julian Mikociakowie oraz Jadwiga i Jerzy Rochalscy. 
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ważna informacja szczególnie dla seniorów, którzy najczęściej padają ofiarami nieuczci-
wych przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów telekomunikacyjnych. 
wyłudzeniom można zapobiec! Na otwarte spotkanie poświęcone temu zagadnieniu, 
organizowane 20 września w ramach akcji Urzędu Komunikacji elektronicznej „wiem, 
co podpisuję”, zaprasza Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach. 

– Warto wziąć udział w takim 
wykładzie. Zainteresowani 
dowiedzą się na przykład, 
na co zwracać uwagę, gdy 
zawieramy umowę w domu, 
kiedy możemy od niej odstą-
pić i jak dochodzić roszczeń. 
Typowe praktyki nieuczciwych 
sprzedawców zostaną przed-
stawione w bardzo przystępny 
sposób, a prelegenci wyjaśnią 
słuchaczom, jak się przed 
nimi bronić – podkreśla Anna 

Nidzińska, Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Gliwicach.

Spotkanie odbędzie się 
20 września w auli  
Górnośląskiego Centrum 
edukacyjnego przy  
ul. Okrzei 20. Początek – 
godz. 15.00.  
wstęp wolny! 

Jednocześnie przypominamy, 
że tego dnia biuro Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach bę-
dzie czynne do godziny 14.15. 
W sekretariacie biura MRK (pok. 
008, parter gmachu UM przy ul. 
Zwycięstwa 21, wejście od strony  
ul. Wyszyńskiego) będzie moż-
na uzyskać informacje o innych 
instytucjach konsumenckich, 
a także otrzymać poradniki 
konsumenckie. Do dyspozycji 

zainteresowanych pozostaje 
ogólnokrajowa infolinia kon-
sumencka (tel. 801-440-220 
oraz 22/290-89-16) czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–18.00. W celu uzyskania 

porady konsumenckiej można 
skontaktować się z Wojewódz-
kim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej w Katowicach,  
ul. Brata Alberta 4, tel. 32/356-
-81-00.  (kik)

wiem, co podpisuję
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SPORT / wARTO wIeDZIeć

Futsaliści już na Arenie Gliwice

Trzy punkty dla Piasta

Polki zdobyły  
12 medali!

Po prawie tygodniowych zmaganiach na ringu w Gliwi-
cach poznaliśmy najlepsze zawodniczki 13. Międzynaro-
dowych Mistrzostw Śląska Kobiet w boksie. jedenaście 
złotych medali zdobyły reprezentantki Polski. Pięć z nich 
wywalczyły kadetki, sześć juniorki i jeden seniorka. 

W Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Śląska Kobiet w boksie 
zmierzyło się, w różnych kate-
goriach wiekowych i wagowych, 
ponad 200 zawodniczek. 

W finałowych walkach, które od-
były się w miniony piątek i sobo-
tę, zobaczyliśmy ponad 30 starć. 
Medalową rywalizację rozpoczęły 
14 września kadetki. W pięciu 
pojedynkach z trzynastu wygra-
ły Polki, w tym Alexas Kubicki, 
reprezentantka GUKS Carbo, 
która w kategorii wagowej – 50 
kg pokonała 5:0 przeciwniczkę 
z Indii, Amishę Kumari Bharti. 

Na najwyższym stopniu podium 
stanęły również: Natalia Szym-
czak (66 kg), Zofia Stachowiak (70 
kg), Daria Parada (75 kg) i Oliwia 
Toborek (+80 kg).

W sobotę, ostatniego dnia mi-
strzostw, zmierzyły się juniorki 
oraz seniorki. W sumie rozegrano 
osiemnaście spotkań. W junior-

kach, w swoich kategoriach wa-
gowych, zwyciężyło sześć Polek 
– Wiktoria Łabuś (48 kg), Jessica 
Żelazko (54 kg), Wanessa Orczyk 
(57 kg), Daria Puszka (60 kg), 
Klaudia Budasz (64 kg) i Patrycja 
Borys (69 kg). 

W ostatniej grupie wiekowej – se-
niorskiej – na najwyższym stopniu 
podium stanęła Karolina Koszew-
ska (69 kg), była mistrzyni i wice-
mistrzyni Europy oraz zawodowa 
mistrzyni świata. W ostatniej 
walce pokonała olimpijkę z Rio 
de Janeiro, Yaroslavę Yakushinę. 

Swoje walki finałowe w mocno 
obsadzonym turnieju przegrały 
pozostałe nasze reprezentantki: 
Sandra Drabik (51 kg), Sandra 
Kruk (57 kg), Elżbieta Wójcik (75 
kg) i Agata Kaczmarska (81 kg). 

Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Lyudmila Vorontsova, 
reprezentantka Rosji w wadze 
57 kg.  (kr)

w minioną niedzielę w małej hali Areny Gliwice meczem z AZS UG Gdańsk futsaliści Piasta 
Gliwice zainaugurowali nowy sezon. Po zaciętym i trzymającym do ostatnich sekund 
w napięciu spotkaniu, gliwiczanie musieli uznać wyższość Akademików, ulegając 4:5.

Sportowo nie zaczęło się najle-
piej, bo już po kwadransie Piast 
przegrywał 0:3. W 16. minucie, po 
fantastycznej akcji, Michał Grecz 
zdobył pierwszego gola dla gliwi-
czan. Tuż po przerwie po rzucie 
rożnym na listę strzelców wpisał 
się Franz, a chwilę później strza-
łem z rzutu wolnego stan meczu 
wyrównał Marcin Grzywa. 

Wydawało się, że podopieczni 
Klaudiusza Hirscha przechylą szalę 
na swoją korzyść, ale po szóstym 
faulu goście mieli przedłużony 
rzut karny, który na gola zamienił 
Mikołaj Kreft. Chwilę później w gli-
wickiej drużynie zdecydowano się 
na grę z lotnym bramkarzem, co 
skończyło się stratą piątej bram-
ki. Niebiesko-Czerwoni walczyli 
jednak do końca i na 3 sekundy 

przed ostatnią syreną debiutujący 
w barwach Piasta Michał Lebie-
dziński zdobył czwartą bramkę dla 
gospodarzy. Niestety zabrakło już 
czasu, aby znów doprowadzić do 
wyrównania.

Następna okazja, aby zobaczyć 
futsalistów Piasta w Arenie Gli-
wice, nadarzy się 6 października. 
W tym dniu gliwiczanie podej-
mować będą zespół Acana Orły 
Jelcz Laskowice.  (muz/kr)

w sobotnim spotkaniu 8. kolejki Lotto ekstraklasy Piast Gliwice pokonał u siebie 
Arkę Gdynia 1:0. Zwycięską bramkę zdobył w drugiej połowie Michal Papadopulos. 
Po wygranym meczu trener Niebiesko-Czerwonych przyznał, że gdyńska drużyna 
zagrała inaczej niż w trzech ostatnich kolejkach, gdy stawiała na ofensywną grę.

– Gdynianie bardzo głęboko cof-
nęli się i zmusili nas do przepro-
wadzania ataków pozycyjnych. 
Operowaliśmy więc piłką, ale 
nie zdołaliśmy przeprowadzić 
zbyt wielu ataków zakończonych 
strzałami. Mieliśmy też proble-
my z wykorzystaniem wolnej 
przestrzeni. Dlatego w pierwszej 
połowie nie strzeliliśmy gola – 
analizował Waldemar Fornalik.

Szkoleniowiec Piasta przyznał, 
że w drugiej połowie jego pod-
opieczni grali konsekwentnie 
i nie zrażali się skuteczną grą 
obronną Arki. 

– Grając w przewadze, kontro-
lowaliśmy spotkanie, mieliśmy 
kolejne sytuacje do strzelenia 
bramki i w końcu ta sztuka się 

udała po ładnej drużynowej akcji 
– dodał trener.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA
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Mieszkańcy osiedla baildona wezmą udział w przedsięwzięciu „Twoja społeczność 
Twoją szansą”. Rewitalizacyjny projekt Miasta Gliwice ma na celu przede wszystkim 
integrację i aktywizację społeczności lokalnej, wzmocnienie jej potencjału, a także 
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jek przewidują organizatorzy, 
docelowo 120 osób weźmie 
udział w cyklicznych spotkaniach 
wspomagających ich aktywiza-
cję. Prowadzone będą warsztaty 
rozwoju osobistego i kompe-
tencji społecznych, a także 
spotkania z psychologiem i asy-
stentem zatrudnienia. Będzie też 

możliwość skorzystania z porad 
obywatelskich i doradztwa za-
wodowego.

– Zależy nam, aby wszyscy chcący 
pracować gliwiczanie, a z różnych 
przyczyn znajdujący się w trudnej 
sytuacji, mieli możliwość powrotu 
na rynek pracy i godnego życia. 

Zajęliśmy się w szczególności 
osiedlem Baildona – mówi Ewa 
Baron, organizator społeczności 
lokalnej z GCOP.

Wszyscy chętni mieszkańcy osie-
dla mogą brać udział w zajęciach 
powstającego klubu osiedlowego 
i konsultacjach w punkcie porad 
obywatelskich. Przygotowano też 
m.in. festyn rodzinny oraz inaugu-
rujący wydarzenie projekt „Dzień 
Sąsiada”. 

Projekt dla baildona

Projekt będzie realizowany do 
końca 2020 r. Rekrutacja już się 
rozpoczęła. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać pod numerami 
telefonu: 501-079-211 oraz 501- 
079-158. 

Zadanie realizuje Miasto Gliwice 
we współpracy z Gliwickim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 

i Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych dla Subregionu 
Centralnego. Projekt jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego 2014–2020. 
 (mf)
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KULtUrA

CZwARTeK 20 wRZeŚNIA
 ■ godz. 17.30–19.00: wykład psychologiczny  

Natalii Szarapow, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4–5)

PIąTeK 21 wRZeŚNIA
 ■ godz. 16.00–18.30: Klub Gier Planszowych, Filia  

nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 17.00–18.00: „Order Uśmiechu” – zajęcia 
dla dzieci, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00–18.00: „Czytaj i graj” – turniej gier plan-
szowych, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 18.00: „Ziemia” – otwarcie wystawy Lorenza 
Castore, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „This is the last cowboy song” – koncert 
Kacpra Chirzyńskiego, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00–19.00: „Mongolia” – spotkanie po-
dróżnicze z Elżbietą Sęczykowską, Filia nr 1 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Pamiętniki z wakacji” – spo-
tkanie podróżnicze, Stacja Artystyczna Rynek  
(Rynek 4–5)

SObOTA 22 wRZeŚNIA
 ■ od. godz. 9.30: turniej i bal taneczny BAL 2018, hala 

„Nowa” (ul. Kaszubska 28)
 ■ godz. 10.00–18.00: XXIII Gliwicki Kiermasz Żywno-

ści Ekologicznej i Tradycyjnej, Hala Górnych Wałów  
(ul. Górnych Wałów 29)

 ■ godz. 10.00–18.15: „Mój dom jest moją twierdzą – 
gliwickie rezydencje miejskie w XIX i 1. poł. XX w.” 
– XVI Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

 ■ godz. 11.00–13.00: Pchli Targ, Stacja Artystyczna  
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ od godz. 14.00: warsztaty wokalne i koncert elimi-
nacyjny w ramach 10. festiwalu Rytm Pro Arte Gli-
wice, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 16.00: „Supa Modo” – projekcja w ramach 
5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00–18.30: „Dać i zyskać” – warsztaty w ra-
mach „Jesieni Inicjatyw”, Kawiarenka Zamkowa  
(ul. Bankowa 11)

 ■ godz. 18.00: „Wielkie primadonny powojennej 
operetki” – koncert z udziałem Wandy Polańskiej 
i Elżbiety Ryl-Górskiej, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

NIeDZIeLA 23 wRZeŚNIA
 ■ godz. 10.00–20.45: „Mój dom jest moją twierdzą – 

gliwickie rezydencje miejskie w XIX i 1. poł. XX w.” 
– XVI Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

 ■ godz. 15.30: „Gordon i Paddy” – projekcja w ramach 
5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica” – projekcja w ramach 5. Festi-
walu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Bach Stories” – koncert Aleksandra 
Dębicza i Marcina Zdunika w ramach XI Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizo-
wanej All’improvviso, Centrum Edukacji i Biznesu 
Nowe Gliwice (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 18.15: „Rafael Santi. Książę sztuk” – projekcja 
z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

PONIeDZIAŁeK 24 wRZeŚNIA
 ■ godz. 17.00–18.00: „Pani Jesień odwiedza bi-

bliotekę” – zajęcia plastyczne, Filia nr 17 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spół-
dzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00–19.00: „Biochemia stresu” – wykład 
Haliny Kacprzak w ramach „Jesieni Inicjatyw”, Fi-
lia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(pl. Inwalidów Wojennych 3)

CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

Na planecie „Ziemia”

Kultowe filmy w Gliwicach

21 września w Czytelni Sztuki zostanie otwarta wystawa fotografii Lorenza Castore. Cykl 
„Ziemia” to zapis ostatniego pobytu artysty na Śląsku.

Fotografie zostały wykonane 
podczas rezydencji artystycznej 
zorganizowanej przez Muzeum 
w Gliwicach. Castore opowiada 
o miastach tworzących górnoślą-
ską konurbację. Centralne miejsce 
w wystawie zajmują portrety – pa-
miątki przypadkowych spotkań na 
podwórkach i świadectwa intym-
nych wizyt w prywatnych odmach. 
Wernisaż rozpocznie się 21 wrze-
śnia o godz. 18.00 w Czytelni Sztuki 
(Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a). 
Wystawę będzie można oglądać do 
16 grudnia.

Lorenzo Castore (ur. 1973) jest 
uznanym fotografem dokumenta-
listą. Wyróżnikiem jego twórczości 
jest skupienie na codzienności i po-
jedynczych bohaterach. W 1999 
roku fotografował wojnę w Koso-
wie, w latach 2011–2018 uwiecz-
niał społeczność transwestytów na 
Sycylii. Pracował w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Indiach i na Kubie. 
Jest autorem książek i filmów do-
kumentalnych. Jego zdjęcia były 
publikowane w prestiżowych ma-
gazynach, takich jak „Rolling Stone” 
czy „Die Zeit”.  (mm)

28 września rozpocznie się 21. Festiwal Filmów Kultowych. w tym roku gospodarzem 
święta kinomanów będą Gliwice. Zobaczymy między innymi przegląd twórczości Miloša 
Formana i specjalny blok filmów z udziałem Meryl Streep. 
Na otwarcie festiwalu zaplanowa-
no niezwykły koncert. 28 września 
o godz. 20.00 w ruinach teatru Vic-
toria (al. Przyjaźni 18) zagra rebel 
babel ensemble. Z okazji 100-lecia 
polskiej muzyki filmowej artyści 
przypomną największe filmowe prze-
boje, ze słynną ścieżką dźwiękową 
Henryka Kuźniaka do filmu „Vabank” 
na czele. Poza tym w programie kon-
certu są szlagiery dwudziestolecia 
międzywojennego Henryka Warsa, 
hollywoodzkie kompozycje Jana  
A. P. Kaczmarka i nowoczesne aran-
żacje utworów Krzysztofa Komedy. 
W projekcie wystąpią uznani muzycy 
polskich scen, między innymi raper 
i producent L.UC., wokalistka Dorota 
Miśkiewicz, saksofonista Maciej Oba-
ra i aktorka Magdalena Kumorek.

Między 29 września a 7 paździer-
nika w ramach 21. Festiwalu 
Filmów Kultowych zaplanowano 
projekcje w kilku blokach filmo-
wych. Będą filmy o Indianie jo-
nesie i innych kinowych herosach, 
na przykład „Zaginiony w akcji” 
z Chuckiem Norrisem, „Rocky” 
z Sylvestrem Stallone i „Termina-

tor”, czyli Arnold Schwarzenegger 
w roli niezapomnianego cyborga.

W specjalnej sekcji „Kina pre-
zentują” zostanie przypomniany 
repertuar dawnych gliwickich kin. 
Kino Teatr X, Apollo, Jutrzenka czy 
Grażyna – w ich repertuarze przed 
laty było wiele przebojów, takich 
jak „Gorączka sobotniej nocy” czy 
„Rain Man”. Teraz będzie można 
zobaczyć je ponownie na dużym 
ekranie – w hali Gliwickich Zakła-
dów Urządzeń Technicznych przy 
ul. Robotniczej 2.

Dla miłośników klasyki polskiego 
kina w Amoku (ul. Dolnych Wałów 3)  
przygotowano przegląd filmów 
eugeniusza bodo i Adolfa Dymszy 
oraz specjalny blok filmowy „Miau 
Miau Miauczyński” z dziełami 
Marka Koterskiego. Będzie moż-
na zobaczyć między innymi „Nic 
śmiesznego” czy „Dzień Świra”.

Gratką dla wielbicieli X muzy bę-
dzie niewątpliwie przegląd filmów 
zmarłego w tym roku Miloša For-
mana. W programie są zarówno 
wczesne, czeskie pozycje tego 
wybitnego reżysera („Miłość blon-
dynki”, „Pali się, moja panno”), 
jak i hity nakręcone w Stanach 

Zjednoczonych (musical „Hair”, 
„Lot nad kukułczym gniazdem”).

Amatorzy mocnych wrażeń będą 
spotykać się na projekcjach horrorów 
w ruinach teatru Victoria. W progra-
mie jest między innymi „Carrie” na 
motywach powieści Stephena Kinga, 
„Dziecko Rosemary” z hipnotyzującą 
muzyką Krzysztofa Komedy czy trzy-
mający w napięciu film „Coś” Johna 
Carpentera.

W ruinach teatru Victoria zaplanowa-
no też dwa specjalne seanse o półno-
cy – zobaczymy „Milczenie owiec”  
i „Podziemny krąg”.

W bloku „Wszystko o Meryl” 
zobaczymy 8 filmów z legendą 
światowego kina, Meryl Streep. 
Będzie między innymi „Łowca 
jeleni”, „Manhattan”, „Pożegna-
nie z Afryką”, a także kasowy hit 
„Diabeł ubiera się u Prady”.

Szczegółowy harmonogram projekcji 
jest dostępny na stronie filmykulto-
we.pl. Festiwal jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)
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„Poszukiwacze zaginionej 
Arki”, reż. S. Spielberg

„Dziecko Rosemary”, 
reż. R. Polański
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Piękne kamienice przy ul. barlickiego, Zygmunta Starego czy Górnych wałów to cenne 
zabytki, na stałe wpisane w miejski pejzaż. Podczas XVI Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego będzie okazja, żeby zwiedzić je w środku! 

22 i 23 września swoje wnętrza 
otworzą przed zwiedzającymi naj-
wspanialsze gliwickie rezydencje. 
Hasłem tegorocznych Gliwickich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego jest 
zdanie „Mój dom jest moją twier-
dzą”. – Dla każdego człowieka jego 
dom jest zamkiem i twierdzą, po-
winien być miejscem bezpiecznym, 
służącym w pełni domownikom, 
miejscem wypoczynku, gdzie moż-
na schronić się przed męczącym 
szumem otaczającego świata. 
Podczas zwiedzania wybranych 

obiektów będziemy mieli okazję 
przyjrzeć się, jak ta idea była 
realizowana ponad sto lat temu 
w Gliwicach – mówi Anna Kwiecień 
z Muzeum w Gliwicach.

Na trasie zwiedzania znajdą się 
miejskie rezydencje z XIX i I poł. 
XX wieku. W sumie dla zwiedza-
jących zostaną udostępnione 23 
obiekty. – Dowiemy się między 
innymi, gdzie w Gliwicach miesz-
kał najzacniejszy mistrz ciesielski, 
jaką rezydencję wybudował sobie 

mistrz malarski, gdzie dokładnie 
założono unikatowy, magiczny 
ogród w ścisłym centrum miasta, 
gdzie w funkcjonowało inhalato-
rium i czyj dom chroniła rzeźba 
św. Jerzego – zapowiada Anna 
Kwiecień.

Pełny harmonogram zwiedzania 
jest dostępny na str. 16. Organi-
zatorem imprezy jest Muzeum 
w Gliwicach. Wstęp wolny, nie 
trzeba się wcześniej zapisywać.
 (mm)

30 września w Gliwicach wystąpi zespół Trzecia Godzina Dnia, jeden z najpopu-
larniejszych w Polsce wykonawców muzyki gospel. Podczas koncertu w koście-
le pw. św. bartłomieja zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz rozbudowy  
Hospicjum Miłosierdzia bożego. 

Występ Trzeciej Godziny Dnia 
rozpocznie się o godz. 17.00. 
Zespół tworzy kilkunastoosobo-
wy chór, soliści i instrumentali-
ści. Wykonują muzykę w nurcie 
pop-gospel, a ich repertuar 
opiera się na kompozycjach 
Piotra Nazaruka. Z Trzecią Go-
dziną Dnia współpracowało 
wielu znanych artystów, mię-

dzy innymi Kuba Badach i Anna 
Maria Jopek.

W kościele przy ul. Bernardyń-
skiej 19 w koncercie wezmą 
udział uczestnicy warsztatów 
wokalnych z Trzecią Godziną 
Dnia. Wstęp na wydarzenie 
będzie wolny, podczas impre-
zy zostanie przeprowadzona 

zbiórka pieniędzy na rzecz 
rozbudowy Hospicjum Miło-
sierdzia Bożego. Placówka leczy 
i wspiera osoby nieuleczalnie 
chore, które znajdują się w ter-
minalnym stadium choroby. 
Projekt jest objęty honoro-
wym patronatem prezydenta 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza. 
 (mm)

KULtUrA

bachowskie opowieści

Chórem dla hospicjum

Zajrzymy do miejskich rezydencji

23 września Aleksander Dębicz i Marcin Zdunik wyprawią prawdziwą mu-
zyczną ucztę na fortepian i wiolonczelę. Koncert w Nowych Gliwicach będzie 
hołdem dla johanna Sebastiana bacha.
Utwory jednego z najwybitniej-
szych kompozytorów baroku były 
i są punktem wyjścia dla muzyków 
na całym świecie. – Aleksandra 
Dębicza i Marcina Zdunika zain-
spirował proces „preludiowania” 
(niem. präludieren – improwizo-
wać), który dla osiemnastowiecz-
nych niemieckich organistów kom-
pozytorów był zarówno sposobem 
na uświetnienie nabożeństw i uro-
czystości, jak i drogą nieustannych 
poszukiwań artystycznych. Kon-
cert „Bach Stories” ukaże współ-
czesną kontynuację tego procesu 
twórczego – mówi Jakub Lubina 
z Towarzystwa Kulturalnego Fuga.

Podczas występu fortepianowo-
-wiolonczelowego duetu usłyszy-
my zarówno oryginalne utwory 
Bacha, jak i autorskie improwi-
zacje inspirowane jego twórczo-
ścią. W klasycznym stylu Dębicz 
i Zdunik umieszczą ponadczasową 
muzykę Bacha we współczesnym 
kontekście. Album „Bach Stories” 

zebrał wiele pozytywnych recenzji, 
także wśród zagranicznych kryty-
ków. Okazja, żeby na własne uszy 
posłuchać tej opowieści o Bachu, 
nadarzy się już 23 września o godz. 
18.00 w Centrum Edukacji i Bizne-
su przy ul. Bojkowskiej 37.

Koncert „Bach Stories” jest ele-
mentem XI Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Dawnej Impro-
wizowanej All’improvviso. Impreza 
jest organizowana przez TK Fuga 
przy finansowym wsparciu Miasta 
Gliwice. (mm)
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 ■ godz. 8.00–15.00: Pierwsza Pomoc Technologiczna, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 10.30–11.30: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 17.00: „Jestem William” – projekcja w ramach 
5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30–19.00: „Nie bój się mówić – chiński” 
– warsztaty językowe, Stacja Artystyczna Rynek  
(Rynek 4–5)

ŚRODA 26 wRZeŚNIA
 ■ godz. 11.00–12.30: „Neuroaerobik – wydobądź 

swój potencjał” – wykład Marty Prajsnar w ramach 
„Jesieni Inicjatyw”, Kawiarenka Zamkowa (ul. Ban-
kowa 11)

 ■ godz. 12.30: „Kamerdyner” – projekcja w ramach 
Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Mirai” – projekcja w ramach 5. Festi-
walu Filmowego Kino Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 17.00–18.00: Światowy Dzień Królika – zajęcia 
dla dzieci, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00–19.00: „Milczenie” – spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki wokół powieści Shūsaku Endō, 
Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 19.00–20.00: „nieFOTOGENICZNA” – warsztaty 
fotograficzne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

Marcin Zdunik i Aleksander Dębicz
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Trzecia Godzina Dnia

willa wydawcy Arthura Neumanna  
przy ul. Rybnickiej 27 



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 38/2018 (918), 20 września 201812

OGŁOSZeNIA

oferty pracy

oferty pracy

● ślusarz/ mechanik 
wykształcenie kierunkowe, min. 2 lata doświad-
czenia zawodowego, uprawnienia spawalnicze, 
prace ślusarsko-mechaniczne w zakresie utrzy-
mania ruchu, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
strefa ekonomiczna;

● mechanik sam. osobowych 
wykształcenie zawodowe kierunkowe mile widzia-
ne lub doświadczenie zawodowe, mile widziany 
absolwent do przyuczenia, dwie zmiany w godz. 
8.00 – 18.00, miejsce pracy: Gliwice; 

● cukiernik 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we: 3 lata, produkcja i wykańczanie wyrobów cu-
kierniczych, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● sprzątaczka 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
sprzątanie kliniki weterynaryjnej, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik warsztatowy 
wykształcenie zawodowe, prace pomocnicze, 
wyginanie rur, umowa-zlecenie, miejsce pracy: 
Gliwice;

● operator maszyn 
wykształcenie: brak wymagań, obsługa maszyn 
produkcyjnych zgodnie z instrukcją, przestrzeganie 
przepisów BHP, wypełnianie dokumentacji pro-
dukcyjnej – raporty, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

● sprzedawca w branży sanitarnej 
wykształcenie min. średnie, doświadczenie 
w branży sanitarnej lub budowlanej, obsługa 
komputera i kasy fiskalnej, znajomość programu 
komputerowego COMARCH CDNXL oraz CAD-
DECOR – mile widziane, łatwość nawiązywania 
kontaktów, sprzedaż art. wyposażenia łazienek 
i armatury sanitarnej, obsługa klienta, realizo-
wanie planów sprzedaży, przygotowanie i pre-
zentacja ofert handlowych, tworzenie zamówień, 
wystawianie faktur w programie sprzedażowym, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
uprawnienia do obsługi wózka widłowego, zakres 
obowiązków: kompletowanie wysyłki towarów, 
pomoc przy produkcji środków czystości, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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

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

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

Oferty z 13 września 2018 r.

nabór nr 
KD.210.38.2018.IR-3

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na 

stanowiska 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 ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszcze-

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

czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do 1 paź-
dziernika 2018 r. do godz. 16.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 

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

ZAKŁAD POGRZebOwy MZUK Gliwice, ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI CMENTARNE

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

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

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającej ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu 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 Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach 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 zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji 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: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Komendant 
Straży Miejskiej 

w Gliwicach, 
ul. bolesława 
Śmiałego 2A, 

44-121 Gliwice 
ogłasza nabór do pracy 
na wolne stanowisko 

urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakład-
ce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

w treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy do-
starczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 103B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w termi-
nie do  26 września 2018 r. do godz. 
15.00 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 dostarczo-
ne w terminie, jeżeli zostaną dostar-
czone na ww. adres w terminie do 
26 września 2018 r. do godz. 15.00.
Planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbęd-
ne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na stro-
nie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-84.

http://bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA
NIerUcHoMoŚcI

NIerUcHoMoŚcI

koMUNIkaty

Przedsiębiorstwo 
wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  
wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Remont i przebudowa szatni, umywalni  
i ubikacji Hali nr 2 przy ul. Rybnickiej 47  

w Gliwicach.
Termin składania ofert: 25 września 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 września 2018 r. o godz. 10.00

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

Zarząd budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego, pn.:
Remont elewacji wraz z dociepleniem 
i robotami remontowymi budynków 

mieszkalnych przy ul. Portowej 23–25  
i ul. Portowej 27-29 w Gliwicach.

Część nr 1. 
Docieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz robotami remontowymi 
w budynku mieszkalnym przy ul. Portowej 23–25  
w Gliwicach – remont elewacji wraz z dociepleniem 
i kolorystyką, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, remont kominów, docieplenie 
podłóg w poziomie strychu, docieplenie sufitu 
piwnicy, izolacja przeciwwilgociowa ścian 
fundamentowych, wykonanie rurarzu dla 
instalacji niskoprądowych, wykonanie zbiorczej 
instalacji antenowej.
Część nr 2.
Docieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz robotami remontowymi 
w budynku mieszkalnym przy ul. Portowej 27–29  
w Gliwicach – remont elewacji wraz z dociepleniem 
i kolorystyką, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, remont kominów, docieplenie 
podłóg w poziomie strychu, docieplenie sufitu 
piwnicy, izolacja przeciwwilgociowa ścian 
fundamentowych, wykonanie rurarzu dla 
instalacji niskoprądowych, wykonanie zbiorczej 
instalacji antenowej.
Termin składania ofert: 26 września 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 września 2018 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

budownictwa Społecznego, 
44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego, pn.:

wykonanie prac remontowych w budynku 
przy ul. bernardyńskiej 57 w Gliwicach: 
budowa wewnętrznej instalacji gazowej  

i centralnego ogrzewania z jednoczesnym 
dociepleniem stropów i likwidacją 

nieekologicznych urządzeń na paliwo 
stałe, podłączenie budynku do kanalizacji 

deszczowej, wydzielenie pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, przebudowa 

instalacji wod-kan i elektrycznej, remont 
dachu, piwnic i schodów.

Termin składania ofert: 26 września 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 września 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: przy ul. Łowickiej w Gliwi-
cach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i Kw:
• nieruchomość oznaczona jako 

działka nr 1026/1, obręb Żerniki, 
o pow. 0,0678 ha, zapisana w Kw 
nr GL1G/00013773/0, użytek RIVa 
– grunty orne. 

Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, ob-
ręb Żerniki.
Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona we wschodniej części 
miasta Gliwice przy ul. Łowickiej. Kształt 
działki uniemożliwiający zagospodaro-
wanie pod budownictwo mieszkaniowe. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna oraz pola upraw-
ne. Kształt działki regularny, zbliżony do 
prostokąta. Okolica dobrze skomuniko-
wana. Działka ma bezpośredni dostęp 
do utwardzonej drogi publicznej o znacz-
nym natężeniu ruchu ul. Łowickiej. Dział-
ka stanowić będzie drogę wewnętrzną 
do działek przyległych.
Tryb przetargu 
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego – przetarg ogranicza 
się do współwłaścicieli działki nr 1024, 
obręb Żerniki oraz właściciela działki  
nr 1027, obręb Żerniki.
Obciążenia nieruchomości i zobowiąza-
nia wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, po-
łożona jest na terenie, na którym od  
23 września 2004 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
stanowiącego część dzielnicy Żerni-
ki w Gliwicach. Przedmiotowy plan 
uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004  
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego nr 86 z 8 września 
2004 r., poz. 2442. Zgodnie z mpzp 
działka położona jest w jednostce funk-
cjonalnej o symbolu E3.1(3.1)/TMJ, 
gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa 
mieszkaniowa TMJ – tereny przezna-
czone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą (pojedynczą i bliźniaczą) 
oraz szeregową, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maks.) – 20%,
• procent terenów zielonych (biolo-

gicznie czynnych – pow. min.) – 70%,
• wskaźnik intensywności zabudowy 

– do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 

wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p. 

Działka znajduje się w strefie SH-3.1, 
w granicy strefy „OW” obserwacji ar-
cheologicznej, w obrębie której wszelkie 
prace ziemne winny być prowadzone 
pod nadzorem archeologicznym.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwi-
ce podjęła uchwałę nr XIX/483/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla ob-
szaru obejmującego część osiedla Żer-

niki, położoną po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, znajduje 
się w granicach opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 41 000,00 zł brutto 
Cena nieruchomości jest opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Minimalne postąpienie: 410,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 października 
2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
Podpisanie notarialnej umowy kup-
na-sprzedaży nastąpi do 21 listopada 
2018 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 4100,00 zł należy 
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 tytu-
łem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1026/1, 
obręb Żerniki oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 17 paź-
dziernika 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 rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisem-
ną dyspozycją,

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

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 pełno-
mocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej (w przypadku osoby fizycznej),

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

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.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-

czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-6428/2018  
z 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprze-

daży w drodze ustnego przetargu ogra-
niczonego udziału w wysokości 1/4 
prawa własności działki oznaczonej 
geodezyjnie nr 1026/1, obręb Żerniki, 
zapisanej w KW nr GL1G/00013773/0, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu sprzedaży 
udziału w przedmiotowej działce, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1  
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.).

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 zastrzeże-
niem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu,  
zapisami uchwały Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXI/576/2004  
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego nr 86 z 8 wrze-
śnia 2004 r., poz. 2442, zapisami księ-
gi wieczystej nr GL1G/00013773/0 
oraz stanem faktycznym działki, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca 
przejmuje działkę w stanie istnieją-
cym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej działki.

4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-6428/18 z 21 czerwca 
2018 r. 

6. Dodatkowe informacje o nieruchomo-
ści oraz warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach – Re-
ferat Zbywania Nieruchomości, pok. 
16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. 
– śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 
8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na elektronicznej 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

8. Prezydent miasta zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgod-
nie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

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 (DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

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

oGŁaSZa

INFORMACjA SZCZeGÓŁOwA o OCHRONIe DANyCH OSObOwyCH  
ZbIeRANyCH PRZeZ URZąD MIejSKI w GLIwICACH1 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy 
w celu realizacji obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa w związ-
ku z realizacja zadań ustawowych, w tym 
celu rozpatrywania skarg i wniosków 
zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również 
w celu:
• sprawniejszej komunikacji z miesz-

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

• realizacji innych obowiązków i upraw-
nień wynikających z przepisów prawa 
w związku z wykonywaniem zadań 
publicznych własnych, zleconych lub 
realizowanych w oparciu o porozu-
mienia, o których mowa w szczegól-
ności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 4 
ustawy o samorządzie powiatowym; 
dane osobowe są nam również nie-
zbędne do zapewnienia dostępu do 
informacji o stanie załatwienia spraw, 
do czego jesteśmy zobowiązani usta-
wą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywil-
noprawnych i z zakresu prawa pracy 
– w takim przypadku, niepodanie da-
nych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach 
ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 

21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 
e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem 
ochrony danych. Osoby niekorzystające 
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapy-
tanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w  holu 
Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 
239-11-65 lub 239-12-54), wskazując 
formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne 
do sposobu udzielenia odpowiedzi.

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

treści swoich danych osobowych, 
sprostowania (poprawiania) swoich 
danych osobowych, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy 
prawa dopuszczają taką możliwość, oso-
ba, której dane osobowe dotyczą, może 
żądać przeniesienia danych przetwarza-
nych w sposób zautomatyzowany do in-
nego administratora danych. Nie dotyczy 
to jednak danych osobowych przetwarza-
nych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając 
w formie tradycyjnej opatrzone podpisem 
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
lub wysyłać korespondencję elektronicz-
ną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego 
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Przepisy szcze-
gólne mogą wprowadzać dodatkowe wy-
mogi związane z realizacją wymienionych 

uprawnień – wówczas zostaniecie Pań-
stwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe doty-
czą, ma również prawo wniesienia skar-
gi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa do organu nadzor-
czego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepeł-
nych danych może uniemożliwić załatwie-
nie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.

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

jednostkom organizacyjnym, w celu 
wykonywania zadań publicznych,

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

• dane osobowe przechowujemy przez 
okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instruk-
cji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautoma-
tyzowane podejmowanie decyzji w in-
dywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• 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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości położonej przy ul. Polnej, ozna-
czonej jako: 
• działka nr 1069, obręb Szobiszowice,  

o pow. 0,2500 ha, Kw nr GL1G/00034722/1, 
użytek bp – zurbanizowane tereny nieza-
budowane lub w trakcie zabudowy. 

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 584 000,00 
zł brutto 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 58 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 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.

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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OGŁOSZeNIA
NIerUcHoMoŚcI

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo  
budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ulicy Dolnych wałów 11

ogłasza:
II PRZeTARG PISeMNy NIeOGRANICZONy

1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr 
b przy ul. Asnyka 11–15.

2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz 
z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste. 

3.  Powierzchnia lokalu: 123 m2. 
4.  Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 

1 pomieszczenie magazynowe, 2 wC,  
5 korytarzy.

5.  Kondygnacja: I.
6.  Obciążenia nieruchomości: wolna od 

obciążeń i praw osób trzecich.
7.  Z własnością lokalu związany jest udział 

wynoszący 959/10 000 części w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu i czę-
ściach wspólnych nieruchomości.

8.  Nieruchomość lokalowa jest objęta 
KW nr GL1G/00070825/7.

9.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy 
położony na działce nr 886 o powierzch-
ni 0,0907 ha, obręb Trynek – KW nr 
GL1G/00034115/3.

10.  Opłata roczna z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu: 3% wartości udziałów 
w nieruchomości gruntowej.

11.  Cena wywoławcza: 210 000,00 zł.
12.  Wadium: 10 500,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaofe-

rowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wy-

gra przetarg, uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

13.  Nieruchomość zostanie udostępniona 
w celu oględzin 20 września 2018 r. w go-
dzinach od 10.00 do 11.00.

14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie do 8 października 2018 r. 
wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w ING Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 paź-
dziernika 2018 r. godz. 10.00 (część jawna 
i niejawna), sala konferencyjna – pokój 
121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych  
Wałów 11.

16.  Oferty winny zawierać następujące infor-
macje i dokumenty:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) 

oraz adres zamieszkania (prowadzenia 
działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta 
będącego osobą fizyczną – nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego 
– poświadczony za zgodność z orygina-
łem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywil-
nego – poświadczone za zgodność 
z oryginałem zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia każdego ze wspólni-
ków o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania 
umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pi-
semną informacją o numerze konta, 
na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu 
innych osób fizycznych – dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialnie lub z no-
tarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz 
słownie) i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest 
stan techniczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się 
z warunkami przetargu i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń.

17.  Oferty należy składać w zaklejonych ko-
pertach w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, do 8 października 
2018 r., do godz. 15.00.

18.  Koperta z ofertą powinna być opisana 
w następujący sposób:
• zaadresowana na Dział Administracyj-

ny ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• mieć następujący opis:

,,OFeRTA NA ZAKUP LOKALU  
UŻyTKOweGO NR b PRZy  

UL. ASNyKA 11–15 – NIe OTwIeRAć  
PRZeD 12 PAŹDZIeRNIKA 2018 r.”. 

19.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzeda-

ży lokalu w terminie 30 dni od daty 
przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i są-
dowych związanych z nabyciem lokalu 
użytkowego. 

20.  Oferta złożona w przetargu przestaje 
wiązać, gdy została wybrana inna oferta 
albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert. Zarząd 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. za-
strzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczono na stronie interneto-
wej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. 
Dodatkowe informacje na temat warunków 
przetargu można uzyskać pod numerami tele-
fonów: 32/339-29-01, 32/339-29-50.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości  
nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiado-
mości wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 546 – 548, 552 do 2 października 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 525 – 542 do 2 października 2018 r.;

przeznaczone do oddania w wieczyste użytkowanie gruntu:
•	 nr 544 do 2 października 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 549 – 551 do 2 października 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 204/2018 do 2 października 2018 r.,
•	 nr 205/2018 do 2 października 2018 r.,
•	 nr 206/2018 do 2 października 2018 r.,
•	 nr 207/2018 do 2 października 2018 r.,
•	 nr 208/2018 do 2 października 2018 r.,
•	 nr 209/2018 do 2 października 2018 r.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
22 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 27/3, obręb Trynek, położonej w Gliwicach przy ul. Kochanowskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
196 100,00 zł
Wadium: 19 610,00 zł
Minimalne postąpienie: 1970,00 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 przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i Kw:
• działka nr 27/3, obręb Trynek, użytki: 

Bp – zurbanizowane tereny niezabudo-
wane lub w trakcie zabudowy, o pow. 
gruntu 0,0662 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00120282/4.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 27/3, obręb Trynek, położona jest 
w centralnej części miasta. Kształt działki zbli-
żony jest do prostokąta. Występują znaczne de-
niwelacje terenu. Działka jest niezabudowana, 
porośnięta drzewami i krzewami.  
Przedmiotowa nieruchomość nie ma obecnie 
faktycznego połączenia z drogą publiczną (brak 
wjazdu). Jedyną możliwością skomunikowa-
nia działki nr 27/3, obręb Trynek, pozbawioną 
konieczności przejazdu przez teren nierucho-
mości sąsiednich jest jej połączenie z ul. Ko-
chanowskiego. W związku z powyższym, biorąc 
pod uwagę lokalizację potencjalnego zjazdu 
w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic 
Rybnicka – Kochanowskiego, nie jest możliwe 
wybudowanie w tej lokalizacji tzw. zjazdu pu-
blicznego zdefiniowanego w § 55 ust. 1 pkt 3 roz-
porządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 124). Istnieje możliwość zaprojektowania 
wyłącznie zjazdu indywidualnego (§ 55 ust. 1 
pkt 4). Niniejsze wynika z zapisów § 78 ust. 1 
ww. rozporządzenia. Obsługa komunikacyjna 
zjazdu byłaby realizowana wyłącznie na rela-
cjach prawoskrętów. W świetle powyższego 
należy założyć, że przyszła zabudowa przedmio-
towej działki powinna być pozbawiona funkcji 
usługowej, dopuszczonej zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
tego obszaru. Ponadto różnica wysokości tere-
nu przedmiotowej nieruchomości względem 
poziomu jezdni ul. Kochanowskiego może wpły-
nąć na brak możliwości uzyskania wymaganej 
przepisami wartości pochylenia podłużnego 
zjazdu (stosunkowo niewielka powierzchnia 
działki nr 27/3, obręb Trynek, ogranicza moż-
liwość zniwelowania wartości pochylenia na 
dłuższym odcinku).
Zagospodarowanie przedmiotowej działki zgod-
nie z planem zagospodarowania przestrzenne-
go, tj. pod zabudowę usługowo-mieszkaniową 
może być utrudnione z uwagi na niewielką 
powierzchnię, ukształtowanie terenu czy moż-
liwości utworzenia dojazdu.
W sytuacji prowadzenia prac budowlanych 
należy zabezpieczyć istniejącą skarpę przed 
osuwaniem mas ziemnych. 
W przypadku koniecznej wycinki drzew 
i krzewów należy stosować przepisy ustawy  
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614).
Ponadto w granicy z działkami nr 27/2 i 26/2, ob-
ręb Trynek (przy północno-zachodnim narożniku 
przedmiotowej działki), znajdują się budynki 
o funkcji usługowej, w złym stanie technicznym.  
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz moż-
liwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Planuje się w przyszłości realizację trasy ro-
werowej nr 50 wzdłuż ul. Kochanowskiego. 

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. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 27/3, obręb Trynek, położona jest na 
terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w cen-
tralnej części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta. Plan uchwalony został przez Radę Miej-
ską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005  
z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 14 
z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmioto-
wa działka znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem 56 UM, opisanym jako tereny usłu-
gowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 
UM obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Ponadto, działka nr 27/3, obręb Trynek, znaj-
duje się na terenie, który objęty jest zasięgiem 
obszaru rewitalizacji. 
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 października 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. wadium
Wadium w wysokości 19 610,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytu-
łem wpłaty „Przetarg, działka nr 27/3, obręb 
Trynek, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
17 października 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.

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzą-
ca działalność gospodarczą, należy okazać: 
aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 

przed przetargiem) zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej  
(w przypadku osoby fizycznej),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnic-
twem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-6471/18 z 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 27/3, obręb Trynek, 
o powierzchni 0,0662 ha, położonej w Gliwicach 
przy ul. Kochanowskiego, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księ-
ga wieczysta nr GL1G/00120282/4 oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 
z późn. zm).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 21 listopada 2018 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1  
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-6471/18 z 29 czerwca 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

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

oGŁaSZa

INFORMACjA SZCZeGÓŁOwA o OCHRONIe DANyCH OSObOwyCH  
ZbIeRANyCH PRZeZ URZąD MIejSKI w GLIwICACH1 

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

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

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wyni-
kających z przepisów prawa w związku z wykony-
waniem zadań publicznych własnych, zleconych 
lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane oso-
bowe są nam również niezbędne do zapewnienia 
dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie 
do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych oso-
bowych można się kontaktować pisemnie (na adres 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 

44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@
um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby 
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do 
protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od 
strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-
-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

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

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane oso-
bowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych prze-
twarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymie-

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

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

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań pu-
blicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek 
udostępnienia lub podania do publicznej wia-
domości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych  lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

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

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZeNIA
NIerUcHoMoŚcI

MIeSZkaLNe

UŻytkoWe

LokaLe Na SprZeDaŻ

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

• UL. KONARSKIeGO 4 I ZIMNej wODy 2, 
lokal nr II, parter, I piętro (oficyna), pow. 
82,27 m2 + 4 pomieszczenia piwniczne 
o łącznej powierzchni 21,58 m2, 3 po-
mieszczenia na parterze oraz 2 pomiesz-
czenia na I piętrze, skomunikowane z klat-
ką schodową (parter/I piętro), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 100,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 8.30 do 
8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1  
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. GROTTGeRA 31, lokal nr 12, par-
ter (oficyna), pow. 30,60 m2 + piwnica  
– 4,67 m2, 2 pomieszczenia i wC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 300,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy  
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. DASZyńSKIeGO 23, lokal nr I, 
piwnica (wejście od podwórka), pow.  
50,06 m2, 3 pomieszczenia, wC, kory-
tarz, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. DZIewANNy, garaż nr 2, parter, pow. 
20,25 m2, 1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł
Wadium: 640,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.30 
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM przy  
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. LOMPy 1, lokal nr 4b, I piętro, pow. 
16,72 m2, 3 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 100,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 26 września 2018 r. od godz. 13.10 
do 13.25
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. TARNOGÓRSKA 74, lokal nr I, parter, 
pow. 60,61 m2, 3 pomieszczenia i wC, 
lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 900,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 24 września 2018 r. od godz. 15.00 
do 15.15 
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 14.00 do 14.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,  
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45–47, garaż nr 4, parter, 
pow. 13,63 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, 
pow. 234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze: 
67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze,  
2 sanitariaty, wC, klatka schodowa, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 368 500,00 zł
Wadium: 18 500,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15 

(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. STRZeLCÓw byTOMSKICH 19, lokal 
nr I, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2018 r. od godz. 13.30 
do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. 
od godz. 9.30 do 9.40, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 7, lokal nr I, parter i I piętro, 
pow. 140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, 
korytarz położone na parterze i 2 po-
mieszczenia położone na I piętrze, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, 24 października 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. LOTNIKÓw 40, lokal nr 1, parter, pow. 
51,24 m2 + piwnica – 2,63 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 300,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓw 22, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 54,50 m2 + piwnica – 4,03 m2,  
2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie higie-
niczno-sanitarne, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 900,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 9.30 
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 28, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 100,35 m2 + piwnica – 8,48 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 187 000,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 5, lokal nr 1, I piętro, pow. 
55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, wC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 600,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 11.30 do 
11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. bŁOGOSŁAwIONeGO CZeSŁAwA 48, 
lokal nr 5, I piętro, pow. 76,91 m2  
+ piwnica – 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 154 600,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 12.00 do 
12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. bOHATeRÓw GeTTA wARSZAwSKIe-
GO 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2 
+ piwnica – 10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 
2 łazienki, przedpokój, spiżarka, wC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 366 700,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. jANA PAwŁA II 12, lokal nr 11, I pię-
tro (oficyna), pow. 40,19 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, wC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 500,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 21 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. ZAwISZy CZARNeGO 18, lokal nr 13, 
I piętro (oficyna), pow. 87,52 m2 + piwnica 
– 12,26 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wC, 2 przedpokoje, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 228 900,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 8.30 
do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. KŁODNICKA 10, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 32,12 m2 + piwnica – 3,38 m2, 1 po-
kój, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 10.30 
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. bANKOwA 1, lokal nr 5, I piętro, pow. 
38,18 m2, 1 pokój, przedpokój, kuch-
nia, łazienka, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 600,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 26 września 2018 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RyNeK 21, lokal nr 5, III piętro, 
pow. 38,61 m2, 1 pokój, aneks kuchen-
ny, pomieszczenie gospodarcze, wC, 
przedpokój, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 26 września 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RybNICKA 48, lokal nr 3, II pię-
tro, pow. 79,65 m2 + pomieszcze-
nie strychowe: 11,77 m2, 3 pokoje,  
2 przedpokoje, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze, łazienka z wC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 134 400,00 zł
Wadium: 6800,00 zł

Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r. 
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RÓŻy LUKSeMbURG 30, lokal nr 3,  
I piętro, pow. 38,00 m2 + piwnica:  
11,20 m2, 1 pokój, kuchnia z przedpo-
kojem, łazienka z wC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2018 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/243-22-89)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 12, lokal nr 15, I piętro, 
pow. 38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, wC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 600,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.25 
do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 6, lokal nr 10, III piętro, 
pow. 47,79 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 18 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 800,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 3 października 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 października 2018 r. 
od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 października 2018 r.

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

ZNAjDZIeSZ NAS TeŻ NA:

Gliwice
Miasto

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://pl.pinterest.com/miastogliwice/
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