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Następny numer ukaże się 10 stycznia 2019 r.

W Święto Narodzenia Pańskiego,
wszystkim mieszkańcom Gliwic

życzymy spokoju i wytchnienia od codziennych
obowiązków. Niech ten świąteczny czas wypełni Państwa  

wzajemną życzliwością i stanie się źródłem siły.
Nowy Rok niech obfituje w łaski  

i będzie dobrym czasem dla nas wszystkich.
Wszystkim gliwiczanom życzymy zdrowych  

i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Gliwic

Marek Pszonak

Przewodniczący
Rady Miasta

https://gliwice.eu
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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

W XIII Miejskim Konkursie Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder”, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, wzięło udział łącznie 100 uczniów. 
Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie Gliwice.eu. Organizatorami konkursu 
było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego wraz 
z Oddziałem DFK Łabędy oraz ZSO nr 12 w Gliwicach. (fot. materiały organizatora)

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 wraz z GTK Gliwice wspólnie 
biorą udział w projekcie językowo-sportowym, zainicjowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Gliwicach. Koszykarze zza oceanu pomagają uczniom 
w nauce angielskiego. Bohaterami pierwszego spotkania byli: Damonte Dodd 
i Riley LaChance. Zajęcia odbyły się w konwencji konferencji prasowej, na której 
koszykarze odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów. (fot. GTK Gliwice)

Scorpions to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie. Formacja, 
która miała już w planach zakończenie kariery, powstała niczym feniks z popiołów 
i nadal rozgrzewa cały świat swoimi hardrockowymi riffami! „Big City Nights”, „Still 
Loving You”, „Rock You Like a Hurricane” oraz „When the Smoke Is Going Down” 
– tych wszystkich hitów będą mogli posłuchać fani 21 lipca 2019 r. w Gliwicach!  
Bilety w sprzedaży od 21 grudnia, godz. 10.00, na stronie prestigemjm.com.  
(fot. Jovan Nenadic/the-scorpions.com)

Gliwiczanin Szymon Kopel z Akademii Wspinania GTW zdobył drugie miejsce 
na zawodach Pucharu Polski Dzieci i Dzieci Młodszych 2018, które odbyły się 
w Łodzi. W eliminacjach do pokonania było 12 bloków wspinaczkowych – na 
wiele z nich zawodnicy z Gliwic weszli na szczyt w pierwszych próbach. Oprócz 
Szymona Akademię Wspinania GTW reprezentowali: Kacper Blaszke (18. miejsce) 
i Bartek Bąk (12. miejsce). (fot. GTW Gliwice)

Mammografia pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian chorobowych na bardzo 
wczesnym etapie. Ponadto jest bezbolesna. Z darmowego badania będzie można 
skorzystać 7 i 8 stycznia w mammobusie, który zaparkuje na pl. Krakowskim. Badanie 
jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie wymaga żadnego skierowania. 
Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat. Aby skorzystać 
z badania, należy się wcześniej zarejestrować pod nr. tel. 58/666-24-44 lub poprzez 
stronę www.mammo.pl/formularz. (fot. Freepik)

Hej kolęda, kolęda

GEPAR – opłaty pod kontrolą

Koszykarze w roli nauczycieli

Huragan nadciąga nad Gliwice! 

Srebro dla młodego wspinacza

Zrób mammografię w nowym roku!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://gliwice.eu/
prestigemjm.com
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Wystawa została uroczyście 
otwarta 13 grudnia. – Samorząd 
miasta Gliwice z wielką determi-
nacją angażował się w ratowanie 
tego miejsca. Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich to dziś jeden 
z najpiękniejszych zabytków 
w mieście i jeden z najlepiej za-
chowanych obiektów żydowskich 
w regionie – mówił Krystian To-
mala, wiceprezydent Gliwic. 

Podczas uroczystego otwarcia 
w swoim wystąpieniu udział 
miasta Gliwice w ratowaniu 
tego zabytku podkreślał między 
innymi Włodzimierz Kac, prze-
wodniczący Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Katowicach. – Je-
stem bardzo wdzięczny miastu, 
że się tego podjęło. Sądzę, że 
to wielki sukces. Ludzie, którzy 
się w to zaangażowali, mogą 
powiedzieć: „Udało się!”. Byłem 

tu kilkukrotnie. Wiem, że jest tu 
bardzo wiele odczytów i wykła-
dów, spotkań z młodzieżą i ludź-

mi, którzy interesują się historią. 
To bardzo liczne grono – mówił 
Włodzimierz Kac.

Wystawa „Żydzi na Górnym 
Śląsku” składa się z tablic, 
gablot z eksponatami, doty-
kowych ekranów, a także spe-
cjalnych słuchawek, z których 
rozbrzmiewają wspomnienia 
górnośląskich Żydów. Jest na-
wet stylowy telewizor, w którym 
polska telewizja transmituje an-
tysemickie wystąpienie Edwarda 
Gierka na wiecu w Katowicach 

w 1968 roku. Wszystkie mate-
riały – pisane i dźwiękowe – są 
dostępne w dwóch językach: 
polskim i angielskim. 

W całej ekspozycji ważną rolę 
odgrywa symbolika kryształu. 
W sali poświęconej górno-
śląskim synagogom ich opisy 
i zdjęcia są uformowane 
w środku pomieszczenia na 
kształt kryształu – nawiązują-
cego do pięknego żyrandola 
zdobiącego niegdyś synagogę 
w Gliwicach.

W soboty wejście do Muzeum 
w Gliwicach jest bezpłatne. Go-
dziny zwiedzania są dostępne na 
stronie dom.muzeum.gliwice.pl.

Poza Miastem Gliwice środki 
na wykonanie ekspozycji prze-
kazały także: Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
Konsulat Republiki Federalnej 
Niemiec oraz inni sponsorzy. 
Kuratorką wystawy jest Bożena 
Kubit, kierownik Działu Etnogra-
fii Muzeum w Gliwicach i znaw-
czyni historii Żydów z Górnego 
Śląska. (mm)

Wielowiekowa historia górnośląskich Żydów została opowiedziana na nowo otwartej wystawie stałej 
w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziale muzeum w Gliwicach. Oglądając ekspozycję bogatą 
nie tylko w eksponaty, ale i multimedia, poznajemy kawał bardzo ciekawej historii naszego regionu. 
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Przywracamy pamięć 
o Żydach z Górnego Śląska

Miasto Gliwice sfinansowało w całości kapitalny remont zabytkowego domu 
przedpogrzebowego, w którym mieści się Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. 
Było także jednym z fundatorów unikatowej wystawy stałej.
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1000 nowych drzew

Gliwicka
Inicjatywa lokalna

mieszkańcy osiedla Baildona otrzymali do dyspozycji 
nową strefę wypoczynku i zabawy. Coś dla siebie 
znajdą tu zarówno najmłodsi, jak i dorośli.
Wśród zadań do wykonania 
przez Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w ramach Gli-
wickiego Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2018 znalazła się 
modernizacja zielonych połaci 
przy ul. Brzozowej 10–16. 
W miejscu do tej pory nieza-
gospodarowanym powstała 
nowa strefa wypoczynkowo-
-rekreacyjna.

Zakres prac obejmował wykona-
nie nawierzchni alejek spacero-
wych, zagospodarowanie ziele-
nią i montaż małej architektury. 

Projekt skweru zakładał zarówno 
strefę wypoczynku, jak i cześć do 
zabawy. Na trawniku tuż obok 
skarpy ustawiono leżaki, na któ-
rych można wypocząć w czasie 
wolnym, natomiast w drugiej 
części umieszczono stoły do 
gry w szachy, chińczyka oraz 
stół do gry w piłkarzyki. Z myślą 
o najmłodszych użytkownikach 
powstało także miejsce do gry 
w twister.

Koszt wykonania zadania w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
wyniósł 187,5 tys. zł.  (kik)

Tysiąc kolejnych drzew posadzili jesienią w Gliwicach pracownicy mZuk. Nowe ro-
śliny pojawiły się zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlach. sadzonki są jeszcze 
niepozorne, cały efekt będzie widoczny wiosną, gdy drzewa zazielenią się i zakwitną. 

Jesienne nasadzenia odbyły się 
w gliwickich parkach, na placu 
Mickiewicza, placu Grunwaldzkim 
i przy ul. Górnych Wałów. Drzewa 
trafiły również na osiedla Koperni-
ka i Obrońców Pokoju, do Łabęd, 
Brzezinki, Bojkowa i Starych Gliwic. 
Pojawiły się tam graby, głogi, lipy, 
klony, buki, jarząby, brzozy, klony, 
dęby, jesiony, tuje, sosny i jodły. 

Oprócz drzew, MZUK zasa-
dził również krzewy, które 
uzupełniły zieleń w mieście. 
W okolicach skweru Nacka przy  
ul. Toszeckiej pojawiły się graby, 
buki, kasztanowiec, klon oraz 
jarząb. W rejonie skrzyżowania 
ul. Tarnogórskiej i Grottgera 
oczyszczono skwer i posadzono 
tawuły i krzewy berberysu. Mło-
de krzewy zdobić będą również 
okolice ulic Dunikowskiego, 
Błogosławionego Czesława 
i Stanisława Kostki. 

– Wszystkie prace wykonano 
zarówno w ramach nasadzeń za-

stępczych, jak i uzupełniających. 
Potrzeba jeszcze czasu, aby mło-
de rośliny pokazały się w pełnej 
okazałości, ale już teraz można 
sobie wyobrazić, jak pięknie za-
zielenią się na wiosnę – mówi 
Iwona Janik, rzecznik prasowy 
MZUK w Gliwicach. 

Zmienił się również teren gieł-
dy samochodowej. Wzdłuż  
ul. Błonie stanął szpaler dębów 
szypułkowych i klonów zwyczaj-
nych. Posadzono też kilkadziesiąt 

żywotników, grabów i klonów. Na 
terenie udostępnionym przez 
MZUK nasadzenia zastępcze wy-
konało Śląskie Centrum Logistyki. 

W Gliwicach jest 450 ha terenów 
zielonych pozostających w admi-
nistracji MZUK, w tym 5. parków, 
skwery czy las komunalny. Akcje 
sadzenia roślin, krzewów i drzew 
prowadzone są wiosną, latem 
i jesienią. Pielęgnacja i bieżące 
utrzymanie terenów zielonych 
trwa przez cały rok.  (mf)
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Tylko w ostatnich 6 latach na wsparcie Ochotniczych straży Pożarnych w Ostropie, 
Brzezince i Bojkowie przeznaczono z miejskiego budżetu ponad 2,5 mln zł. Dzięki 
zaangażowaniu miasta strażacy mają do dyspozycji funkcjonalne siedziby i nowocze-
sny sprzęt. Najnowszą tego typu inwestycją jest zakup nowoczesnego samochodu 
pożarniczo-gaśniczego dla OsP w Bojkowie. 

Nowa duma bojkowskich straża-
ków to Volvo FL 4x4 GBA 3/16. 
Ma silnik o mocy 285 KM oraz 
napęd 4x4. Samochód został 
wyposażony m.in. w 6-osobową 
kabinę dla załogi, zbiornik wody 
o pojemności 3 tys. litrów, auto-
pompę, działko wodno-pianowe, 
maszt oświetleniowy, kamerę 
monitorującą strefę z tyłu pojaz-
du oraz nowoczesne urządzenia 
sygnalizacyjno-ostrzegawcze. 
Spełnia normy dotyczące emisji 
spalin EURO 6. – Jesteśmy profe-
sjonalnie wyszkoleni, brakowało 
nam tylko nowoczesnego sprzę-
tu. Nowy wóz zwiększa naszą 
mobilność, skraca czas dojazdu 
i daje gwarancję niezawodności 
– mówi Krzysztof Świątek, prezes 
zarządu OSP w Gliwicach-Boj-
kowie. 

Koszt samochodu to ponad 800 
tys. zł. Z budżetu miejskiego prze-
znaczono na ten cel ponad 370 
tys. zł, pozostała kwota pochodzi-
ła z dotacji Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej 
oraz z Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej i Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. W uroczystym przekazaniu 
wozu wziął udział m.in. Andrzej 
Karasiński, sekretarz Miasta Gli-
wice, który w imieniu prezydenta 
Gliwic odebrał z rąk strażaków 
podziękowanie. 

– OSP w Gliwicach-Bojkowie od  
2001 r. jest włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. To zobowiązuje do sta-
łej gotowości bojowej i wymaga 
niezawodnego wyposażenia. 
Życzymy strażakom-ochotnikom 

z OSP w Bojkowie – aby nowy 
samochód służył im jak najdłużej 
– mówi Tomasz Wójcik, dyrektor 
Centrum Ratownictwa Gliwice.

W ubiegłym roku strażacy z Boj-
kowa brali udział w 53 akcjach 
lokując się na 4. miejscu pośród  
44 jednostek OSP z obszaru dzia-
łania Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Gliwicach. 
W tym roku wyjazdów było już 
znacznie więcej. Jednostka jest 
wyposażona w specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy oraz najnowszy 
system alarmowania.  (mf)

Nowy supersamochód 
dla strażaków 
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Prezydent Gliwic ogłasza konsultacje projektu uchwały 
Rady miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy lokalnej. 

Konsultacje skierowane są do 
Miejskiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego, organizacji 
pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Odbędą się w terminie od  
20 grudnia do 15 stycznia. W tym 
czasie zbierane będą uwagi lub 
opinie do projektu uchwały Rady 
Miasta, w której określa się tryb 
i szczegółowe kryteria oceny 
wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. 

Gliwicka Inicjatywa Lokalna po-
winna umożliwić udział gliwiczan 
w inicjowaniu i wykonywaniu 
zadań publicznych, w szczególny 
sposób promując bezpośrednie 
zaangażowanie wnioskodawców 
w ich realizację. Rozwiązania 
zaproponowane w uchwale 
uwzględniają wymogi ustawo-

we i są komplementarne wobec 
innych stosowanych w mieście 
rozwiązań w zakresie partycypa-
cji społecznej. 

Szczegóły dotyczące zasad prze-
prowadzenia konsultacji oraz 
proponowany projekt uchwa-
ły Rady Miasta będzie można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.gliwice.eu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w filiach 
Gliwickiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych i na stro-
nie internetowej www.gcop. 
gliwice.pl. 

Wszystkich zainteresowanych 
tematem inicjatyw lokalnych 
zachęcamy do zapoznania się 
z projektem uchwały i zgłaszania 
swoich opinii.   (al)

skwer przy  
Brzozowej gotowy!

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 M

ZU
K

fo
t. 

Gl
iw

ic
 T

V

http://gcop.gliwice.pl/
http://gcop.gliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/inicjatywa_lokalna
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W najbliższym czasie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w naszym 
mieście będzie budowa Centrum Przesiadkowego. Jego powstanie obok zmoder-
nizowanego dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum 
Gliwic. Nowoczesna przestrzeń publiczna pozwoli na uporządkowanie wielu ele-
mentów komunikacji zbiorowej, poprawi standard obsługi podróżujących, a także 
stanie się kolejną wizytówką prężnie rozwijającego się miasta.

Umowa na wykonanie prac 
projektowych Centrum została 
zawarta 17 marca 2017 r. z firmą 
Pas Projekt z Nadarzyna – po 
wygranym przez nią przetargu. 
Zadanie miało zostać wykonane 
w ciągu 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Mijały kolejne 
miesiące, a końca nie było widać. 
Aby usprawnić pracę i na bieżąco 
rozwiązywać powstające proble-
my, odbyły się 33 rady techniczne 
i kilkadziesiąt roboczych spotkań 
branżowych. Przygotowywano 
kolejne aneksy przedłużające 
terminy. Z upływem czasu rósł jed-
nak sceptycyzm co do możliwości 
wykonawczych firmy projektują-
cej. 9 maja br. prezydent Gliwic 
spotkał się z 14 osobami z grona 
najbardziej zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie. Przedstawiciele 
Pas Projektu zadeklarowali, że do 
30 czerwca przekażą miastu pro-
jekty budowlane. Niestety, były to 
kolejny raz puste słowa.

W międzyczasie okazało 
się, że efekty prac wyko-
nywanych przez projek-
tantów nie dość, że za 
każdym razem spóźnio-
ne, są także złej jakości. 

Pod wpływem rosnącego spadku 
zaufania miasto poprosiło fa-
chowców z Politechniki Śląskiej 
o weryfikację najtrudniejszego 
technicznie elementu projektu, 
czyli zadaszenia dworca autobu-
sowego. Opinia była druzgocą-
ca. Weryfikatorzy stwierdzili, że 
wykonanie tak zaprojektowanej 
konstrukcji może grozić katastrofą 
budowlaną. Projekt zadaszenia 
został poprawiony przez wyko-

nawcę, ale i tym razem opinia 
sprawdzających była negatywna. 
Eksperci wskazali, że projekt jest 
wykonany niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami i w dalszym 
ciągu nie spełnia wymagań no-
śności.

Jakby tego było mało, do 
tych wszystkich nierzetel-
ności najprawdopodob-
niej doszły jeszcze działa-
nia ścigane przez prawo. 

Zarówno Miasto, jak i jeden 
z podwykonawców powzięli 
przypuszczenie o fałszowaniu 
dokumentów. 6 listopada br. 
złożone zostało zawiado-
mienie do organów ścigania 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa, a dwa dni 
później Gliwice odstąpiły od 
umowy z Pas Projektem. Boje 
z nierzetelnym wykonawcą to 
jedno, a drugie – i najważniej-
sze – to dokończenie projektu 
i rozpoczęcie budowy Cen-
trum Przesiadkowego.

Po rozwiązaniu umowy z Pas 
Projektem i rozeznaniu sytu-
acji, w jakiej znalazło się Mia-
sto, zdecydowano o podjęciu 
rozmów na temat przekazania 
zadania z wolnej ręki jednemu 
z podwykonawców, Mostosta-
lowi Zabrze Biprohutowi, jako 
podmiotowi, który jest w stanie 
dokończyć projekt. 

Nie można jednak podpisać 
umowy z Biprohutem, ponie-
waż firma Sławomir Golenko 
Pas Projekt Archi Studio z Nada-

rzyna z ul. Plantowej 5 – także 
podwykonawca Pas Projektu 
z Nadarzyna z ul. Plantowej 5, 
którego prezesem jest osoba 
o tym samym nazwisku – złoży-
ła odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej. Twierdzi bowiem, 
że to ona ma większą wiedzę 
i doświadczenie potrzebne do 
dokończenia dokumentacji pro-
jektowej Centrum.

W świetle faktów miasto 
ma nadzieję, że werdykt 
krajowej Izby Odwoław-
czej będzie jednoznaczny. 
Posiedzenie, na którym 
było rozpatrywane 
odwołanie, trwało pięć 
godzin. Odbyło się 14 
grudnia w Warszawie. 
na ostateczne rozstrzy-
gnięcie trzeba jednak 
jeszcze poczekać. Warto 
wspomnieć, że odwołują-
cy się potwierdził w trak-
cie rozprawy w kIO, że 
w przeszłości był karany 
za niezgodne z prawem 
działania w trakcie reali-
zacji innych projektów.

Oddalenie przez KIO odwołania 
Pas Projektu Archi Studio pozwo-
liłoby Miastu Gliwice na podpisa-
nie umowy z Mostostalem Zabrze 
Biprohutem na dokończenie pro-
jektu Centrum Przesiadkowego. 
Co ważne, nadal istnieje szansa 
na złożenie w wymaganym cza-
sie wniosku o dofinansowanie 
unijne inwestycji.  (ja)

Centrum Przesiadkowe  
z przeszkodami

Wszystko wskazuje na to, że remont ul. Jagiellońskiej i Za-
brskiej przedłuży się do 2019 r. Powodem opóźnienia są 
problemy z siecią energetyczną, przebiegającą w rejonie 
prowadzonych prac. miasto podjęło starania, aby tę kwe-
stię rozwiązać jak najszybciej. Niestety, w tym przypadku 
wszystko zależy od zarządcy sieci, firmy Tauron sa. 

Remont rozpoczął się w lipcu 
2018 r., od prac na ul. Zabrskiej 
oraz na odcinku ul. Jagiellońskiej, 
od ul. Hlubka do ul. Konarskiego. 
Plan robót przewidywał przede 
wszystkim usunięcie torowiska 
tramwajowego oraz m.in. prze-
budowę jezdni i chodników, 
wykonanie drogi rowerowej 
i przebudowę oświetlenia. 
Przebudowane ulice miały być 
dostępne dla ruchu w czwartym 
kwartale tego roku. 

Problematyczny kabel
W 2017 r. w czasie przygotowy-
wania projektu modernizacji ulic 
Jagiellońskiej i Zabrskiej okazało 
się, że roboty będą się wiązać 
z koniecznością przebudowy 
fragmentu sieci energetycznej. 
Później, w trakcie prac, poja-
wiła się kolejna energetyczna 
niespodzianka – inne kable 
energetyczne, wcześniej nie 
zinwentaryzowane przez firmę 
tauron. 

Z warunków technicznych wyda-
nych przez Tauron SA wynikało, że 
znajdujący się pod nawierzchnią 
ul. Jagiellońskiej, ułożony jeszcze 
w latach 20. XX wieku kabel, jest 
w złym stanie technicznym. Tak 
złym, że istnieje wysokie ryzy-
ko wystąpienia awarii. Z tego 
względu konieczna jest nie tylko 
przebudowa, ale również mo-
dernizacja sieci. Ze wstępnych 
uzgodnień z miastem wynikało, 
że spółka Tauron SA gotowa jest 
sfinansować koszty tego przed-
sięwzięcia. 

sprawa wydawała się oczywista, 
gdyż zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, to na właścicielu 
sieci, w tym przypadku Tauron 
sa, ciąży obowiązek ponoszenia 
kosztów modernizacji. 

Szczegółowe ustalenia dotyczące 
zasad współpracy między ZDM 
a Tauron SA musiały jednak zostać 
odłożone do czasu uzgodnienia ter-
minu rozpoczęcia inwestycji.

niespodziewany 
zwrot akcji
Rozmowy wznowiono w lipcu 
2018 r. Przedstawiciele ZDM i fir-
my Tauron doszli do konsensusu. 
Tauron podtrzymał wcześniejsze 
zapewnienia dotyczące partycy-
pacji w kosztach. Ustalono, że 
ZDM wykona przebudowę sieci, 
a kosztami obciąży firmę Tauron 
SA. Tymczasem, zupełnie niespo-
dziewanie, w listopadzie Tauron 
wycofał się z wcześniejszych 
ustaleń i próbuje przerzucić koszt 
modernizacji sieci na ZDM. 

Brak porozumienia między ZDM 
i Tauron SA oznacza, że wyko-
nawca inwestycji, Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów, 
nie może jej kontynuować. W tej 
sprawie u prezesa zarządu Tauron 
Dystrybucja SA interweniował 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz – do firmy Tauron została 
skierowana korespondencja. Mia-
sto czeka na odpowiedź. 

ulice będą częściowo 
przejezdne
Choć z przyczyn niezależnych 
od miasta, inwestycja zostanie 
zakończona dopiero w przyszłym 
roku. ZDM zapewnia, że prawdo-
podobnie jeszcze w grudniu, przy 
sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych, będzie dostępny prze-
jazd z ul. Konarskiego w kierunku 
ul. Zabrskiej i w odwrotną stronę 
(z ul. Zabrskiej do ul. Konarskie-
go). Ul. Jagiellońska pozostanie 
zamknięta dla ruchu, z wyjątkiem 
dojazdu do posesji.  (mf)

TauRON blokuje 
Jagiellońską
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ArenA GliwiCe

start areny Gliwice był więcej niż udany. Najnowsza i jedna z największych hal widowiskowo-spor-
towych w Polsce rozpoczęła działalność w maju tego roku. Widownia na ponad 17 tys. osób oraz  
10 hektarów terenu wokół do wykorzystania na zaplanowane już eventy przyciągnęły do Gliwic 
tłumy gości z Polski i zagranicy! Obiekt odwiedziło już ponad 160 tys. osób.
W ciągu zaledwie kilku mie-
sięcy w Arenie Gliwice odbyły 
się łącznie 64 wydarzenia 
o charakterze sportowym, roz-
rywkowym, kulturalnym i wy-
stawienniczym. Obecność gości 
z kraju i zagranicy przełożyła się 
na widoczny wzrost cen w gli-
wickich hotelach, odnotowany 
m.in. przez portal rezerwacyjny 
HRS. Nadchodzący rok zapowia-
da się równie udanie. To dosko-
nała okazja do intensywnego 
promowania wizerunku Gliwic 
w kraju i zagranicą jako miasta 
nowoczesnego, otwartego i bar-
dzo dynamicznego, w którym 
wiele się zmienia i ciągle coś się 
dzieje. Tu każdy znajdzie miej-
sce i kierunek, który zainspiru-
je i pozwoli aktywnie spędzić 
wolny czas.

niezapomniane  
emocje towarzyszą  
gościom areny Gliwice 
od samego początku

Jeszcze przed oficjalnym otwar-
ciem obiektu przyciągał on 
rzesze ciekawskich – w Dniach 
Otwartych wzięło udział 32 tys. 
osób z całego regionu! Od tego 
czasu zainteresowanie gliwicką 
halą nie słabnie. Przed Areną Gli-
wice, na widowni Areny Głównej 
czy w Małej Arenie – gości jest 
zawsze w bród. Przypomnijmy 
sobie wybrane imprezy.

Przed areną  
Gliwice…

W maju na terenie przy Arenie 
Gliwice zorganizowano Bieg ko-
biet „Zawsze Pier(w)si”, a kilka 
dni później największe święto 
studentów Politechniki Śląskiej 
– iGry. W Gliwicach pojawiły 
się gwiazdy polskiej sceny mu-
zycznej z Ørgankiem i Bokką na 
czele.

Początek lata w mieście to kolej-
ne muzyczne uderzenie gwiazd 
polskiej sceny muzycznej, orga-
nizowane przy gliwickiej Arenie. 

Podczas Nocy Świętojańskiej 
Maleńczuk, bracia Waglewscy 
i Andrzej Piaseczny nie zawiedli!

W pierwszą niedzielę listopada 
spod Areny Gliwice wystartował 
V Radan Półmaraton Gliwicki. 
Na starcie pojawiło się prawie 
1,5 tys. osób, a w biegu głów-
nym wystartowało 848 za-
wodników z Polski i zagranicy. 
Najlepszy półmaratończyk na 
pokonanie trasy potrzebował 
niewiele ponad godzinę.

… w Arenie  
Głównej…

Pierwsza, duża impreza w Are-
nie – wielkie transowe show 
armina van Buurena – sprowa-
dziła 30 maja do Gliwic prawie 
15 tys. widzów, w tym ponad  
2 tys. osób z zagranicy. Komplet 
biletów na występ holenderskie-
go producenta i przygotowane 
przez niego show ASOT 850  

„Be In The Moment” rozszedł się 
błyskawicznie. Gliwice były jedy-
nym polskim miastem i jednym 
z 5 miast na świecie, w których 
zaplanowano na ten rok to nie-
zwykłe wydarzenie.

5 i 6 października przez Arenę 
Gliwice przewinęło się wiele mu-
zycznych gwiazd, m.in. Kaliber 44, 

Krzysztof Zalewski, Miuosh i The 
Dumplings. Zagrali w Gliwicach 
podczas imprezy sygnowanej 
pseudonimem Radzimira Dęb-
skiego, popularnego kompozyto-
ra i producenta muzycznego. Na 
festiwalu jimek+ wystąpił także 
gość specjalny prosto z Nowego 
Jorku – Pharoahe Monch, legen-
da amerykańskiego rapu.

arena Gliwice pełna gości
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a state Of Trance 850



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 51–52/2018 (931–932), 20 grudnia 2018 7

ArenA GliwiCe
To było naprawdę niesamowite 
show! Kilka tysięcy ubranych na 
biało fanów elektronicznych dźwię-
ków opanowało 13 października 
gliwicką Arenę. Podczas White 
sensation Poland, przy muzyce 
takich gwiazd jak Pure NRG LIVE 
(duet Solarstone i Giuseppe Otta-
viani), Marco V, Paul Van Dyk, Mr. 
White i Fedde Le Grand, wszyscy 
bawili się do białego rana. W trak-
cie 20-letniej historii Sensation 
impreza gościła w 34 krajach. Do 
Polski wróciła po 8 latach przerwy.

W drugą sobotę listopada do 
Areny Gliwice ściągnęły tysią-
ce fanów boksu. Na wieczór 
z galą knockout Boxing Night 5  
zaplanowano aż 7 pojedynków. 
Najważniejszym starciem była 
walka pomiędzy Arturem Szpilką 
a Mariuszem Wachem. Trwała całe 
10 rund. Ostatecznie, po przyznaniu 
punktów przez sędziów, zwycięzcą 
pojedynku został Artur Szpilka.

Megakoncert – to najlepsze 
określenie dla muzycznych starć 
uczestników programów „The Vo-
ice kids” i „The Voice of Poland”, 
które 24 listopada zorganizowano 
w Arenie Gliwice. Bitwę poprowa-
dził Rafał Brzozowski, a na scenie 
wystąpili także popularni 4Dre-
amers i Cleo.

15 tys. widzów obejrzało  
1 grudnia 46. Galę ksW w gli-
wickiej Arenie. 9 pojedynków 
poruszyło kilkanaście tysięcy 
kibiców. Padły osobiste rekordy 
i zaskakujące deklaracje. W naj-
ważniejszej walce wieczoru 
doszło do pojedynku pomiędzy 
mistrzem wagi półciężkiej, To-
maszem Narkunem, i prawdzi-

wą legendą MMA, Mamedem 
Chalidowem. Jak się okazało, 
był to ostatni występ Chali-
dowa, który w Arenie Gliwice 
pożegnał się z kibicami.

W tym roku aż osiem uwielbia-
nych historii Disneya połączyło 
się w jedno spektakularne wi-
dowisko na lodzie „Wspaniały 
świat Disney on Ice”. Mikołaj-
kowa impreza w Arenie Gliwice 
dostarczyła małym widzom 
wiele niezapomnianych emocji. 
Piruety wykręcali bohaterowie 
„Króla Lwa”, „Krainy lodu”, „Za-
plątanych”, „Gdzie jest Dory”, 
„Małej syrenki”, „Królewny 
Śnieżki i siedmiu krasnoludków”, 
„Aladyna” i „Toy Story”.

… i w małej  
Arenie

Fantastyczną oprawę i przebieg 
miały organizowane w Gliwicach 
czerwcowe mistrzostwa Europy 
w ju-jitsu. Na matach w Małej 
Arenie zmierzyło się prawie 322 
zawodników z ponad 20 europej-
skich krajów. Reprezentacja Polski 
zdobyła podczas tych mistrzostw 
najwięcej medali – aż 19. 

Od końca lata wielkich emocji do-
starczają fanom sportu mecze gli-

wickich koszykarzy i futsalistów. 
W ramach ekstraklasy futsalowej 
o miejsce na szczycie tabeli walczy 
Piast Gliwice, a w ramach Energa 
Basket Ligi i Alpe Adria Cup – ko-
szykarski team GTK Gliwice. Mała 
Arena jest doskonale przystoso-
wana do tego typu wydarzeń 
i spełnia wszystkie wymagania, 
dzięki czemu może się tam to-

czyć rywalizacja na najwyższych 
poziomach ligowych. 

Superekstremalnych gości i wier-
ną publiczność miały niedawno 
gliwickie obchody Światowego 
Dnia turystyki (14 października). 
O swoich dokonaniach barwnie 
opowiadali w Małej Arenie m.in. 
Sebastian Kawa, najbardziej 
utytułowany w historii pilot szy-
bowcowy i Szymon Kuczyński, 
rekordzista świata w żeglarstwie.

Jedną z wizytówek Małej Areny 
jest „Chwyciarnia” – wysoko 
oceniana przez specjalistów, 
imponująca ściana wspinacz-
kowa, na której 9 grudnia ro-
zegrano mistrzostwa Polski we 
wspinaczce sportowej. W im-
prezie wzięli udział czołowi 
zawodnicy, m.in. Ida Kupś, wi-
cemistrzyni Polski z 2017 roku. 
Mistrzowskie tytuły wywalczyli 
Katarzyna Ekwińska (KW Toruń) 
i Adrian Chmiała (KS „Korona” 
Kraków).

Czym wkrótce  
zaskoczy Arena 
Gliwice? 

Przed nami sylwestrowa im-
preza, podczas której gliwicza-
nie w towarzystwie Reni Jusis 
powitają Nowy Rok. Ten zaś 
otworzą wielkie siatkarskie 
emocje związane z meczem ligi 
mistrzów CEV. 15 stycznia jeden 

z najlepszych klubów w Polsce 
i wicemistrz kraju – ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle – spotka się 
przy Akademickiej 50 z włoską 
drużyną Cucine Lube Civitanova. 
Kolejne miesiące przyniosą kon-
certy m.in. The modern Talking 
Band, The abba show, kayah 
i Bregović, scorpions oraz le-
gendarnego zespołu slayer, który 
po raz ostatni wystąpi w Polsce. 
Dostępne są już także bilety na 
FREEsTYlE HEROEs – Extreme 
& moto show, czyli spektakl 
sportów akcji, jakiego jeszcze 
w Polsce nie było!  (kik)

szczegółowe  
informacje na  

www.arenagliwice.com
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Przy ul. Górnych Wałów 13 działa niezwykła galeria. Można w niej zobaczyć zarówno prace 
niezależnych artystów czy plastyków-amatorów, ale też podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. To nie wszystko – w „Sklepiku 
z marzeniami” organizowane są również warsztaty i spotkania ze specjalistami. 
Niepozorna brama, niewielki 
szyld, ale wejść warto. Za fur-
tą kamienicy przy ul. Górnych 
Wałów 13 czekają na nas praw-
dziwe cuda – obrazy, ręcznie 
robione serduszka z materiału, 
wisiorki, ozdoby, poduchy, 
drewniane i porcelanowe fi-
gurki, drobiazgi oraz bibeloty. 
Miejsca jest niewiele, ale jest 
przytulnie. 

Sklepik działa w strukturze 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi, w którym 
w ramach opieki dziennej 
przebywają przewlekle chorzy 
i osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną.  

– Poprzez galerię i sztukę chce-
my dotrzeć do jak najszerszego 
grona ludzi i zmieniać stereoty-

py dotyczące osób cierpiących 
na zaburzenia psychiczne. 
Sztuka to wspólny język, który 
pozwala nam się odnaleźć, 
zrozumieć – mówi Magdalena 
Odrobina, dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
Dla Osób z Zaburzeniami Psy-
chicznymi.

W galerii w co drugi wtorek 
miesiąca, w godz. od 16.30 do 
18.00, odbywają się spotkania 
dla rodzin osób leczących się psy-
chiatrycznie, prowadzone przez 
lekarza psychiatrę i psychologa. 
Co drugi czwartek odbywają się 
spotkania z ekspertem, w pozo-
stałe czwartki – z psychologiem.  

Galeria to tylko część większe-
go projektu. ŚDS prowadzi rów-
nież grupę wsparcia dla rodzin 
osób chorujących psychicznie. 

Jest to grupa otwarta, nie 
tylko dla rodzin uczestników 
ŚDS. Uruchomiono spotkania 
z ekspertem przez doświadcze-
nie – podczas spotkań osoba, 
która wyszła z kryzysu i jest 
po odpowiednim przeszkole-
niu doradza innym, jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach. 
Ponadto organizuje warsztaty, 
koncerty i imprezy. 

„Sklepik z marzeniami” jest 
czynny we wtorki i piątki od 
godz. 13.00 do 16.00 oraz 
w środy od  godz. 13.00 do 
17.00.  (mf)

AKTUALNOŚCI

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia 
informujemy, że 24 grudnia Urząd Miejski i niektóre jednost-
ki miejskie będą nieczynne. Jak zazwyczaj będą natomiast 
pracowały w okresie międzyświątecznym.
W wigilię Bożego Narodzenia 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
w tym również Terenowy Punkt 
Paszportowy Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, będą zamknię-
te. Wyjątkiem będą kasy urzędu 
i stanowiska ds. rejestracji zgonów 
w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. 
Zwycięstwa 21), które będą czyn-
ne od godz. 8.00 do 13.00.

24 grudnia zamknięty będzie też 
Zarząd Dróg Miejskich i Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych. 
Otwarta będzie natomiast Bi-
blioteka Centralna MBP przy 
ul. Kościuszki. Książki tego dnia 
będzie można wypożyczać od 
godz. 8.00 do 14.00. 

24 grudnia, podobnie jak 31 
grudnia, otwarty będzie Dom 
Aktywnej Młodzieży przy  
ul. Barlickiego 3 (od godz. 6.00 

do 14.00) oraz Inkubator Spo-
łecznej Przedsiębiorczości przy  
ul. Kościuszki 35 (od godz. 8.00 
do 16.00). W sylwestra będzie 
też czynne biuro GCOP przy  
ul. Zwycięstwa 1 (od godz. 7.00 
do 15.00). Pozostałe filie GCOP  
24 i 31 grudnia będą nieczynne 
(Centrum Organizacji Kultural-
nych, Centrum Wolontariatu, 
Strefa Aktywności Społecznej).

W okresie międzyświątecznym 
(27, 28 i 31 grudnia) Urząd Miej-
ski będzie otwarty, podobnie jak 
ZDM i MZUK oraz Biblioteka Cen-
tralna MBP przy ul. Kościuszki. 
W sylwestra ze zbiorów biblio-
teki będzie można korzystać od 
godz. 8.00 do 15.00. Informacje 
dotyczące funkcjonowania 
w tych dniach pozostałych filii 
MBP można uzyskać pod nr tel. 
32/238-25-10.  (mf)

Wigilia wolna  
dla Urzędu

To niezwykłe miejsce

Gliwiczanie mają Radę Seniorów
Mieszkańcy Gliwic w sile wieku od lat mogą korzystać z bogatej oferty zajęć i projektów. W ramach popularnego miejskiego programu 
przysługują im atrakcyjne zniżki, a dzięki dofinansowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą płacić mniej za śmieci. 
Właśnie zyskali nowy organ przedstawicielski, który będzie wspierał i inicjował działania na ich rzecz. Rada Seniorów Miasta Gliwice zebrała 
się po raz pierwszy 18 grudnia.

Na początku miesiąca poznali-
śmy ostateczny skład nowego 
gremium reprezentującego 
środowisko starszych miesz-
kańców miasta, zatwierdzony 
przez prezydenta Gliwic. Radę 
Seniorów Miasta Gliwice two-
rzy łącznie piętnaście osób, 
w tym jedenastu wyłonionych 
w naborze przedstawicieli 
organizacji działających na 
rzecz seniorów (są to: Cze-
sław Dudek, Józef Hauschild, 
Krystyna Jurczewska-Płońska, 
Małgorzata Konior, Barbara 
Kończak, Małgorzata Łazowa, 
Maria Puch, Franciszek Skoczy-
las, Grażyna Walter-Łukowicz, 
Teresa Wilanowicz-Zabiegała 
i Danuta Żurawlow), dwóch 
członków wskazanych przez 
prezydenta miasta (Joanna 
Bajor i Beata Jeżyk) oraz dwóch 

wskazanych przez przewodni-
czącego Rady Miasta (radni 
Ewa Potocka i Krzysztof Procel).

Kadencja Rady potrwa dwa lata. 
Będzie ona obradowała nie rza-
dziej niż raz na kwartał. Pierwsze 

posiedzenie Rady odbyło się 18 
grudnia w Centrum Wolontariatu 
– filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1.  

Zasady działania Rady określa sta-
tut, a wszelkie informacje na temat 
jej inicjatyw i przedsięwzięć mają 
być dostępne na stronie www.
gcop.gliwice.pl/rada-seniorow-
-miasta-gliwice/.

TO GŁOS SENIORÓW!
Rady Seniorów działają m.in. 
w Katowicach, Bytomiu, Często-
chowie, Sosnowcu, Chorzowie 
czy Siemianowicach Śląskich 
i funkcjonują w ramach ustawy 
o samorządzie gminnym. Mają 
za zadanie wspieranie intere-
sów osób starszych w polityce 
samorządowej, m.in. opiniu-
ją projekty uchwał, inicjują 
przedsięwzięcia zmierzające 
do integracji społecznej senio-
rów, wzmacniają ich aktywność 
obywatelską i pozycję w społe-
czeństwie.  (kik)
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http://gcop.gliwice.pl/rada-seniorow-miasta-gliwice/
http://gcop.gliwice.pl/rada-seniorow-miasta-gliwice/
http://gcop.gliwice.pl/rada-seniorow-miasta-gliwice/
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Gliwice na Święta
królowa choinek
Ogromna, 20-metrowa choinka na skwerze 
nad DTŚ przy ul. Zwycięstwa cieszy oczy gli-
wiczan już drugi rok. Drzewko zdobią jarzące 
się na biało świetliste kręgi, czerwone i zło-
te bombki oraz wielkie ozdoby w kształcie 
płatków śniegu. Drzewko zostało ustawione 
w takim miejscu, że doskonale widzą je nie 
tylko przechodnie, ale też kierowcy podró-
żujący Drogową Trasą Średnicową.

Świąteczny nastrój jest już wyczuwalny w każdym zakątku miasta. W domach trwają intensy-
wne przygotowania do celebrowania tych szczególnych i radosnych dni. Nastrój nadchodzących 
świąt podkreślają też dekoracje przygotowane przez miasto: tunel świetlny, choinki, gigantycz-
na bombka, renifery czy las świetlnych drzewek. Ozdoby przedłużą nam świąteczny nastrój do 
końca stycznia.

Świąteczny Rynek
magicznie prezentuje się również gliwicki Rynek, 
który w grudniu zamienia się w bożonarodzeniowy 
jarmark ze straganami oferującymi świąteczne rary-
tasy i wyjątkowe podarunki. Rynek zdobi też szopka 
przygotowana przez miasto Gliwice, Fundację Ra-
dan oraz Fundację silesia Pro Europa działającą przy 
kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Świątecznego kli-
matu dopełniają świetlne iluminacje na latarniach 
i bożonarodzeniowe drzewko, które wita przechod-
niów z balkonu Ratusza. Nasz Rynek jest wyjątko-
wy, zwłaszcza w świątecznej odsłonie.

Blask ul. Zwycięstwa
Jasny pas świątecznego światła prowadzi ul. Zwycięstwa 
od dworca PkP do Rynku, gdzie również czekają świą-
teczne atrakcje. Ciekawie jest też w innych częściach 
miasta – ozdoby w kształcie migających choinek świetl-
nych zdobią gliwickie ronda, m.in. księżycowe, generała 
andersa, lecha kaczyńskiego i prof. stanisława Fryzego. 
Na placu krakowskim tradycyjnie wyrósł świetlisty las.
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Zróbmy sobie wspólne zdjęcie pod choinką :-) W sobotę, 22 grudnia, o godz. 18.00



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 51–52/2018 (931–932), 20 grudnia 201810

ŚWIĄTECZNIE

Na Święta wszyscy członkowie rodziny 
zjeżdżają się w jedno miejsce. Podobnie 
jak w Polsce jest bardzo dużo jedzenia 
i potraw, ale niekoniecznie musi być 
dwanaście. 

Na stole przeważają owoce morza: 
krewetki, ostrygi, jest też tradycyj-
na szynka. mam dwie ciotki – mer-
cedes i mariane – i od lat pierwsza 
organizuje kolację wigilijną, a druga 
– spotkanie noworoczne. To się nie 
zmienia. Co do prezentów, to w moim 
domu obowiązuje tradycja, że 24 
grudnia przychodzi Papá Noel, czyli 
Święty mikołaj, który daje prezenty 
najmłodszym, ale również w nocy z 5 
na 6 stycznia są wręczane dzieciakom 
podarki od Trzech króli.

Oczywiście ubieramy choinkę, zawie-
szamy ozdoby. kiedy tylko jestem 
w domu, bardzo chętnie biorę w tym 
udział. W tym roku niestety późno 
dołączę do rodziny, więc przyjadę na 
gotowe. kiedy byłem mały, zawsze 
z mamą ubierałem choinkę i wieszałem 
kolorowe bombki. Bardzo ważne jest 
strojenie szopki. Jest Święta Rodzina 
i figurki. W niektórych domach stajenki 
są bardzo duże i bardzo kosztowne.  
 (kr)

Na święta Bożego Narodzenia zawsze 
wyjeżdżam do Hiszpanii. W Polsce je-
stem przez cały rok i tak naprawdę, 
kiedy dostajemy te dwa tygodnie 
urlopu, to jest jedna z niewielu oka-
zji, żeby wyjechać i pobyć z rodziną: 
mamą, tatą, babcią i dziadkiem. 
W tym wyjątkowym momencie w roku 
siedzimy wszyscy przy jednym stole. 
Jest to szczególny czas, bo zasiadasz 
do jedzenia i rozmów, i to jest tak, że 
wiesz, kiedy zaczynasz świętowanie, 
a nie wiesz, kiedy kończysz. 

Wszyscy spotykamy się wieczorem 
24 grudnia. Na stole nie ma, tak jak 
tutaj, ryby z ościami, tylko jest szyn-
ka, są owoce morza, ale nie musi być 
zawsze taki sam zestaw dań. kiedy 
już widzisz, że spotkanie rodzinne 
dobiega końca, umawiasz się i spoty-
kasz się ze znajomymi i przyjaciółmi.

25 grudnia również widzimy się na 
wspólnym rodzinnym obiedzie. Po-
dawana jest tradycyjna zupa z ma-

karonem i mięsem. Dajemy sobie 
w tym dniu prezenty, chociaż czasa-
mi wręczamy je późnym wieczorem  
24 grudnia. 

Dla dorosłych święta Bożego Narodzenia to m.in. przygotowywanie potraw, prezentów, choinki, ale też radość przebywanie razem i chwila 
odpoczynku. Co na ten temat sądzą dzieci? Co według nich jest najważniejsze podczas świąt? Zapytaliśmy sześciolatków z grupy „sówki” 
w Przedszkolu miejskim nr 21 w Gliwicach. Oto, co mieli do powiedzenia:

Choć wydaje się, że na dobre zadomowili się w Gliwicach, święta oraz Nowy Rok spędzają w rodzinnych stro-
nach. Przełom roku to jedyny czas, kiedy mogą liczyć na odrobinę wolnego od piłki. Zawodnicy Piasta Gliwice, 
Gerard Badía i Jorge Félix opowiedzieli nam, jak wyglądają hiszpańskie święta i czy bardzo różnią się od polskich. 

Hiszpańskie święta

HANIA:
Święta to pierniki, wianek na drzwiach i prezenty. Ale 
najważniejsza, wiadomo, jest rodzina. Co bym chciała 
znaleźć pod choinką? Ja to się nie zastanawiam nad 
takimi rzeczami, nie spodziewam się prezentu. Mnie 
cieszy, gdy to jak komuś robię prezent. 

KAMIL:
Święta kojarzą mi się z choinką i barszczem. Lubię z usz-
kami. Jest też surówka, mięso, biały obrus, opłatek. Są 
i życzenia. Ja życzyłbym wszystkim zdrowia, a sobie 
klocków Lego – zestaw z samochodami. Do stołu sia-
damy, gdy pojawi się pierwsza gwiazdka. Chodzę też 
na pasterkę z rodzicami i siostrą. 

KACPER:
Chcę to, co Kamiś – Lego z autami. Lubię dostawać 
prezenty, one są w świętach najważniejsze. Ale lubię 
też śpiewać kolędy, jeść barszcz, i kurczaka i dzielić 
się opłatkiem. Właściwie w świętach lubię wszystko. 
U nas wygląda to tak, że rodzice rozmawiają, a ja 
bawię się z Adasiem, moim bratem. 

WIKTORIA:
Czekam na święta i chciałabym, żeby były ciągle, bo jest 
choinka i są prezenty. Chętnie pomagam mamie w przy-
gotowaniach – razem pieczemy pierniki. Bardzo to lubię, 
bo ciągle podjadam. Lubię też jeść kurczaka i łososia. 
Nie lubię grzybowej, jem barszcz. Pod choinką chcia-
łabym znaleźć psa i konia. Żywego.

ADA:
Najważniejsze jest ubieranie choinki. Ja ubieram, rodzice 
i moja siostra. Ona ma 8 lat i ma na imię Ala. Święta 
spędzamy razem z babcią i dziadkiem. W wigilię naj-
bardziej lubię jeść mięso, a pod choinką chciałabym 
znaleźć lalkę L.O.L. Surprise z autem. 

ZOSIA:
U nas w święta na stole jest biały obrus, pierniki i barszcz. 
Lubię barszcz. Jest też opłatek. Choinkę stroi mama, ale 
ja pomagam. W świętach wszystko jest ważne i bardzo 
je lubię. Chciałabym w tym roku dostać kota i psa 
w czarne łatki. I lalkę, taką jak Ada. Jestem gotowa 
na święta, znam „Przybieżeli do Betlejem”. 

WIKTORIA:
U nas pod obrusem jest sianko, a obrus jest biały z paskiem 
na dole i wzorkami. Na stole musi być dużo potraw: 
barszczyk, pierniczki w pudełku, mięsko, ziemniaczki, 
sałatka, rybka. I jajko na stole musi być. Najbardziej 
lubię barszczyk i pierniczki z pudełeczka, ale podczas 
świąt najważniejszy jest Jezus, który się narodził.  

MARTYNA:
Najbardziej lubię w święta jechać do cioci i wujka, bo tam 
są moje kuzynki. Ale najważniejszy jest pan Jezus i to, że 
jesteśmy razem. Nie mogę się doczekać Wigilii. Choinkę 
mamy już ubraną i czekamy. Lubię w święta ciepło się 
ubrać i biegać z Gają, to pies. Pod choinkę chciałabym 
dostać renifera, który umie latać, żebym mogła na 
nim jeździć do przedszkola.  

Co jest najważniejsze w świętach?

Gerard
badía

Jorge
Félix
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Jakiś w Wigilię, takiś cały rok!
To staropolskie przysłowie najlepiej odzwierciedla sens wigilijnych wierzeń. Bo nie noc świętojańska, nie andrzejki czy 
pierwszy stycznia uchodzą za najbardziej magiczne dni w roku. Tylko w wigilię Bożego Narodzenia nawet najwięksi 
cynicy czują, że chociaż raz powinni zrobić coś dobrego.

Wigilijne zakazy i nakazy mają wie-
lowiekową tradycję jak Polska długa 
i szeroka. W naszym regionie najwię-
cej wróżb dotyczyło kiedyś szczęścia, 
zdrowia, przyszłości i długości życia. Tak 
jak i dziś wsadzano siano pod wigilijny 
obrus i z wielkości wyciągniętego źdźbła 
prognozowano, ile lat przyjdzie jesz-
cze żyć poszczególnym domownikom. 
Przesądne panie domu napełniały też 
solą łupiny orzechów – każda łupina 
przeznaczona była dla jednego członka 
rodziny. Jeśli nazajutrz w którejś łupinie 
sól była roztopiona, wróżyło to śmierć 
tego, komu łupina była przypisana.

Na bardzo różne sposoby wróżono, czy 
domowników czeka błogosławieństwo 
czy klęski żywiołowe. Stawiano np. rzę-
dem cztery garnki dnem do góry, a pod 
garnkami chowano pieniądz, kromkę 
chleba, kawałek węgla i czepek, które 
oznaczały odpowiednio: wiele pieniędzy, 
uniknięcie biedy, śmierć i zamążpójście, 
w zależności od tego, który garnek się 
wybrało. W misce puszczano łupinę 
orzecha – jeśli łupina pływała blisko 
brzegu, znaczyło to, że dana osoba 
będzie przebywać w domu, a gdy pły-
wała na środku, że będzie podróżować. 
Wierzono również, że sen z nocy wigi-
lijnej spełni się do następnego Bożego 
Narodzenia.

Największą popularnością 
cieszyły się w Wigilię wróżby 
matrymonialne, a pomysłowo-
ścią nie ustępowały w niczym 
tym andrzejkowym.

Najczęstszym zabiegiem dziewczyn 
w Wigilię było zamiatanie pokoju na 
opak, tj. od drzwi ku oknom. Śmieci 
należało od razu wyrzucić (najlepiej za 
płot) i słuchiwać, skąd dobiegnie głos 
psa, ponieważ stamtąd miał nadejść 
kawaler. Dobrym znakiem było również 
ustawienie się rzuconego przez ramię 
buta czubkiem do drzwi. Posiadaczki 
czworonogów chętnie umieszczały nie-
daleko drzwi kości – której dziewczyny 
kość najpierw pochwycił pies, ta pierw-
sza miała iść za mąż.

Tradycja nakazywała wierzącym obo-
wiązkowe uczestniczenie w pasterce. 
Zapewniano sobie w ten sposób szczęście 
osobiste w nowym roku. Drogę na pa-
sterkę oświetlano sobie latarenkami (na 
wsiach smolnymi szczapami), uważano 
jednak, by każdy szedł osobno i w skupie-
niu. Starano się nie przyjść jako ostatni 
na nabożeństwo, aby nie być uznanym 
za… zmorę. Złym znakiem był upadek 
w drodze do kościoła. Na górnośląskich 
wsiach kto pierwszy wracał z pasterki, 
ten pierwszy miał ukończyć żniwa, a dla 
panien była to kolejna wróżba matry-
monialna.

Do dziś wigilijnych czarów, na-
kazów, zakazów i wróżb jest tak 
dużo, że każdy znajdzie dla siebie 
te, które najbardziej przemawiają 
do jego wyobraźni. Oto podręcz-
ny zestaw.

W Wigilię obudź się jak najwcześniej, 
abyś nie był leniwy przez cały rok. Umyj 
się w zimnej wodzie, a zapewnisz sobie 
zdrowie. Potem potrzyj czosnkiem zęby 
– nie będą Cię bolały! Nikogo nie budź, 
każdy powinien sam wstać. Nie kłóć się 
z najbliższymi, bo cały przyszły rok będzie 
obfitował w konflikty. Uśmiechaj się do 
wszystkich. Zajmij czymś dzieci, by nie ha-
łasowały, a przez cały rok będą grzeczne. 
Jeśli do Twoich drzwi zapuka rano kobieta, 
nie wpuszczaj jej do domu. Porozmawiaj 
przed progiem. Tylko odwiedziny chłopca 
lub mężczyzny wróżą szczęście. 

Niczego nie pożyczaj, by nie wynieść szczę-
ścia z domu. Oddaj wszystkie długi, by się 
za Tobą nie ciągnęły. Jeżeli podbierzesz 
coś sąsiadowi, zapewni ci to szczęście 
i bogactwo, ale tylko wtedy, jeżeli zwró-
cisz to następnego dnia. 

Aby przyciągnąć do siebie szczęście, możesz 
też sąsiadom podrzucić śmieci, bo wtedy 
pieniądze będą trzymały się Twojego domu. 

Sprzątając, gotując, uważaj, by nic nie 
zniszczyć ani nie potłuc – to zła wróżba! 
Nie należy też prać ani rozwieszać bielizny. 
Nie wbijaj gwoździ w ścianę, bo w nowym 
roku będą boleć Cię zęby. Powieś jemiołę 
w domu i koniecznie pocałuj się pod nią 
z osobą, z którą chcesz robić to przez 
najbliższy rok. Musisz przynajmniej raz 
kichnąć, aby uniknąć wczesnej śmierci. 
Pamiętaj też, że Wigilia jest dniem po-
dejmowania szlachetnych postanowień, 
np. rzucenia palenia papierosów. Łatwiej 
będzie Ci tę obietnicę spełnić. Przed wie-
czerzą koniecznie ubierz choinkę!

Drzewko przystrój najlepiej cia-
steczkami z piernika. Okrągłe sym-
bolizują słońce i radość. W kształ-
cie gwiazdki – chronią przed złem. 
Dzwonki odpędzają złe duchy. 

Jeszcze przed pierwszą gwiazdką, o zmroku, 
panie powinny zanucić kolędę. Wcześniej, 
lepiąc uszka, mogą wsadzić do jednego 
z nich grosik. Kto na niego trafi, nie będzie 
narzekał na brak gotówki. Przy wigilijnym 
stole zawsze zostawiaj puste miejsce dla 
gości i próbuj po trosze WSZYSTKIEGO! Jeśli 
zrezygnujesz choć z jednego dania, czeka Cię 
w następnym roku jedna przyjemność mniej. 
Zapomnij o wstawaniu od wieczerzy bez 
potrzeby – to zła wróżba. A jeśli przeliczysz 
się, wykładając sztućce na stół, 
ktoś przybędzie do domu: albo 
urodzi się dziecko, albo ktoś 
z obecnych zmieni stan 
cywilny. Pierwszą gwiazd-
kę musi wypatrzyć dziecko! 
Wtedy będzie się dobrze 
uczyło i zdrowo rosło. Wszy-
scy mogą w tym momencie 
wypowiedzieć swoje życze-
nie. Jest duża szansa, że się 
spełni! 
  
 (kik)
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ŚWIĄTECZNIE
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Bomb(k)owa atrakcja
Rozświetlona 15 tys. migających lampek gigantyczna bombka 
na skwerze Doncaster przy urzędzie miejskim, każdego roku 
cieszy się niesłabnącą sympatią i zainteresowaniem gliwiczan. 
ustawiona jest na jednej z alejek. Przejście przez jej środek przynosi po-
noć szczęście. Nic dziwnego, że mieszkańcy chętnie robią sobie przy niej 
zdjęcie. Wysokość aluminiowej konstrukcji to ponad 4,5 metra. Średnica 
wynosi 4 metry.

Choinka  
przy diabełkach...
Przed wejściem głównym do urzędu miej-
skiego stoi piękna, 10-metrowa choinka. Zo-
stała ustawiona przy fontannie z tańczącymi 
faunami i fantastycznie podkreśla świąteczny 
klimat. Drzewko jest rozświetlone, zdobią je 
bombki, świecące gwiazdki i łańcuchy.

...i na Dworcowej
monumentalna choinka przy ul. Dworcowej od lat ty-
siącami migocących światełek radośnie wita kierowców 
i przechodniów. Wyjątkowy klimat tego miejsca podkre-
śla zaprzęg reniferów ciągnących świetlny pojazd. Nie-
co większego renifera ciągnącego sanie można spotkać 
w parku Chopina przy Palmiarni.

Fontanna 
światła 
Tradycyjnie na placu Pił-
sudskiego wody fontanny 
zastąpiły świetlne kaskady. 
Tunel świetlny upiększył 
z kolei plac Grunwaldzki, 
a na placu Rzeźniczym sta-
nęła ozdoba w kształcie 
bombki.   (mf)

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

A.
 S

kw
ar

ek

fo
t. 

A.
 S

kw
ar

ek



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 51–52/2018 (931–932), 20 grudnia 2018 13

kulturA

macie już plany na sylwestra? Jeżeli nie – Teatr miejski w Gliwicach zaprasza na wystrzało-
wego sylwestra z przebojowym spektaklem „miłość w leningradzie”. Reżyser Łukasz Czuj 
i rozśpiewani aktorzy zabiorą publiczność w podróż do współczesnej Rosji, gdzie alkohol leje 
się strumieniami, a zabawa nigdy się nie kończy.
Miejsce akcji to petersburski klub 
nocny, widzów czeka więc teatralna 
jazda bez trzymanki. Publiczność 
zostanie wciągnięta w wir scenicz-
nych wydarzeń, nawiązując pod-
czas spektaklu żywiołowy kontakt 
z aktorami. Przedstawienie jest 
inspirowane postacią i muzyką 
Siergieja Sznurowa, lidera megapo-
pularnej formacji Leningrad. W tej 
roli znakomity Mariusz Kiljan.

Popowe przeboje i punkowa ener-
gia unoszą ten spektakl, jednak 
kapitalną robotę zrobił też Michał 
Chludziński, który przetłumaczył 
kultowe piosenki na polski.

Ostatnie bilety na sylwestra  
w Teatrze są dostępne na stronie 
teatr.gliwice.pl. (mm)

16 grudnia do naszego miasta dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień zapalony 
w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przebył długą drogę, zanim słowaccy skauci 
przekazali go polskim harcerzom.

Do wigilii członkowie Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej roznoszą Światło 
do kościołów, szpitali i innych in-
stytucji, przekazując znak pokoju 
i zapowiadając radosną nowi-
nę. Piękna tradycja! 23 grudnia 
o godz. 18.20, podczas Gliwickiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego na 
Rynku, Betlejemskie Światło Pokoju 
zostanie uroczyście przekazane wła-
dzom miasta. Będzie je także można 
zabrać do domu w przygotowanym 
przez harcerzy lampionie. (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWaRTEk 20 GRuDNIa

 ■ godz. 17.00: „Sztuka za sztukę” – antyaukcja prac 
Marty Keler, Centrum Organizacji Kulturalnych  
„Perełka” (ul. Studzienna 6)

PIĄTEk 21 GRuDNIa
 ■ godz. 12.30: „Planeta Singli 2”, reż. S. Akina – Seans 

Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sOBOTa 22 GRuDNIa
 ■ godz. 16.00–19.00: Muzyczny Rynek – impreza w ra-

mach Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, 
Rynek

NIEDZIEla 23 GRuDNIa
 ■ godz. 16.00–19.00: Muzyczny Rynek – impreza w ra-

mach Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, 
Rynek

ŚRODa 26 GRuDNIa
 ■ godz. 16.00: „Dziadek do orzechów”, reż. J. Grigoro-

wicz – retransmisja baletu Teatru Bolszoj, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

PONIEDZIaŁEk 31 GRuDNIa
 ■ godz. 20.00: „Miłość w Leningradzie”, reż. Ł. Czuj 

– spektakl sylwestrowy, Teatr Miejski w Gliwicach  
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 21.00: Sylwester 2018 – koncert Reni Jusis i za-
bawa taneczna, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

sOBOTa 5 sTYCZNIa
 ■ godz. 18.00: Noworoczna Gala Operetkowa, Cen-

trum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyń-
ska 85)

To światło jest w nas!

W duchu radości i modlitwy

Gwiazdkowy baletTo będzie impreza!

kultura.gliwice.eu

26 stycznia 2019 roku odbędzie się Śląski Bal Panamski. Impreza jest związana z odbywa-
jącymi się w tym czasie Światowymi Dniami młodzieży w Panamie. młodzi chrześcijanie 
wspólnie będą się modlić i świętować to radosne wydarzenie.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 
18.00 od mszy świętej w kościele 
pw. św. Alberta Wielkiego. Na-
stępnie uczestnicy balu barwnym 
korowodem przejdą do Areny 
Gliwice. Tam czeka ich 8 tanecz-
nych godzin. Bal rozpocznie się od 
uroczystego poloneza. O dobrą 
zabawę zatroszczy się Paweł Ja-
godziński. – W tę noc będziemy 
chcieli połączyć się duchem z mło-
dymi, którzy będą na Światowych 
Dniach Młodzieży z papieżem 
Franciszkiem. Przygotowujemy 
szereg atrakcji dla uczestników 
Śląskiego Balu Panamskiego, 
żeby mogli oni poczuć klimat tego 
wydarzenia – wyjaśnia Marceli 
Łyczko, współorganizator balu.

Bilety są dostępne za pośred-
nictwem strony internetowej 
slaski-bal-panamski.pl. Śląski 
Bal Panamski jest organizowany 

przez Diecezję Gliwicką i Funda-
cję Pro Europa. Wydarzenie objął 
patronatem Prezydent Miasta 
Gliwice. 
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Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodze-
nia bez arcydzieła Piotra Czajkowskiego. Dla nich 
i tych, którzy „Dziadka do orzechów” jeszcze nie 
wiedzieli, 26 grudnia kino amok przygotował re-
transmisję spektaklu Teatru Bolszoj.

„Dziadek do orzechów” to 
barwna opowieść o małej 
Klarze i znalezionym pod 
choinką Dziadku do orze-
chów z muzyką skompono-
waną przez Piotra Czajkow-
skiego. Libretto jest oparte 
na opowiadaniu dla dzieci 
autorstwa E.T.A.Hoffmanna.

Retransmitowane w Świę-
ta przedstawienie to balet 
z najwyższej półki. Teatr 
Bolszoj zawsze prezentuje 
spektakle najwyższej jakości 
– tancerze moskiewskiego 

zespołu słyną z technicz-
nego mistrzostwa. Rzadko 
występują poza siedzibą, 
dlatego retransmisja 
„Dziadka do orzechów” 
26 grudnia to prawdziwa 
gratka dla miłośników tań-
ca i muzyki. Rozpocznie się 
o godz. 16.00 w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3).

Bilety w cenie 35 i 40 zł 
można kupić w kasach kina  
i Teatru Miejskiego (ul. Nowy 
Świat 55–57) oraz na stronie 
amok.gliwice.pl.  (mm)

„Dziadek do orzechów”, 
reż. J. Grigorowicz
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Zawodnicy młodzieżowi są przyszłością Piasta Gliwice. O to, żeby byli odpowiednio 
przygotowani – wyselekcjonowani i wytrenowani – dba akademia Piłkarska. Nowy 
program szkolenia przyniósł już pierwsze efekty.

W systemie szkolenia Piasta 
Gliwice w ostatnim czasie doszło 
ostatnio do wielu zmian. Jedna 
z najważniejszych nastąpiła 
w lipcu, bowiem to wówczas 
wdrożono nowy program 
treningowy. Wszystko po to, 
aby jak najlepiej wychować 
nowe pokolenie piłkarzy. 
– Wychowanie młodego 
zawodnika to praktycznie 
to samo co wychowywanie 
dziecka. Zawodnik, który skończy 
proces szkolenia w akademii, 
ma być dojrzały i gotowy do 
profesjonalnego grania w piłkę 
– podkreśla Jacek Mazurek, 
dyrektor Akademii Piasta Gliwice.

kluby partnerskie  
dla najmłodszych
Szkoleniem dzieci do lat 11 
zajmują się kluby partnerskie. 
To one przeprowadzają 

pierwszą selekcję i wyłuskują 
pi łkarskie talenty.  Piast 
Gliwice udostępnia swoją 
wiedzę dotyczącą metodologii 
szkolenia, a najzdolniejsi 
zawodnicy z tych klubów 
zasilają szeregi Akademii.

– Staramy się stworzyć jak naj-
większą sieć klubów współpracu-
jących, aby spośród zawodników 
z kategorii wiekowych U-9, U-10 
i U-11 móc wybrać najzdolniej-
szych. Dzięki temu możemy 
monitorować ich rozwój oraz 
wyselekcjonować tych, którzy 
dołączą do klas sportowych 
pod patronatem naszego klu-
bu – mówi Dawid Wiejowski, 
koordynator ds. Klubów Part-
nerskich Akademii Piłkarskiej 
Piasta Gliwice. Aktualnie Piast 
współpracuje z Stowarzysze-
niem GKS Piast, Gliwickim Sto-
warzyszeniem Futsalu, Śląską 

Akademią Futbolu, Wieluńskim 
Klubem Sportowym Siatkarz, 
Klubem Sportowym Bojków, 
Klubem Sportowym Unia Kalety, 
Ludowym Klubem Sportowym 
Naprzód Świbie, Towarzystwem 
Sportowym 1909 Piast Cieszyn 
oraz Fundacją Rozwoju Spor-
tu Espanola. W planach jest 
podpisanie umów z kolejnymi 
klubami.

klasy piłkarskie dla 
wybranych
W kolejnym etapie wybrani za-
wodnicy mają możliwość konty-
nuowania nauki w patronackich 
klasach sportowych Piasta, w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwi-
cach. – Wyszukujemy chłopców, 
którzy spełniają określone wa-
runki i mają zadatki na to, aby 
piłka nożna była ich zawodem. 

Chcemy, by Akademia Piasta Gli-
wice była elitarna, więc zawod-
nicy mają jasno określone cele 
nie tylko pod względem nauki, 
ale także pod względem zacho-
wania – mówi Jacek Mazurek, 
dyrektor Akademii Piłkarskiej 
Piasta Gliwice.

W ZSO nr 5 trenują zawodnicy 
w wieku od 12 do 19 lat. O ich 
odpowiednie przygotowanie dba 
wyselekcjonowany sztab szkole-
niowy i medyczny. Dzięki ścisłej 
współpracy szkoły z Akademią 
udało się również odnowić po-
mieszczenie z przeznaczeniem 
na profesjonalny gabinet fizjo-
terapeutyczny. Dzięki temu od 
przyszłego roku uczniowie będą 
mogli skorzystać z fachowej 
pomocy na miejscu. Cały koszt 

inwestycji pokrył Piast Gliwice. 
Klub dofinansowuje również 
obiady dla młodych piłkarzy.

mamy młodzieżowego 
mistrza Śląska!
Na pierwsze efekty Akademii 
nie trzeba było długo czekać. 
Drużyna U-15 Piasta Gliwice 
(rocznik 2004) zdobyła tytuł 
Mistrza Śląska, a następnie 
wygrała baraż z Falubazem 
Zielona Góra i awansowała do 
Centralnej Ligi Juniorów U-15. 
– Jesteśmy dumni z wysokiego 
poziomu, jaki pokazała drużyna. 
Po awansie nie możemy spocząć 
na laurach, tym bardziej czeka 
nas mobilizacja i żmudny trening 
– mówi Michał Kołodziej, trener 
trampkarzy Piasta Gliwice.  (kr)

sPORT / OGŁOsZENIa

szanowni klienci Ośrodka Pomocy 
społecznej, informujemy,

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

Narodzenia – Ośrodek Pomocy społecznej 
będzie nieczynny.

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

nieczynna.

komunikaty

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowa-

dzonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
(PZP) z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986) w 

trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów 
preizolowanych.

Termin składania ofert: 2 stycznia 2019 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2019 r. o godz. 13.30

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia, organizowanego wg procedur określonych 
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

Budowę sieci cieplnych na terenie miasta 
Gliwice – 5 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2018 r. o godz. 12.30

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

ZakŁaD POGRZEBOWY mZuk Gliwice,  
ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI 
CMENTARNE

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

grobów.
Telefon całodobowy: 503-191-150

Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.
miejski Zarząd usług komunalnych

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

w Gliwicach będzie nieczynny.
Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie formalności związane z pochówkiem 
(w zakładzie pogrzebowym, u administratora cmentarza), a zgłoszenia zgonu 
dokonać 27 grudnia 2018 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 17.00.

W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu można działać osobiście lub 
przez pełnomocnika, pełnomocnictwo pisemne (wzór pełnomocnictwa do 
pobrania na stronie www.gliwice.eu).

Jednocześnie informujemy, iż 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)  
w urzędzie stanu Cywilnego w Gliwicach będzie pełniony dyżur  

w sprawach rejestracji zgonów w godz. 8.00 – 13.00. 

Wydział księgowości urzędu miejskiego informuje, 
że w poniedziałek, 31 grudnia, kasy urzędu 

miejskiego będą czynne krócej – w godzinach  
od 8.00 do 14.00. Zmiana jest spowodowana 

koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Za powstałe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

stawiają na młodych 

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

Zarząd Dróg miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg miejskich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz na stronie internetowej urzędu 
miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) i Zarządu Dróg miejskich 
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości: 

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/6-8/2018 do 8 stycznia 2019 r.
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W Warszawie zabrakło aż czte-
rech zawodników z podstawo-
wego składu, którzy przez zbyt 
dużą liczbę żółtych kartek musieli 
pauzować w tej kolejce. Na meczu 
nie zobaczyliśmy Mikkela Kirke-
skova, Patryka Dziczka, Michala 
Papadopulosa i Joela Valencii. 
Jakby jeszcze tego było mało, na 
początku spotkania kontuzjowa-
ny został Tomasz Jodłowiec i już 
w 11. minucie zastąpił go Patryk 
Sokołowski.

Pomimo problemów gliwiczanie 
dotrzymywali kroku przeciwni-
kom. Legia potrzebowała aż 20 
minut, żeby wypracować sku-
teczny atak na bramkę Piasta. 
Sandro Kulenović, sam na sam 
z gliwickim bramkarzem, posłał 
płaską piłkę prosto do siatki.   
– To był mecz, w którym było 
dużo walki, fauli, kartek i przerw 
po gwizdkach sędziego – mówił 
po spotkaniu obrońca gliwickie-
go Piasta, Aleksandar Sedlar. Do 
kontrowersyjnej sytuacji doszło 
w 56. minucie w polu karnym 

Legii – zawodnik gospodarzy 
zagrał piłkę ręką. Po sprawdze-
niu sytuacji przez VAR sędzia nie 
odgwizdał jednak rzutu karnego 
uznając, że nie było takiego 
zagrania. W 84. minucie Legia 
zdobyła drugiego gola. 

– W drugiej połowie graliśmy 
lepiej niż w pierwszej, ale ogól-
nie – jako drużyna – daliśmy 

z siebie zbyt mało. Po prostu 
zapomnijmy o tym meczu 
i skupmy się na spotkaniu z Ja-
giellonią. Musimy zakończyć ten 
rok z trzema punktami w piątek 
– podsumował Sedlar. Z drużyną 
z Białegostoku gliwiczanie zmie-
rzą się przed własną publiczno-
ścią. Spotkanie przy Okrzei 20 
zostanie rozegrane 21 grudnia 
o godz. 18.00.  (kr)

Piast Gliwice wrócił z meczu w Warszawie bez punktów. stołeczna legia okazała się 
lepsza o 2 bramki. Zauważalny był brak kluczowych zawodników, ale gliwiczanie 
dali z siebie wszystko. Niestety, tym razem nie udało się wygrać. 

siatkarki aZs PŚ czwarty raz z rzędu musiały uznać wyż-
szość swoich rywalek. Tym razem lepsza od akademiczek 
okazała się drużyna Jedynki Grupa azoty Tarnów. mecz 
ten zakończył się jej zwycięstwem (3:0).

Po raz kolejny w składzie AZS PŚ 
zabrakło podstawowych zawodni-
czek. Z powodu kontuzji pauzowała 
rozgrywająca Katarzyna Nadziałek. 
Na boisku nie pojawiła się również 
Erika Salanciova, jedna z najsku-
teczniejszych zawodniczek. Bez 
nich trudno było nawiązać walkę 
z wyżej notowanymi tarnowianka-
mi, które pierwszego seta wygrały 
25:19.

W drugiej odsłonie gliwiczanki zdo-
łały wypracować sobie kilkupunk-
tową przewagę, ale w końcówce, 
przy remisie 23:23, gospodynie 
zdobyły dwa kolejne punkty, co 
przełożyło się na prowadzenie 2:0.

W trzecim secie Akademiczki 
jeszcze próbowały walczyć, ale 
gospodynie z Tarnowa cały czas 
utrzymywały bezpieczną, kilku-
punktową przewagę, nie dając 
szans na doprowadzenie nawet 
do wyrównania, nie mówić już 
o zdobyciu seta. Ostatecznie 
także ta odsłona, a zarazem cały 
mecz, zakończył się zwycięstwem 
Jedynek Grupa Azoty Tarnów.

Następne spotkanie AZS Poli-
technika Śląska rozegra w so-
botę 22 grudnia. Akademiczki 
podejmować będą drużynę 
Joker Świecie. Początek meczu 
o godz. 17.00.  (kr)

Pokazali wolę walki

W meczu z drużyną słoneczny stok futsaliści Piasta Gli-
wice byli gorsi tylko o jedną bramkę. spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 4:3. Gole dla Niebiesko-Czerwonych 
zdobyli Rafał Franz i sergio Parra.

Przez całe spotkanie w Białym-
stoku grę zdecydowanie prowa-
dzili gliwiczanie, ale to gospo-
darze pierwsi strzelili bramkę. 
W 17. minucie Jendruczko zagrał 
do Lisnychenko, a ten mocnym 
uderzeniem pokonał Michała 
Widucha. Na wyrównanie Piast 
potrzebował jedynie 16 sekund 
– po bezpośrednim strzale Rafa-
ła Franza było już 1:1. 

Drugą połowę gliwiczanie zaczęli 
od szturmu na białostocką bramkę, 
jednak to gospodarze w 24. minucie 
wyszli na prowadzenie. Kilka minut 
później Sergio Parra zdecydował 
się na przebojową akcję, położył 
bramkarza, ograł obrońców i dopro-
wadził do remisu. Słoneczni szybko 
odpowiedzieli na zaistniałą sytuację 
i ponownie wyszli na prowadzenie 
już w 29. minucie. 

Na odpowiedź gliwiczan nie 
trzeba było długo czekać. W 32. 
minucie piłka po zagraniu Grecza 
trafiła do Franza, który po raz 
drugi w tym meczu wpisał się na 
listę strzelców. Tym razem z remi-
su gliwiczanie cieszyli się tylko 90 
sekund. Po rzucie rożnym piłka 
trafiła pod nogi Firańczyka, który 
zmienił wynik na 4:3 na korzyść 
gospodarzy. W końcówce spo-
tkania trener Klaudiusz Hirsch 
zdecydował się na grę z lotnym 
bramkarzem, ale skuteczna obro-
na białostoczan nie dała sobie 
odebrać zwycięstwa. 

21 grudnia Piast stanie przed 
szansą na poprawę swojej sytu-
acji w tabeli. W Arenie Gliwice  
podejmie Rekord Bielsko-Białą. 
To spotkanie zostanie rozegrane 
w piątek o godz. 19.00.  (muz/kr)
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Gliwiczanie jechali do Torunia z nastawieniem, by powalczyć z brązowymi medali-
stami mistrzostw Polski i wypaść zdecydowanie lepiej niż przed rokiem. Niestety, 
dominacja gospodarzy spowodowała, że podopieczni Pawła Turkiewicza ponownie 
wysoko, bo aż 113:98, przegrali z Polskim Cukrem.

Gliwiczanie dobrze weszli 
w spotkanie z toruńska drużyną 
i podyktowali warunki, na które 
rywale przystali. Kiedy jednak 
kontrę wykończył Karol Gru-
szecki, a akcją 2+1 popisał się 
Aaron Cel, miejscowi odskoczyli 
na pięć punktów przewagi, a sy-
tuacja gliwiczan pogarszała się 
z minuty na minutę. Poprawę 
przyniosły zmiany dokonane 
przez trenera Turkiewicza. Pod 
koszem dobrze znalazł się Mave-
rick Morgan, dzięki agresywnej 
obronie Kacper Radwański wy-
łuskał piłkę i wykończył kontrę, 
a z półdystansu przymierzył Da-
wid Słupiński. Jednak pierwszą 
kwartę gliwiczanie zakończyli 
przegraną 20:29. 

Po wznowieniu gry Polski Cu-
kier utrzymywał bezpieczną 
przewagę, a kiedy dodatkowo 
zza łuku trafili Gruszecki i Cel, 
wzrosła ona nawet do 15 punk-
tów (46:31). Na całe szczęście 
dla gliwiczan w odpowiednim 
momencie włączył się do gry 
Riley LaChance. Amerykański 
snajper zdobył dziewięć ko-
lejnych punktów dla swojego 
zespołu, podczas gdy torunia-
nie tylko 2. GTK napierało dalej 

i dzięki strzałom Mylesa Macka 
strata zmniejszyła się do sied-
miu punktów. Niestety, przed 
przerwą jeszcze raz dał o sobie 
znać Umeh i pierwsza połowa 
zakończyła się wynikem 55:45. 

W drugiej części spotkania 
trener GTK postawił na Słupiń-
skiego, który zaprezentował się 
dość solidnie. Gliwiczanie mieli 
jednak spore problemy z po-
wstrzymaniem Mbodja. Repre-
zentant Senegalu dynamicznie 

biegał do przodu i kończył sporo 
kontr, a dodatkowo potrafił się 
także dzielić piłką z kolegami. 
Jego osiem punktów w trzeciej 
kwarcie spowodowało, że Polski 
Cukier nadal prowadził różnicą 
10 punktów i nie dawał gliwicza-
nom żadnych nadziei na popra-
wę sytuacji. Nawet przełamanie 
Desmonda Washingtona, który 
w pierwszej połowie spudłował 
wszystkie rzuty, na niewiele się 
zdało. 

Spotkanie ostatecznie zostało 
rozstrzygnięte po dwóch mi-
nutach czwartej kwarty. Sam 
Lowery zdobył osiem punktów, 
a kolejne trzy dołożył Umeh. 
Od tego momentu gospodarze 
nie przykładali już takiej uwagi 
do defensywy, co pozwoliło go-
ściom mocno zniwelować straty, 
w głównej mierze za sprawą 
Macka. Ostatecznie gliwiczanie 
przegrali 98:113. 

Za tydzień GTK zagra w Star-
gardzie ze Spójnią i będzie to 
pojedynek niezwykle istotny 
w kontekście walki o utrzyma-
nie w Energa Basket Lidze. Mecz 
zaplanowano na 23 grudnia na 
godz. 15.00.  (kr)

Polski Cukier niegościnny dla GTk
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OGŁOsZENIa

niERuCHomoŚCi

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

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

wane, wyposażone w Inter-
net szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

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

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego 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

Oferta pracy na stanowisku: 
„mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie  
komunikacji miejskiej  

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

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

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

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

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

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

Oferta pracy na stanowisku 
kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie  

komunikacji miejskiej  
sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

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

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

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

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

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

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

Oferta pracy na stanowisku: 
„Elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie  

komunikacji miejskiej  
sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

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

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

ofERty pRaCy

Park naukowo
-Technologiczny 
teCHnoPArk 

GlIWICE sp. z o.o., 
44-100 Gliwice,  

ul. konarskiego 18C,
ogłasza nabór na stanowisko 

konserwAtorA
umOWa: na czas próbny/

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

prawczych (drobne prace remontowe, 
odświeżanie pomieszczeń – malowanie),

• nadzór nad pracami związanymi z za-
chowaniem czystości wewnątrz i na ze-
wnątrz dwóch budynków TECHNOPARKU 
GLIWICE,

• prace związane z odśnieżaniem parkingów,
• prace związane z utrzymaniem zieleni 

w otoczeniu oraz wewnątrz budynku,
• sprawne usuwanie zaistniałych awarii 

i reakcja na bieżące potrzeby.
Wymagania:
• praktyczna wiedza z zakresu instalacji 

elektrycznych / wod.-kan.,
• doświadczenie zawodowe lub wykształce-

nie średnie techniczne o kierunku budow-
lanym lub elektrycznym – mile widziane,

• doświadczenie w zakresie wykonywania 
prac ogólnobudowlanych – mile widziane 
kompetencje tzw. złotej rączki,

• umiejętność dokonywania drobnych napraw,
• brak przeciwwskazań do prac na wyso-

kościach,
• uprawnienia SEP – do 1kV wymagane,
• uprawnienia do obsługi węzła cieplnego 

PEC – mile widziane,
• znajomość obsługi systemów wenty-

lacyjnych oraz klimatyzacyjnych – mile 
widziane,

• znajomość obsługi i konserwacji systemów 
fotowoltaicznych – mile widziane,

• podstawowa znajomość obsługi kompu-
tera (pakiet MS Office),

• zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

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

szpital miejski  
nr 4 w Gliwicach 

sp. z o.o.,  
ul. Zygmunta  
starego 20,

poszukuje kandydata  
na stanowisko:

GŁÓWNEGO ksIĘGOWEGO.
mIEJsCE PRaCY: Gliwice, ul. Zygmunta Sta-
rego 20.
WYmaGaNIa: 
• co najmniej 5-letnie doświadczenie,
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• doświadczeniem w służbie zdrowia.

OFERuJEmY:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• umowa na okres próbny z możliwością sta-

łego zatrudnienia,
• szkolenia umożliwiające dalszy rozwój  

i podnoszenie kwalifikacji.

WYmaGaNE DOkumENTY:
• CV,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

staż pracy oraz kwalifikacje.

mIEJsCE skŁaDaNIa OFERT:
dokumenty należy składać w Dziale Kadr  
i Płac w godz. od 8.00 do 13.00, ul. Zygmunta 
Starego 20, Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na 
wybrane aplikacje i skontaktujemy się z wy-
branymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Szpital Miejski nr 4 
w Gliwicach Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
ustalenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/33-08-353 lub 32/33-
-08-376.

● pracownik produkcji 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: 
praca w produkcji, selekcja detali w magazynie, wy-
stępują ręczne prace transportowe (podnoszenie, 
dźwiganie), praca wykonywana w pomieszczeniu 
zamkniętym, umowa-zlecenie; miejsce pracy: 
Gliwice;

● sprzedawca w branży mięsnej 
wykształcenie średnie, znajomość branży mięsnej, 
zakres obowiązków: sprawna i szybka obsługa klien-
ta, sprzedaż mięsa, wykładanie towaru, obsługa 
kasy fiskalnej, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● kasjer 
wykształcenie podstawowe, zakres obowiązków: 
profesjonalna obsługa klienta, przyjmowanie 
zamówień, informowanie klientów o obecnych 
promocjach, obsługa kasy fiskalnej oraz terminala 
płatniczego, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

● operator CnC 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we na ww. stanowisku mile widziane, umiejętność 
posługiwania się wkrętarką, wiertarką, zakres obo-
wiązków: obsługa prasy, produkcja detali z zacho-
waniem norm wydajnościowych i ilościowych, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

● spawacz 
wykształcenie zawodowe, rok doświadczenia, zna-
jomość rysunku technicznego, spawanie konstrukcji 
stalowych, miejsce pracy: Zabrze;

● magazynier 
wykształcenie średnie techniczne, doświadczenie: 
brak wymagań, zakres obowiązków: prawidłowe 
prowadzenie obsługi magazynu, przyjęcia – wyda-
nia towaru w oparciu o właściwą dokumentację, 
utrzymywanie porządku w magazynie z zastoso-
waniem m.in. zasady FIFO, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Knurów;

● pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: 
obsługa maszyn i elektronarzędzi – montaż kompo-
nentów do produkcji rolet, dbałość o zachowanie 
standardów jakościowych w pracy, odpowiednie 
składanie i zabezpieczanie produktów, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik maszyn i urządzeń   
    przemysłowych 

wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, mile wi-
dziany rok stażu pracy, prawo jazdy kat. B, czytanie 
dokumentacji technicznej, jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren Polski + delegacje, możliwe prace w dni 
wolne ze względu na charakter pracy w produkcji.

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 grudnia 2018 r.

komendant straży miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

 ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w ter-
minie do 28 grudnia 2018 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko urzędnicze  
w straży miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 28 grud-
nia 2018 r. do godz. 13.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.technopark.gliwice.pl
http://www.technopark.gliwice.pl
mailto:info%40technopark.gliwice.pl?subject=
mailto:info%40technopark.gliwice.pl?subject=
https://technopark.gliwice.pl/
http://www.szpital4.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl/
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OGŁOsZENIa

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
29 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  
nr 1038, obręb Trynek, położonej w Gliwicach przy ul. lotników, stanowiącej własność miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 294 000,00 zł
Wadium: 29 400,00 zł
minimalne postąpienie: 2940,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW
• działka nr 1038, obręb Trynek, użytek Bp – zurba-

nizowane tereny niezabudowane lub w trakcie za-
budowy, o pow. gruntu 0,1256 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00048071/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości 
od centrum miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wie-
lorodzinna, punkty handlowo-usługowe oraz ogródki 
działkowe. Granice działki tworzą kształt regularny, 
zbliżony do prostokąta. Działka jest niezabudowana. 
Dotychczas wykorzystywana była jako ogród przydo-
mowy, wobec czego teren porośnięty jest licznymi 
drzewami i krzewami. 
Działka jest ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi wła-
sności Miasta Gliwice, tym samym nie stanowi przed-
miotu sprzedaży). Dotychczasowe wejście na działkę 
odbywało się poprzez działkę sąsiednią nr 1035/2, 
obręb Trynek. W celu zorganizowania wejścia/wjazdu 
na działkę konieczne będzie zdemontowanie części 
ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy działki.
W kwestii skomunikowania działki nr 1038, obręb Try-
nek, możliwe jest włączenie ruchu drogowego nowym 
zjazdem do ul. Lotników. Zjazd należy zaprojektować 
przy spełnieniu wymaganych przepisami warunków 
widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę. Ewen-
tualna realizacja inwestycji na przedmiotowej działce 
winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku przez 
potencjalnego inwestora (nabywcę działki) do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, w zależności od genero-
wanego przez inwestycję natężenia ruchu oraz innych, 
nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.
Odwodnienie terenu przedmiotowej działki w gestii 
przyszłego właściciela. 
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu nieruchomości. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 1038, obręb Trynek, położona jest na terenie, 
na którym od 4 września 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek. 
Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXV/1063/2010 z 10 czerwca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., 
pod poz. 2373. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa dział-
ka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 
11 MW opisanym jako tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MW obowiązują 
następujące ustalenia:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi.
Ponadto, na przedmiotowym terenie obowiązują nie-
przekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
planu. 
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 stycznia 2019 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31A, sala nr 106. 
5. Wadium
Wadium w wysokości 29 400,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działka nr 1038, obręb Trynek, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz któ-
rej nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
23 stycznia 2019 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym 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 notarial-
nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać: 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 przy-
padku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7046/18 
z 17 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności niezabudowanej nierucho-
mości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1038, 
obręb Trynek, położonej w Gliwicach przy ul. Lotników, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której pro-
wadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00048071/3 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przeno-
szący własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 28 lutego 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7046/18 
z 17 października 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338- 
-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338- 
-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 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. 2204).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

pREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204),

oGŁaSZa

niERuCHomoŚCi

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości miasta 
Gliwice

4 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 529, obręb Bojków, o po-
wierzchni 0,1381 ha, położonej w Gliwicach przy ul. miodowej, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
zapisanej w kW nr Gl1G/00037452/8.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 190 000,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
minimalne postąpienie: 1900,00 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 2018 r., poz. 2174).
I przetarg nieograniczony odbył się 24 kwietnia 2018 r. 
i zakończony został wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 20 sierpnia 2018 r. 
i zakończony został wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka oznaczona numerem 529, obręb Bojków, zapisana 

jest w księdze wieczystej nr GL1G/00037452/8, użytek: 
RIIIb – grunty orne. 

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 529, obręb 
Bojków. Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy  
ul. Miodowej, w południowej części miasta Gliwice. Oto-
czenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz niezabudowane tereny przeznaczone 
w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową.
Działka nr 529, obręb Bojków, jest niezabudowana, poro-
śnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami. Prawa i obo-
wiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew 
i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614). 
Teren nieruchomości jest nieogrodzony. 
Kształt działki zbliżony do wąskiego prostokąta. Z uwagi 
na niewielką szerokość działki (ok. 12 – 13,5 m) jej zago-
spodarowanie na cele zgodne z ustaleniami planu może 
być utrudnione.
W pobliżu nieruchomości przebiega następujące uzbrojenie: 
sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanali-
zacyjna i teletechniczna. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
W granicach działki przechodzi prawdopodobnie sieć dre-
narska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Dojazd do działki z ul. Miodowej może być utrudniony 
z uwagi na zawężenie działki nr 1661, obręb Bojków, do  
ok. 4 m. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicz-
nej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Zgodnie z obowiązującym od 10 marca 2006 r. miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, 
stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 
2005 r.), działka nr 529, obręb Bojków, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem: 
• C3.1/mN3 – co oznacza: tereny zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej jednorodzinnej, o przeznaczeniu podsta-
wowym – zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednoro-
dzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem 
uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami 
działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia 
całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej 
funkcji mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowa-
niem terenu. 

Ww. działka w obowiązującym planie znajduje się na ob-
szarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest zasięgiem 
stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej, 
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę  
nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkow-
ską i autostradą A4. Przedmiotowe działki znajdują się 
w granicach opracowania projektu planu, sporządzanego 
na podstawie ww. uchwały.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe te-
reny sklasyfikowane są jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb). 
W związku z powyższym, informujemy, iż w przypadku inwe-
stycji budowlanych będą wymagały wyłączenia z produkcji 
rolnej – zgodnie z rozdziałem 3 – ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.)
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej informację można uzyskać 
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/238-54-45.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
4. Wadium
Wadium w wysokości 19 000,00 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 tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 529, obręb 
Bojków, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
30 stycznia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, 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) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5488/17 z 11 grudnia  
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieza-
budowanej działki nr 529, obręb Bojków, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 6 marca 
2019 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5488/17  
z 11 grudnia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A (pokój nr 16) lub 
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-
-12, 32/338-64-41.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

pREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
oGŁaSZa

INFORmaCJa sZCZEGÓŁOWa o oCHronie DAnyCH osobowyCH ZBIERaNYCH PRZEZ uRZĄD mIEJskI W GlIWICaCH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realiza-

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

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

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z wykonywaniem 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 samo-
rządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; 
dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostę-
pu 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 pra-
wa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych 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 elek-
tronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwy-
cięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne 
do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z nastę-
pujących 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 prze-
twarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką 
możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przenie-
sienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone 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 elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

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

w celu wykonywania zadań 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 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z prze-
pisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

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

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOsZENIa 
niERuCHomoŚCi

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości  
stanowiącej własność miasta Gliwice.

1. lokalizacja: na płd. od ul. Daszyńskiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka nr 714, obręb Ostropa Południe, kW nr 

Gl1G/00111098/1, użytek Ba – tereny przemysłowe, 
powierzchnia gruntu 0,0029 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice w od-
ległości 4 km od centrum miasta, w pobliżu drogi woje-
wódzkiej nr 408, w odległości ok. 400 m od przystanków 
komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa, tereny rolne. Dojazd do działki 
możliwy przez nieruchomość przyległą. Działka stanowi 
fragment podwórza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się budynki handlowo-usługowe. Granice działki tworzą 
kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W pobliżu przebie-
gają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna, gazowa.
Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy nr 
GN.6845.1.59.2018.GB zawartą na okres od 1.08.2018 r. 
do 31.07.2021 r. Z chwilą zbycia nieruchomości nabywca 
wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XXXVIII/14/2010 z 16 grudnia 2010 r., 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 33 z 10 lutego 2011 r.,  
poz. 598), działka nr 714 położona jest na terenie ozna-
czonym symbolem 11 MNU, co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszący-

mi im garażami i budynkami gospodarczymi, z uwzględ-
nieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,

b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania zbiorowe-
go z wykluczeniem zakładów karnych, z uwzględnieniem 
ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: 

korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.
Ponadto nieruchomość objęta jest granicami:
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 

źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,
• strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej średniego napięcia 20kV.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4200,00 zł
minimalne postąpienie: 50,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na 
podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106. 
7. Wadium
Wadium w wysokości 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 714, obręb Ostropa Południe oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 22 stycznia 2019 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 28 lutego 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dostępu do 
drogi publicznej działka nr 714 nie może stanowić samo-
dzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, 
może natomiast służyć  poprawie warunków zagospodaro-
wania przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej 
zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli 
nieruchomości przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przy-
ległych, tj. działek nr 712, 713, 715, 719, obręb Ostropa 
Południe.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. 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,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie 
elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 
dzień 22 stycznia 2019 r. W przypadku, gdy zapisy księgi 
wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym 
w terminie do 22 stycznia 2019 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6933/2018  
z 1 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności 
nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 714, ob-
ręb Ostropa Południe, położonej w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo 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. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6933/2018 
z 1 października 2018 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM 
Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

1. lokalizacja: przy ul. Lipowej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i kw:
• działka nr 515/1, obręb Zatorze, kW nr Gl1G/00052592/2, 

użytek B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu: 
0,0250 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice, w odle-
głości ok. 2 km od centrum miasta, w pobliżu drogi krajowej  
nr 78, trasy DTŚ, przystanków komunikacji miejskiej. Sąsiedz-
two stanowi zabudowa mieszkaniowo-wielorodzinna, tereny 
zabudowy handlowo-usługowej, obiekty użyteczności publicz-
nej. Teren płaski o nawierzchni nieutwardzonej, wykorzysty-
wany jako parking. Granice działki tworzą kształt zbliżony do 
trójkąta, W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbrojenia 
terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 
gazowa. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Działka nr 515/1 jest obciążona służebnością przesyłu na 
rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w zakresie sieci wodocią-
gowej Ø 110 mm o długości 2,08 m oraz przewodu kanalizacji 
sanitarnej Ø 200 mm o długości 3,01 m, co wraz ze strefą 
ochronną daję łącznie powierzchnię gruntu obciążonego 
służebnością – 10,86 m2.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice  (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r. opu-
blikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 188 z 16 września 2010 r.,  
poz. 2908) działka nr 515/1 położona jest na terenie oznaczo-
nym symbolem 3 mWu, co oznacza tereny mieszkaniowo
-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
• działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
• zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 

służące obsłudze mieszkańców,
• dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
• sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami planu zawartymi w rozdziale 
1 § 6 „ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 17) terenach mieszkaniowo-usługowych, należy przez 
to rozumieć tereny, na których obie te funkcje mogą wystę-
pować samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach”.
Ponadto przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem strefy 
ścisłego obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 63 180,00 zł
minimalne postąpienie: 640,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest 23% podatkiem VAT na 
podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 106. 
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 515/1, 
obręb Zatorze, odbył się 27 listopada 2018 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A i zakończył wy-
nikiem negatywnym.
7. Wadium
Wadium w wysokości 6400,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 515/1, obręb Zatorze oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
16 stycznia 2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna
-sprzedaży nastąpi do 22 lutego 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dostępu do 
drogi publicznej działka nr 515/1 nie może stanowić samodziel-
nej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, może 
natomiast służyć poprawie warunków zagospodarowania 
przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej zbycie 
w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli/wieczystych 
użytkowników nieruchomości przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległej działki nr 514 
oraz wieczystego użytkownika działki nr 513, obręb Zatorze.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, 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) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie 
elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na dzień 
16 stycznia 2019 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego upraw-
nienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do  
16 stycznia 2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6783/2018 z 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieru-
chomości gruntowej obejmującej działkę nr 515/1, obręb 
Zatorze, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6783/2018 
z 30 sierpnia 2018 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

pREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
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. 2204),

oGŁaSZa

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. 2204),

oGŁaSZa

11. OBOWIĄZEk INFORmaCYJNY
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21, Gliwice 44-100). 
11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze.

11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność 
zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu 
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku 
przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są 
dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane 
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody 
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy 
uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 

zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września  
2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się 
z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobo-
wych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo 
w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do 
prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie 
prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką 
bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się 

z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez 
Urząd Miejski w Gliwicach.
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku 
postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgo-
dę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chro-
nionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, 
w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

Zarząd Budynków miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Jasnej 5/III, pow. 58,06 m2.

Termin przetargu: 18 stycznia 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1200,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem loka-
lu użytkowego usytuowanego przy ul. Świętojańskiej 29 (piwnica), pow. 33,06 m2.

Termin przetargu: 18 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl

NaBÓR Na mIEsZkaNIE W NOWO WYBuDOWaNYm BuDYNku
GOTOWE DO ZamIEsZkaNIa

Mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności 
Zarząd Budynków miejskich I TBs sp. z o.o. 

ogłasza otwarty nabór na mieszkanie na wynajem w nowo wybudowanym budynku  
przy ul. Witkiewicza 8 w Gliwicach, 2-pokojowe o metrażu 60,10 m2. 

Nabór trwa do 31 stycznia 2019 r.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS)  

rzy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

lp. Adres Czynsz bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja kaucja Oględziny

1. Witkiewicza 8/1
parter

706,78 zł
bez mediów

2 pokoje
60,10 m2 52 588,00 zł 4241,00 zł 3 stycznia 2019 r., w godz. 15.40 – 16.00

17 stycznia 2019 r., w godz. 15.40 – 16.00

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z naboru bez podania przyczyny. 
Wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie na zaproponowane mieszkanie.

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
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OGŁOsZENIa
niERuCHomoŚCi

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach

niERuCHomoŚCi na SpRZEDaŻ

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

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

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

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

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości  
i Rozwoju spółka z ograniczoną  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarząd Budynków miejskich I Towarzystwo Budownictwa społecznego spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe  

położone przy:

Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 
14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 
9.30 do godz. 9.45 w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZBm I TBs sp. z o.o. w Gli-
wicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 14 stycznia 2019 r. 
(poniedziałek) o godz. 10.00 wg kolejności 
adresów lokali podanych w ogłoszeniu, w po-
koju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBm 
I TBs sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu 

wpłaty – kserokopii wraz z pisemną infor-
macją o numerze konta, na które wadium to 
będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzy-
gnięciu przetargu (wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, 
aby zostało wpłacone odpowiednio wcze-
śnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wadium uznane będzie za wniesione, gdy 
będzie znajdować się na rachunku ogła-
szającego przetarg, w przeciwnym wypad-
ku uczestnik nie zostanie dopuszczony do 
licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu, treścią 
regulaminu przetargu, wzorem umowy naj-
mu (załącznik nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań 
wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi 
podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli 

taką zawarto, albo złożenie aktualnego za-
świadczenia o wpisie do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki wystawione nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działal-
ności gospodarczej składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wpłacą określone w niniej-
szym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank 
Śląski S.A. I o/Gliwice nr konta: 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego, wzorem umowy najmu, deklara-
cją wekslową można zapoznać się w godzinach 
urzędowania w Dziale Lokali Użytkowych, pok. 
107, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 
11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi oka-
zać dokument tożsamości oraz oryginał do-
wodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca 
do przetargu w imieniu uczestnika przetargu,  
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi 
okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe, notarialnie poświadczone 
upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału 
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy naj-
mu, bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali, 

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

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, któ-
ry przetarg wygrał, nie podpisze umowy 
najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji orga-
nizatora przetargu weksel in blanco opiewający 
na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związa-
ne z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania lokalu z  przetargu bez podania 
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu 
oględzin 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek):
1. pl. Piastów 8, godz. 9.00 – 9.15,
2. pl. Piastów 9, godz. 9.20 – 9.35,
3. ul. Zawiszy Czarnego 20, godz. 10.00 – 10.15,
4. ul. Modelarzy 14, godz. 10.45 – 11.00,
5. ul. Górnych Wałów 3A, godz. 11.15 – 11.30,
6. ul. Kasprowicza 8, godz. 12.00 – 12.15.

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

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej urzę-
du miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
• nr 755 – 756 do 27 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
• nr 734 do 26 grudnia 2018 r. ;
• nr 743 – 748 do 27 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 758 – 761 do 31 grudnia 2018 r.; 
• nr 762 – 767 do 27 grudnia 2018 r.

pREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

pREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność miasta 
Gliwice:
•	 od nr. 337/2018 do nr. 339/2018 do 26 grudnia 2018 r.,
•	 od nr. 341/2018 do nr 343/2018 do 26 grudnia 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność miasta Gliwice:
•	 nr 340/2018 do 31 grudnia 2018 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność miasta Gliwice:
•	 od nr. 345/2018 do nr. 348/2018 do 31 grudnia 2018 r.,
•	 od nr. 350/2018 do nr. 354/2018 do 1 stycznia 2019 r.,

1. pl. Piastów 8/u-5, front, parter, lo-
kal użytkowy o powierzchni 57,13 m2. Lokal 
składający się z 6 pomieszczeń, wyposażony 
w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do 
wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), 
ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować 
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowią-
zującymi przepisami). Stan techniczny lokalu 
– do remontu. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 10,00 zł
wadium: 1714,00 zł
minimalne postąpienie (netto) z 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 
10,63 m2, której stawka nie podlega licytacji 
i wynosi:
10,63 m2 x 3,00 zł/m2 = 31,89 zł miesięcznie 
plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej 
na dzień zapłaty.

2. ul. modelarzy 14/u-2, front, parter  
+ piwnica, lokal użytkowy o powierzchni  
102,14 m2. Lokal składający się z 9 pomiesz-
czeń (w tym pow. parteru 79,13 m2; pow. po-

mieszczeń w piwnicy 23,01 m2), wyposażony 
w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do 
wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), 
ogrzewanie (c.o. sieciowe). Stan techniczny loka-
lu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 9,00 zł
wadium: 2137,00 zł
minimalne postąpienie (netto) z 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.
Stawka za powierzchnię pomieszczeń w piwnicy 
nie podlega licytacji i wynosi:
23,01 m2 x 3,00 zł/m2 = 69,03 zł miesięcznie 
plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej 
na dzień zapłaty.

3. ul. Zawiszy Czarnego 20/u-1, 
front, piwnica, lokal użytkowy o powierzchni  
71,53 m2. Lokal składający się z 10 pomieszczeń, 
wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, 
wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie 
(c.o. gazowe do sprawdzenia – przed ponownym 
uruchomieniem kotła gazowego należy zlecić 
sprawdzenie poprawności podłączenia kotła  
– opinia kominiarska, przegląd kotła gazowego, 

próbę szczelności instalacji gazowej oraz insta-
lacji c.o.). Stan techniczny lokalu – dostatecz-
ny. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni 
lokalu: 8,00 zł
wadium: 1717,00 zł
minimalne postąpienie (netto) z 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.

4. ul. Górnych Wałów 3a/u-1, parter 
(wejście od strony podwórka), lokal użytko-
wy o powierzchni 60,00 m2. Lokal składający 
się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: 
elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), 
wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie 
– brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne 
źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami). Stan techniczny lokalu – do remontu. 
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 8,00 zł
wadium: 1440,00 zł
minimalne postąpienie (netto) z 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.

I PRZETaRG

II PRZETaRG

1. pl. Piastów 9/u-2, front, parter, lo-
kal użytkowy o powierzchni 12,40 m2. Lokal 
składający się z 1 pomieszczenia, wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
(odpływ od umywalki), WC – brak, ogrzewa-
nie – brak (w lokalu należy zastosować eko-
logiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami). Stan techniczny lokalu – do 
remontu. Nieruchomość stanowi własność  
Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 13,00 zł
wadium: 484,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,30 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.

2. ul. Jana kasprowicza 8/u-1, front, 
parter, lokal użytkowy o powierzchni 37,06 m2. 
Lokal składający się z 4 pomieszczeń, wyposażo-
ny w instalacje:  elektryczną (wyeksploatowana, 

do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w loka-
lu), ogrzewanie (c.o. sieciowe). Stan techniczny 
lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi 
własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
wadium: 834,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej 
Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Zarząd Budynków Miejskich I  Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgo-
rzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail: 
iod@zbmgliwice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w związku z realizacją powyższej umowy na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom 
danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem 
sytuacji, w której dane przekazywane będą pod-
miotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania 
niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających 
z niej rozliczeń.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwa-
nia stosunku prawnego wynikającego z umowy, 

a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia 
roszczeń związanych z realizacją tej umowy wyni-
kających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ogra-
niczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
swoich danych.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy Rozporządzenia.

https://gapr.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl/
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
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https://arenagliwice.com/wydarzenia/sylwester-w-arenie-gliwice/

