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W kręgu
gliwickiej szermierki

Zmiany
na ul. Kujawskiej

Rozpoczyna się kompleksowa przebudowa kolejnych uliczek Starówki. Efekty
tej jednej z największych inwestycji
w historii miasta już widać.

Ekspozycja muzealna pod tym tytułem przybliży gliwicką odsłonę dyscypliny
i sylwetki zawodników. Zapraszamy do
Zamku Piastowskiego!

Trwa budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Ulica Kujawska
w sąsiedztwie giełdy samochodowej
zmieni się nie do poznania.
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CASCADĄ w kryzys
issn: 1642-1108
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fot. A. Witwicki
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Remonty
na Starówce

3

aktualności

ROZWIĄŻ UMOWĘ
NA WYWÓZ ŚMIECI
Mieszkańcy Gliwic – właściciele domów jednorodzinnych czy zarządcy nieruchomości wielorodzinnych – muszą z dniem 30 czerwca rozwiązać dotychczasowe umowy z firmami wywożącymi śmieci. Trzeba
je wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem – zgodnie z terminem zawartym w umowie.
Od 1 lipca w całej Polsce zmienią się
zasady odbioru śmieci i gospodarowania
odpadami. Od tego dnia za wywóz odpadów komunalnych odpowiedzialne będą
gminy. – Mieszkańcy Gliwic nie będą, tak
jak dotychczas, zawierali indywidualnych
umów z wybranymi firmami. To miasto
podpisze za mieszkańców umowę na
świadczenie usług w zakresie odbioru,
wywozu i zagospodarowania odpadów
z firmą wybraną w przetargu. Gliwiczanie
będą składać deklaracje i wpłacać swoje
należności na rachunek miasta – wyjaśnia
Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Właściciele nieruchomości zamieszkanych, którzy posiadają umowę z firmą
odbierającą odpady komunalne, zawartą na okres dłuższy niż do 30 czerwca
2013 r., muszą ją wypowiedzieć tak, aby
została rozwiązana z dniem 30 czerwca
2013 r.
Według jakiej metody naliczane będą
opłaty za wywóz śmieci w Gliwicach?
Ile mieszkańcy zapłacą za tę usługę od
1 lipca? – o tym zadecyduje w najbliższym
czasie Rada Miejska. Wiadomo już, że

promowane będą postawy proekologiczne. Mieszkańcy, którzy dbają o środowisko naturalne i segregują odpady, będą
się rozliczać – w ramach przyjętej metody
– według niższych stawek. Ci, którzy tego
nie robią, zapłacą więcej.
Wprowadzane w Gliwicach zmiany
nie obejmują lokali użytkowych, instytucji
oraz firm. W tym przypadku należy korzystać z dotychczasowych umów na wywóz
śmieci albo – gdy konieczne jest zawarcie
nowej umowy – podpisać ją z jednym
z przedsiębiorców świadczących usługi na
terenie miasta. Wykaz firm dostępny jest
pod internetowym adresem:

http://bip.
gliwice.eu/
informacje_
publiczne/
uslugi_
komunalne
(al)

GDZIE
DO LEKARZA?
Od 1 marca obowiązują nowe zasady udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ w Gliwicach. Od poniedziałku do piątku w godzinach
18.00 – 8.00 oraz w weekendy i wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, pomoc lekarza
i pielęgniarki POZ można uzyskać w dwóch placówkach:

 Poradni Lekarza POZ Fundacji „Unia Bracka” przy ul. Błonie 3
(tel. 32/331-73-98)
 Poradni Lekarza POZ Fundacji „Unia Bracka” przy ul. Bojkowskiej 20
(tel. 32/231-14-90).
Uwaga! W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ nie obowiązuje
rejonizacja! 				
		
(bom)

przeczytane
 zasłyszane
Wizja rozwoju naszego miasta,
zarysowana w połowie lat 90. zeszłego wieku, rozwijana i konsekwentnie
realizowana przez kolejne lata, procentuje. Gliwice są znaczącym ośrodkiem
gospodarczym na mapie naszego kraju
i ciągle się rozwijają. Wieloletnie starania
samorządu o to, aby autostrady krzyżowały się w Gliwicach, ugruntowują naszą
pozycję jako miejsca rozpoznawalnego na
mapie Europy. Miejsca, w którym warto
inwestować. Oprócz rozwijającego się
przemysłu opartego na wysokich technologiach, stajemy się poważnym ośrodkiem logistyki i handlu. Cały czas rozwijają
się NOWE GLIWICE przy ul. Bojkowskiej,
a także strefa ekonomiczna. Tworzone są
nowe miejsca pracy, porządkowane są
kolejne obszary miasta, wzrastają wpływy z podatków zasilające miejską kasę.
W czasie, gdy przemysł motoryzacyjny
w całej Unii przeżywa poważne problemy
– wystarczy wspomnieć o złych wiadomościach z nieodległych Tychów – gliwicki
Opel wprowadza na rynek nowy model
samochodu i zapowiada, że na tym nie
koniec…
Na początku marca oddano do użytku kolejny obiekt handlowy – Europę
Centralną – w środku węzła autostrad
A1-A4. To dobra wiadomość – nowa
oferta, kolejne miejsca pracy, kolejne
ok. 2,5 miliona z podatku do miejskiego
budżetu. Zanim jeszcze EC rozpoczęła
funkcjonowanie, docierały do nas głosy,
że połączenie tego centrum handlowego
z układem komunikacyjnym nie jest
optymalne – rozwiązania komunikacyjne
w ramach tego przedsięwzięcia powinny
być inne, „o wiele szersze”, niż zostały
zrealizowane. I trudno zgłaszającym tego
typu uwagi nie przyznać racji.

W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że inwestor w większości
spraw związanych z budową nie był
w żaden sposób zależny od decyzji
czy opinii gliwickiego samorządu. Teren nabył od prywatnych właścicieli,
a wszelkie warunki podłączenia do
ruchu uzgadniał z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad. Obiekt
powstał na terenie węzła autostradowego, którym zarządza GDDKiA. Nikt
nas w tej sprawie nie pytał o zdanie,
bo i nie musiał…
Przy tej okazji powraca wspomnienie
wypowiedzi sprzed lat pewnego profesora, specjalisty od dróg. W trakcie
budowy węzła A1-A4 występował on
w roli eksperta w jednej z regionalnych
telewizji i grzmiał na władze miejskie,
że te źle wypełniają swe obowiązki koordynatora prac. Wszystko jest nie tak,
jak być powinno, a gliwicki samorząd
nie robi nic, żeby to zmienić. Przeraża
nieudolność i brak znajomości rzeczy ze
strony samorządu – oznajmiał publicznie. Problem w tym, że – przepraszam
– opowiadał tak zwane dyrdymały. Cały
teren budowy węzła (aż do wiaduktu
w ciągu ul. Pszczyńskiej) był w tym czasie
we władaniu wojewody, gospodarowała na nim GDDKiA, a samorząd nie
miał na podejmowane wtedy decyzje
i rozwiązania żadnego wpływu. Nikt
nie brał pod uwagę naszych opinii i nie
miał zamiaru wypełniać naszych postulatów. W Gliwicach funkcjonuje kilka
podobnych obiektów – choć mniejszych,
ale o porównywalnym charakterze
i funkcji – i można przyjrzeć się rozwiązaniom komunikacyjnym tam zastosowanym – w tych przypadkach było one
uzgadniane z miastem…
(rzep)
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CASCADĄ
W KRYZYS

temat tygodnia

fot. A. Witwicki

W gliwickiej fabryce General Motors Manufacturing Poland ruszyła
oficjalnie przed tygodniem seryjna produkcja kabrioletu Opel Cascada. Historyczny numer 1 (w kolorze białym „Seashell”) zaprezentował przed zaproszonymi gośćmi Steve Girsky, szef GM Europe. Uważa się, że nowe cabrio pomoże gliwickiej fabryce przetrwać okres
kryzysu na rynku motoryzacyjnym Unii Europejskiej.
– To wyjątkowy dzień, nie tylko dla
fabryki w Gliwicach, lecz także dla Opla.
Cascada jest kolejnym elementem naszej
kampanii produktowej. Po modelach
ADAM i Mokka przyszła kolej na kabriolet:
dzięki niemu możemy dotrzeć do klientów
w tych segmentach, w których do tej pory
byliśmy nieobecni – przekonywał podczas
czwartkowej uroczystości Girsky, prezes
Rady Nadzorczej, wiceprezes GM oraz
prezes GM Europe.
– Gliwice to miasto o bogatej tradycji
w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym
i ogromnym znaczeniu dla polskiej go-

że ma zagwarantowaną przyszłość. To
bardzo dobra wiadomość, także dla naszego miasta. Cascada to świetny model
dla wizerunku Opla – podkreślał Zygmunt
Frankiewicz, prezydent Gliwic.
Światową premierę kabrioletu przewidziano w trakcie najnowszego Salonu Samochodowego w Genewie (7 – 17 marca).
Będzie on jednym z flagowych produktów
ekspozycji Opla. Przygotowanie produkcji
tego auta pochłonęło ok. 55 mln euro. Gliwicka fabryka – powiększona w tym celu
o dodatkowe 5,6 tys. m2 – ma wytwarzać
ok. 10 tys. Cascad rocznie.

15 urodziny. Z tego powodu w uroczystości uruchomienia produkcji Cascady
uczestniczyło wielu znamienitych gości
z kraju i zagranicy.
Dzięki Cascadzie Opel wraca do segmentu kabrioletów średniej klasy. Produkcja nowego modelu wpisuje się w długą

tylko z uwagi na rozmiar (długość: niemal
4,7 m, szerokość: 1,84 m, bez lusterek),
ale również ze względu na zastosowane
technologie oraz właściwości jezdne.
Sztywna konstrukcja nadwozia, zawieszenie przednie z kolumnami HiPerStrut
oraz adaptacyjne zawieszenie mechatro-

spodarki. Fakt, że kolejny model Opla
będzie tu produkowany, ponownie każe
zwrócić uwagę na wysiłek regionu i samej
fabryki – komentował wicepremier Janusz
Piechociński, gość honorowy.
– Gospodarka przeżywa kryzys, w Europie zamykane są zakłady tego samego
koncernu, a gliwicki Opel rozwija się. Fabryka jest bardzo dobrze oceniana, inwestuje, zwiększa zatrudnienie – a to znaczy,

– Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy wybrani do produkcji pierwszego
kabrioletu zaprojektowanego przez Opla.
Jest to złożone przedsięwzięcie, a realizację właśnie takich zobowiązań nasz
świetnie zmotywowany zespół opanował
z wirtuozerią. Świętujemy zatem wyjątkowy dzień – mówił podczas ceremonii
Andrzej Korpak, dyrektor gliwickiego zakładu, który obchodzi w tym roku swoje

tradycję klasycznych kabrioletów tej marki
z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, ale jest to
pierwsze auto tego typu skonstruowane
od początku do końca przez Opla.
Nowy model jest klasycznym autem
czteroosobowym o wydłużonej sylwetce
z miękkim, otwieranym dachem zaprojektowanym i wyprodukowanym przez specjalistów z firmy Magna. Kabriolet zalicza
się do aut średniej wielkości i klasy nie

niczne FlexiRide mają zapewniać komfort
i dynamikę jazdy. Miękki dach otwiera
się po naciśnięciu guzika w ciągu 17 sekund przy prędkości jazdy do 50 km/h.
W trakcie postoju dach można otworzyć
za pomocą pilota.
(kik)
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Wielu specjalnych gości świętowało oficjalne rozpoczęcie
produkcji Cascady, m.in. Stephen Mull, ambasador Stanów
Zjednoczonych w Polsce (na pierwszym planie)
i Ellen Germain, konsul generalna USA w Krakowie
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Podziękujmy
społecznikom!

„Vox Populi
– Wybrany przez gliwiczan”

Zakończyły się obrady kapituły prezydenckiego konkursu o tytuł Gliwickiego Lidera Społecznego Roku
2012, Gliwickiej Organizacji Roku 2012 i Biznesowego
Partnera Roku 2012, która nominowała do plebiscytu
„Vox Populi – wybrany przez gliwiczan” 2 organizacje
i 3 liderów. Mieszkańcy Gliwic, uczestnicząc w tym
wydarzeniu, będą mogli wyróżnić po jednym kandydacie z kategorii lider społeczny/organizacja roku.
Lista nominowanych znajduje się na stronie:
Wykaz gliwickich organizacji pożytku publicznego uprawnionych
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.
Lp

NR KRS

NAZWA ORGANIZACJI

2.

„POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO
UZDRAWIANIA”
0000247809 CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

3.

0000001456 DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

4.

0000001366 EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH

5.

7.

0000107061 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „NADZIEJA”
FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU
0000283966
ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN
0000000715 GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

8.

0000221601

9.

0000004561 GLIWICKIE STOWARZYSZENIE TANECZNO-SPORTOWE SZOK – GLIWICE

1.

6.

0000067175

GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY „STOKROTKA” TOWARZYSTWA
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

10. 0000001446 GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
11. 0000002344 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH
12. 0000003643 HABITAT FOR HUMANITY GLIWICE
13. 0000003074 KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS” GLIWICE
14. 0000002402 KLUB SPORTOWY „KODOKAN”
15. 0000229563 MIĘDZYSZKOLNY KLUB NARCIARSKI GLIWICE
16. 0000312250 PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH PRZYJAZNY SWOIM SENIOROM
17. 0000275706 SIKRET GLIWICE
18. 0000002643 SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
19. 0000363171 STOWARZYSZENIE „ABADÁ CAPOEIRA GLIWICE”
20. 0000328818 STOWARZYSZENIE „CAŁA NAPRZÓD”
21. 0000148413 STOWARZYSZENIE „NASZ SZPITAL”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO22. 0000252980
LECZNICZEGO „POMOCNA DŁOŃ”
STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW WETERANÓW WALK
23. 0000180548 O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1956 IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
24. 0000001834 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” W GLIWICACH
25. 0000322933 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY
26. 0000002841 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI GLIWICKIEJ W GLIWICACH
27. 0000269884 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH IM. ŚW. JÓZEFA
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
29. 0000138202 TACY SAMI

28. 0000003454

30. 0000087613 TOWARZYSTWO BRYDŻOWE „SILESIA” W GLIWICACH
31. 0000022162 TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
32. 0000325158 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GLIWICKIE
CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA „TEEN CHALLENGE” z dopiskiem
33. 0000152376
„Dla oddziału gliwickiego”
34. 0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem „Oddział Rejonowy PCK w Gliwicach”
35. 0000131323

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
z dopiskiem „Dla TPD Gliwice”

36. 0000273051

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem
„Dla oddziału gliwickiego”

37. 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI – „Dla Koła Gliwice”
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www.gcop.gliwice.pl
W bieżącym wydaniu „MSI” przedstawiamy sylwetki
nominowanych w kategorii Gliwicki Lider Społeczny
Roku 2012.
Głosy w plebiscycie można oddawać do 28 marca do godziny
12.00 w sondzie internetowej umieszczonej na stronie www.gcop.
gliwice.pl. Do oddania głosów posłuży także specjalny kupon publikowany 21 marca na łamach „MSI”. Na osoby, które wezmą udział
w głosowaniu w tradycyjnej formie i podadzą organizatorom swoje
dane, czekają nagrody! Będzie to 30 podwójnych zaproszeń na kwietniową galę rozdania nagród, podczas której wystąpi zespół The Chance.
ANNA ZAWISZA-KUBICKA – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gliwicko-Zabrzański. Organizatorka wystaw i plenerów,
integruje i rozwija środowisko artystyczne. W 2012 roku zorganizowała 31 wystaw oraz V Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto”.
Przyczyniła się do powstania nowych miejsc prezentujących sztukę:
Galerii „Atrium” w TECHNOPARKU GLIWICE oraz „Galerii z Pieprzem”
w restauracji „Wanilia”. Edukację młodzieży przez sztukę zapoczątkowała m.in. w COK przy ul. Studziennej. Zmobilizowała ponadto
plastyków ZPAP do przekazywania obrazów na rzecz Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” oraz Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” (na leczenie Antosi Wieczorek). Z jej inicjatywy
obrazy artystów ZPAP stały się nagrodami w konkursach „Gliwicki
Lew” oraz „Partner Biznesowy”.
ANETA LIPIEC – członek zarządu i pracownik Stowarzyszenia
Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wolontariusz
w Stowarzyszeniu na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach
„Pamięć-Zikaron”, członek ogólnopolskiej Koalicji „Proste Granty”
na rzecz uproszczenia procedur grantowych wszystkich typów dla
NGO. Organizowała, koordynowała oraz rozliczała szereg projektów:
„Gimnazjalny Paintball”, Gliwickie Zawody Wspinaczkowe „Gliwice
na topie”, konkurs plastyczny „Gliwice – oblicza miasta”. Ponadto
zorganizowała półkolonie w czasie ferii zimowych 2012, pomagała
w pisaniu projektu unijnego „Liceum szansą na lepszą pracę”, prowadziła projekty finansowane ze środków EFS – „Aby talenty mogły rozkwitać” (w ramach którego SAWRM prowadził przedszkole Animator)
oraz „Zdobądź zawód, o jakim marzysz” (szkoły policealne kształcące
w 4 zawodach). Angażowała się również w wiele projektów kulturalnych realizowanych w 2012 r. w Starej Fabryce Drutu, m.in.: Halo!gen,
Spotkania Alternatywne, Manufakturę Dźwięku, wystawę BZ WBK
Press Foto 2012 – Gliwice.
STANISŁAW KUBIT – prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych. W 2012 r. był organizatorem dwóch największych
w Polsce imprez modelarskich dla młodzieży: Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych oraz Latawcowych Mistrzostw
Polski, a także głównym organizatorem Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie oraz Mistrzostw Polski Modeli
Małych Form i Latających Skrzydeł. W tych zawodach młodzi gliwiccy
modelarze zajęli wiele czołowych lokat. Kierował ponadto działalnością szkoleniową GSML, obejmującą 212 młodych zawodników
i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych, którzy startowali
w zawodach organizowanych w Gliwicach, Polsce i Europie. Otrzymał
dyplom im. Czesława Tańskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne
w modelarstwie lotniczym.
Anita Szczecina, Monika Wojdowska-Krawczyk
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inwestycje

REMONTY NA STARÓWCE
Rozpoczyna się kompleksowa przebudowa kolejnych
uliczek Starówki. Efekty tej jednej z największych inwestycji w historii miasta już widać. W minionym roku
dawny urok odzyskały m.in. ulice Grodowa, Plebańska, Raciborska i Plac Inwalidów Wojennych. Teraz
przyszła pora na kolejne zaułki Starego Miasta.

fragmenty ulic remontowane w latach 2007 – 2010
fragmenty ulic remontowane w 2011 – 2012

Nową nawierzchnię ma już także ul. Kościelna
Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  10/2013 (629), 7 marca 2013

W ciągu najbliższych miesięcy zostanie
przebudowana m.in. ul. Białej Bramy

fot. S. Zaremba

W ubiegłym roku wyremontowano m.in. fragment
Placu Wszystkich Świętych i ul. Raciborską

niony właścicielom podziemnej
infrastruktury w celu przebudowy
sieci uzbrojenia (wodociągów,
ciepłociągów, gazociągów, kabli
energetycznych i przewodów
telekomunikacyjnych). Miejsca
te sprawdzą też archeolodzy,
bo układ urbanistyczny Starego
Miasta jest wpisany do rejestru
zabytków. Przy okazji właściciele
nieruchomości będą mogli doprowadzić do właściwego stanu
technicznego odsłaniane w czasie robót przyziemia budynków.
W ostatnim etapie wykonane
zostaną nowe podbudowy ulic
i ułożona nawierzchnia z kostek
granitowych.
Przypomnijmy, że gruntowna modernizacja uliczek Starego
Miasta rozpoczęła się w czerwcu
2011 roku. Całe przedsięwzięcie
zaplanowano na pięć lat. W tym
czasie przebudowane zostaną
wszystkie uliczki Starówki. Na
ten cel zostanie wydane ponad
41 mln zł z budżetu miejskiego.
Inwestycję realizuje konsorcjum
gliwickich firm – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
SA oraz Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej
Duda.
(bom)

fot. B. Masternak

fragmenty ulic, których remont rozpocznie się w marcu 2013 r.

5 marca zamknięto dla ruchu
fragmenty ulic: Dolnych Wałów
(od ul. Jana Pawła do ul. Zwycięstwa), Kaczyniec (od ul. Przy
Raciborskiej Bramie do ul. Wysokiej), Średniej (od ul. Raciborskiej
do ul. Kaczyniec), odcinki ulic
Kościelnej i Raciborskiej przylegające do Placu Wszystkich Świętych, a także ulice: Białej Bramy,
Pod Murami, Przy Raciborskiej
Bramie oraz Tkacką.
Objazd zamkniętej ul. Dolnych Wałów z dojazdem do
ul. Zwycięstwa poprowadzono
ulicami: Dworcową, Jana Pawła II, Nowy Świat, Kościuszki,
Ziemowita, Górnych Wałów i Dolnych Wałów – od skrzyżowania
z ul. Wieczorka do ul. Zwycięstwa. Na czas prowadzonego remontu ten fragment ul. Dolnych
Wałów będzie funkcjonował
jako ulica dwukierunkowa. Natomiast na 18 marca przewidziano
rozpoczęcie robót na odcinku
ul. Górnych Wałów – od Jana
Pawła II do ul. Ziemowita.
Zakres prac jest bardzo duży
i wymaga koordynacji działań
z kilkoma innymi firmami. Po
rozebraniu dotychczasowej nawierzchni teren zostanie udostęp-
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NAPISALI O GLIWICACH
Pod koniec lutego prezydent
Zygmunt Frankiewicz wręczył listy
gratulacyjne laureatom ósmej edycji
konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą
Gliwic. W spotkaniu zaaranżowanym
w gmachu UM udział wzięli (na zdjęciu
od lewej): Wojciech Lipka – nagrodzony
za pracę „Projekt koncepcyjny kompleksu hotelowo-usługowego przy Dworcu
PKP w Gliwicach”, dr Łukasz Kozub
– nagrodzony za pracę doktorską „Miasto Gliwice w dobie zmian 1990 – 2006”,
Ewa Adamczyk-Kasprzyk – nagrodzona
za pracę magisterską „CENTRUM BIS

Gliwice-Średnicowa Zwycięstwa”), Beata Szmajduch – nagrodzona za pracę
magisterską „Przestrzeń Ruin Teatru
Miejskiego w Gliwicach jako miejsce
teatralne” i Jarosław Mach – nagrodzony za pracę magisterską „Projekt
koncepcyjny przebudowy Dworca PKP
w Gliwicach”. W prezydenckim konkursie uhonorowano również nieobecnego
podczas uroczystości Pawła Dadoka (za
pracę magisterską „EKRAN MIEJSCA.
Rozwiązanie problemu styku ruchliwej
drogi z centralnym obszarem miejskim
na przykładzie Gliwic”).

WONDÓŁ CHALLENGE
2013

Kilkuset uczniów z czternastu gliwickich placówek oświatowych
wzięło udział w imprezach czwartej edycji Festiwalu Górskiego
WONDÓŁ CHALLENGE. Motywem przewodnim tegorocznej odsłony przedsięwzięcia było polarnictwo, a miejscem wydarzeń – tradycyjnie – Gliwice i Szczyrk.
Program imprezy w naszym mieście
wypełniły pokazy filmowe i spotkania
z zaproszonymi gośćmi: Grzegorzem
Michałkiem (na zdjęciu obok) – speleologiem, alpinistą, narciarzem wysokogórskim, żeglarzem, podróżnikiem i instruktorem GOPR, Wojtkiem Moskalem
– legendą polskiego polarnictwa i Kingą
Baranowską – najlepszą polską himalaistką. Festiwal otworzyły zaś pokazy ratownictwa GOPR z udziałem śmigłowca
na gliwickim lotnisku. Organizatorem
przedsięwzięcia było Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Fundacja RADAN
i gliwicki samorząd.

Lekcje
przed
Wielką
Nocą
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy Muzeum w Gliwach zaprasza grupy szkolne na
zajęcia i warsztaty do Willi Caro,
Zamku Piastowskiego i Oddziału
Odlewnictwa Artystycznego.
Uczniowie poznają bogatą obrzędowość Świąt Wielkanocnych, a także
zwyczaje i tradycje wsi śląskiej związane z wiosennym odrodzeniem. Usłyszą
o noszeniu gaika, pochodach z kogutkiem,
paleniu judosza i kołatkach. Dowiedzą
się też, dlaczego chodzono z Marzanną
i Marzaniokiem, kim była bogini wiosny
– Ostara oraz co powinno się znaleźć
w koszyku ze święconką. Muzealnicy odpowiedzą na pytanie o pochodzenie takich wielkanocnych symboli, jak zajączek
i jajko, a na wszystkich, których pasjonują
tajemnice zaginionych cywilizacji, czeka
lekcja o sekretach Wyspy Wielkanocnej.
Przewidziano także zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie
wykonają bibułkowe kogutki, dekoracje
świąteczne z siana i bibuły, ozdobne
jajka oraz kartki świąteczne tzw. metodą quillingu. W ramach Wielkanocnej
Akademii Małego Odlewnika stworzą
zaś gipsowe zajączki, podstawki na jajka
i świeczniki z wielkanocnymi motywami.
Zajęcia są płatne (30 zł od grupy)
i trwają od 45 do 60 min. Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc
konieczna jest uprzednia rezerwacja pod
numerem telefonu 32/335-44-03. (bom)

fot. archiwum Muzeum w Gliwicach

fot. M. Kazek-Baranowska

edukacja

HARMONOGRAM LEKCJI:
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 11 – 15 marca oraz 18 – 22 marca
(godz. 9.00, 10.30, 12.00) – Obrzędowość Świąt Wielkanocnych
(zajęcia dla uczniów wszystkich
poziomów edukacyjnych)
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)
 11, 18 i 22 marca (godz. 9.00,
10.30, 12.00) – Zwyczaje wielkanocne na Górnym Śląsku (zajęcia
dla uczniów od 4 klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum)
 14 marca (godz. 9.00 i 11.00),
15 marca (godz. 10.30 i 12.00),
20 i 21 marca (godz. 9.00, 10.30
i 12.00) – O Wielkanocy i wielkanocnych zwyczajach (zajęcia przeznaczone
są dla uczniów szkoły podstawowej)
 12, 13 i 19 marca (godz. 9.00,
10.30 i 12.30) – Zaginione cywilizacje. Sekrety Wyspy Wielkanocnej (zajęcia dla dzieci i młodzieży
w wieku 6 – 15 lat)
Oddział Odlewnictwa Artystycznego
(ul. Bojkowska 37)
 12 – 15 marca oraz 19 – 22 marca
(godz. 10.00, 12.00) – Wielkanocna Akademia Małego Odlewnika
(zajęcia dla uczniów wszystkich
poziomów edukacyjnych)

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

www.muzeum.gliwice.pl

INŻYNIERSKIE TARGI PRACY
Politechnika Śląska w Gliwicach
zaprasza na XV edycję Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Impreza
wystartuje 8 marca.
70 wystawców zaprezentuje swoją
ofertę między 9.00 a 15.00 w nowej
hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
(ul. Kaszubska 28). Studenci, absolwenci
i pracownicy naukowi uczelni będą się
mogli zapoznać z rozmaitymi możliwościami aktywizacji na polu zawodowym.
Ofertę targową wzbogacą również
prezentacje Studenckich Kół Naukowych oraz projektów realizowanych

w Politechnice Śląskiej, których realizacja została dofinansowana ze środków
Unii Europejskiej oraz środków krajowych. Szczegółowy opis imprezy, w tym
spis wystawców, dostępny jest na stronie
targipracy.polsl.pl. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęli: minister nauki
i szkolnictwa wyższego, minister pracy
i polityki społecznej, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałek
województwa śląskiego, prezydenci Gliwic i Zabrza, dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach.
			
(kik)

fot. A. Witwicki

NABÓR DO PRZEDSZKOLI
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12 marca rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście. Zapisy potrwają do 28 marca.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
www.gliwice.eu w zakładce „Edukacja”. Tam też umieszczono link do elektronicznego
systemu wspierającego rekrutację (www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl). – Rodzice zapisujący dzieci do przedszkoli powinni pamiętać o złożeniu papierowej wersji formularza
zgłoszenia w placówce pierwszej preferencji w terminie do 28 marca! – przypomina
Wydział Edukacji UM.
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kultura

W kręgu
gliwickiej
szermierki

MUZEUM
ZAPRASZA

Szermierka, zwana dawnej fechtunkiem, to sztuka posługiwania się bronią
białą. Co ciekawe do jej rozwoju przyczyniło się… wynalezienie prochu. Zbroja
i ciężki, nieporęczny miecz przestały być
przydatne w starciu. Zastąpiły je pełne
finezji rapier, szpada i floret, wymagające od władających nimi już nie topornej
siły, ale precyzji, zręczności i sprytu.
Regularne zawody w szermierce sportowej zaczęto organizować pod koniec
XIX w. Natomiast od 1896 roku stała się
ona dyscypliną olimpijską. Początki tego
szlachetnego sportu w naszym mieście
przypomni nowa wystawa Muzeum
w Gliwicach.
Ekspozycja „W kręgu gliwickiej
szermierki” zostanie otwarta 9 marca

w Zamku Piastowskim (ul. Pod Murami 2). Przybliży ona gliwicką odsłonę
tej dyscypliny i sylwetki zawodników,
którzy w historii szermierki zapisali się
nie tylko na lokalnym, ale także na światowym poziomie. W tym gronie znaleźli
się m.in.: Egon Franke – mistrz olimpijski
z Tokio w 1964 r., Zbigniew Czajkowski,
Elżbieta Cymerman-Franke czy Antoni
Franz – założyciel sekcji szermierczej
w Gliwicach.
Zwiedzający wystawę będą mogli
poznać zasady, jakie obowiązują w tej
dziedzinie sportu, rodzaje broni w niej
używane oraz dowiedzieć się, jakie komendy obowiązują zawodników podczas
walki. – Wśród zgromadzonych eksponatów na szczególną uwagę zasługują
medale olimpijskie oraz bogaty materiał
multimedialny – archiwalne i współczesne fotografie, a także wywiady z legendarnymi postaciami gliwickiej szermierki, np. z Egonem Franke – zachęca Sonia
Ogaza, historyk z Muzeum w Gliwicach
i kuratorka wystawy, którą przygotowała
we współpracy z Grzegorzem Muzią i Andrzejem Oksztulem. Ekspozycja potrwa
do 18 maja.

DZIESIĄTKA „KINA”
Gliwickie kino AMOK zaprasza
na przegląd „Dziesiątka KINA 2012”.
W dniach od 7 do 29 marca przy ul. Dolnych Wałów 3 będzie można zobaczyć
najlepsze filmy minionego roku według
redakcji i krytyków współpracujących
z miesięcznikiem „KINO”. Najwyżej
ocenili oni laureata Złotej Palmy na
MFF w Cannes – film „Miłość” Michaela
Hanekego, który otrzymał także tegorocznego Oscara w kategorii „najlepszy
film nieanglojęzyczny”. Oprócz tego
w gronie wyróżnionych tytułów znalazły
się: „Pewnego razu w Anatolii”, „Wstyd”,
„Róża”, „Mistrz”, „W ciemności”, „Koń
turyński”, „Musimy porozmawiać o Ke-

vinie”, „Raj: miłość” i „Rzeź”. – Wszystkie
filmy gościły już w naszym kinie. Teraz
będzie można je sobie przypomnieć lub
nadrobić zaległości, jeżeli ktoś nie zdążył zobaczyć któregoś obrazu – zachęca
Urszula Biel, szefowa AMOKU.
			
(bom)

Harmonogram projekcji
można znaleźć na stronie

www.amok.
gliwice.pl
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9 marca w Willi Caro (ul. Dolnych
Wałów 8a) szykują się kolejne „Spory
z historią”. Wykład poświęcony będzie
kryptologii, czyli przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed
niepowołanym dostępem, która dzisiaj
ma szerokie zastosowanie m.in. w informatyce, inżynierii i handlu elektronicznym. Jej początki sięgają jednak czasów
antycznych. O historii kryptografii
i przykładach szyfrowanych dokumentów opowie Bartłomiej Broda, histo-

ryk z Uniwersytetu Śląskiego. Początek
– godz. 16.00.

10 marca miłośnicy dziejów miasta
poznają postać Ericha Mendelsohna
– jednego z najwybitniejszych architektów XX wieku. W 1922 r. zrealizował
w Gliwicach pierwszy w swojej karierze
dom towarowy – Seidenhaus Weichmann. Miasto zyskało awangardowy
obiekt modernistyczny, który w tamtych
czasach był jednym z najnowocześniej-

szych tego typu na świecie. Również
dzisiaj dzieło Mendelsohna wyróżnia
się wśród zabudowy ul. Zwycięstwa. Niedzielne spotkanie z cyklu „Gliwice na ich
drodze” poprowadzi dr inż. arch. Ryszard
Nakonieczny, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Wykład
w Willi Caro rozpocznie się o godzinie
16.00.

fot. R. Nakonieczny

fot. zbiory prywatne

NOWA WYSTAWA TO NIEJEDYNA PROPOZYCJA GLIWICKICH
MUZEALNIKÓW NA NADCHODZĄCY WEEKEND.

Gliwiccy muzealnicy przygotowali
także coś specjalnie dla kobiet (choć nie
tylko) z okazji ich święta. Będzie o kobietach, a konkretnie o kobiecej prasie.
– „Kobieta i życie” czy „Przyjaciółka” to
tytuły, które dla większości z nas brzmią
znajomo. Czytały je nasze mamy i babcie.
Znajdowały w nich informacje przydatne
w codziennych zmaganiach, przepisy,
powieści i wzory robótek wszelakich,
trafiały się nawet fachowe porady, np. jak
zrobić biurko. Z okazji Dnia Kobiet Joanna
Puchalik, historyk Muzeum w Gliwicach
zaprasza na opowieść o gazetach, na
których wychowały się pokolenia Polek
– zachęcają pomysłodawcy spotkania.
9 i 10 marca w Zamku Piastowskim
będzie można nie tylko posłuchać
o gazetach sprzed lat, ale także przejrzeć
archiwalne numery i otrzymać kopie
zawartych w nich wzorów wykrojów czy
przepisów. – Kto wie, być może niektóre
znajdą zastosowanie i dziś. Dla dzieci
towarzyszących rodzicom przygotowaliśmy kącik z kredkami i kolorowankami
– dodają muzealnicy. Spotkania w sobotę
i niedzielę rozpoczną się o godzinie 12.00.
NA WSZYSTKIE MUZEALNE IMPREZY WSTĘP JEST WOLNY. 		

(bom)
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raport: DTŚ w Gliwicach

Zmiany na
ul. Kujawskiej

jego długości – 2,8 km. – Realizujemy
wszystkie zadania zgodnie z założonym
harmonogramem – mówi Zbigniew
Hamerlik, dyrektor kontraktu z firmy
SKANSKA. Pierwszy z gliwickich odcinków prowadzi od granicy z Zabrzem
do ul. Kujawskiej. Na tym fragmencie
„średnicówki” zaprojektowano 5 obiektów inżynierskich – wiadukty drogowe
nad torami kolejowymi, ul. Wschodnią, ul. Błonie i ul. Kujawską oraz most
nad rzeką Kłodnicą i autostradą A1.
Budowa powinna zakończyć się w sierpniu 2014 r.
Zamknięcie fragmentu ul. Kujawskiej
to jedyna poważna zmiana w organizacji
ruchu związana z budową odcinka G1.
W przypadku innych miejsc sąsiadujących
z realizowaną trasą – ul. Wschodniej,
Błonie czy autostrady A1 – mieszkańcy
mogą spodziewać się jedynie czasowych
utrudnień, np. zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości.

Co słychać na G2?

Od stycznia trwa także budowa drugiego odcinka DTŚ – od ul. Kujawskiej do
istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88
z ul. Portową. Fragment „średnicówki”
oznaczony jako G2 ma długość 5,6 km
i realizuje go konsorcjum firm EUROVIA

POLSKA S.A. i Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
W śródmieściu rusza przebudowa
podziemnej infrastruktury oraz prace
przy wznoszeniu nowych obiektów inżynierskich. W związku z tym 4 marca
zamknięto dla ruchu odcinki ulic: Dubois
(od ul. Zwycięstwa do ul. Sienkiewicza)
oraz Konarskiego (od ul. Jagiellońskiej do
ul. Piramowicza, z możliwością dojazdu
do budynków Politechniki Śląskiej).
– Ulica Dubois to rejon równoległy
do wejścia do przyszłego tunelu, którym
DTŚ zostanie poprowadzona pod ulicami
Zwycięstwa i Dworcową. W tym miejscu
czekają nas bardzo intensywne roboty
przezbrojeniowe. Nie ma zatem możliwości, aby dostęp do tej ulicy był większy
– powiedział podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej Piotr Pławecki,
dyrektor kontraktu z firmy EUROVIA
POLSKA. – Z kolei ul. Konarskiego to trakt
alternatywny dla ul. Częstochowskiej.
Kiedy wybudujemy wiadukt i przejazd
ul. Konarskiego zostanie przywrócony, to
roboty przeniosą się na ul. Częstochowską.
Planowany termin zakończenia prac
i przywrócenia przejazdu ul. Konarskiego
to 15 grudnia 2013 r. Z kolei ul. Dubois
pozostanie zamknięta dłużej – do grudnia
2014 r.

Na tym nie koniec zmian w organizacji ruchu. Jak zapowiedział wykonawca
odcinka G2, na 18 marca zaplanowano
zamknięcie dla ruchu ul. Portowej (od
ul. Jana Śliwki do zjazdu z DK 88) oraz Drogi Krajowej nr 88 – Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (nad ulicą Portową). Szczegółowe informacje na ten temat podamy
w kolejnym wydaniu „MSI”. Ponadto od
8 kwietnia niedostępna będzie także
ul. Fredry (na całej długości).
Budowa drugiego odcinka DTŚ powinna zakończyć się w grudniu 2014 r. Wtedy też cała Drogowa Trasa Średnicowa
– z Gliwic do Katowic – będzie przejezdna. Warto wiedzieć, że budowa obydwu
gliwickich odcinków „średnicówki” ma
kosztować ogółem 1,2 miliarda złotych.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane
przez Unię Europejską. Pozostałe środki
pochodzą z kredytu zaciągniętego przez
rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z państwowej rezerwy subwencji
ogólnej oraz z budżetu miasta. Inwestorem zastępczym, który pełni zarazem
funkcję nadzoru inwestorskiego nad
realizowanymi odcinkami trasy jest firma
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach.
			
(bom)
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Trwa budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Z początkiem marca
wprowadzono pierwsze istotne zmiany
w organizacji ruchu. Kolejne utrudnienia
czekają kierowców w najbliższych dniach.
11 marca, zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, zostanie zamknięta dla
ruchu ul. Kujawska – od skrzyżowania
z ul. Błonie na odcinku 300 m w stronę
centrum miasta. Droga ta pozostanie niedostępna do 15 grudnia. Dla zmotoryzowanych wyznaczono objazd (zaznaczony
na mapie obok). Zostanie on poprowadzony ulicami: Błonie, Pocztową, Rymera
i Dolną.
W najbliższych miesiącach ul. Kujawska zostanie przebudowana. Wykonawca
inwestycji – firma SKANSKA – nie tylko
wymieni nawierzchnię, ale zbuduje pełny
system odwodnienia drogi, przebuduje
istniejące sieci uzbrojenia terenu w obrębie jezdni, wzmocni też podłoże pod
projektowane nasypy DTŚ. Ponadto nad
ulicą Kujawską zostanie wzniesiony wiadukt, a u jej zbiegu z ul. Błonie pojawi
się rondo. Większość tych prac będzie realizowana przy wykorzystaniu ciężkiego
sprzętu budowlanego, zatem konieczne
jest zamknięcie dla ruchu tego odcinka
ulicy. W tym miejscu powstanie też węzeł
umożliwiający wjazd z ul. Kujawskiej na
DTŚ i zjazd ze „średnicówki” na ul. Kujawską.
Warto przypomnieć, że budowa
odcinka G1 DTŚ rozpoczęła się 15 lipca
2012 r. Prace prowadzone są na całej

fot. A. Witwicki

Wiadukt, rondo, nowa jezdnia
– ulica Kujawska w sąsiedztwie
giełdy samochodowej zmieni się
nie do poznania. Zanim jednak
pojedziemy przebudowanym odcinkiem drogi łączącej Sośnicę
z centrum miasta, czekają nas
utrudnienia.
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raport: DTŚ w Gliwicach
Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową
Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach (marzec – kwiecień 2013 r.)
4 MARCA ZAMKNIĘTO
DLA RUCHU:
 ulicę Konarskiego (na odcinku od

i przywrócenia przejazdu ul. Kujawską
– 15 grudnia 2013 r.

18 MARCA PLANOWANE JEST
ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU:
 ulicy Portowej (na odcinku od ul. Jana

skrzyżowania z ul. Jagiellońską do
ul. Piramowicza)
Objazd dla jadących od strony Zabrza
i dzielnicy Sośnica poprowadzono ulicami:
Jagiellońską, Dworcową, Strzody i Wrocławską, a dla jadących z centrum Gliwic
– ulicami: Częstochowską i Jagiellońską.
Planowany termin zakończenia robót
i przywrócenia przejazdu ul. Konarskiego
– 15 grudnia 2013 r.
 ulicę Dubois (na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Sienkiewicza)
W tym przypadku objazdu nie wyznaczono.
Mieszkańcy mają zapewniony dojazd do
posesji. Planowany termin zakończenia
robót i przywrócenia przejazdu ul. Dubois
– 15 grudnia 2014 r.

Śliwki do zjazdu z DK 88) oraz Drogi
Krajowej nr 88 – Alei Jana NowakaJeziorańskiego (nad ulicą Portową)
Objazd zostanie poprowadzony ulicami:
 Pionierów, Perseusza, Estakadą Heweliusza, Portową, Edisona, Łabędzką i Opla
– dla jadących w kierunku Wrocławia;
 Okulickiego, Kozielską, Łabędzką, Edisona, Portową, Estakadą Heweliusza,
Perseusza i Pionierów – dla jadących
w kierunku Bytomia.
Planowany termin zakończenia robót na
ul. Portowej – lipiec 2014 r., a na Drodze
Krajowej nr 88 – grudzień 2014 r.

11 MARCA ZAMKNIĘTA
DLA RUCHU ZOSTANIE:
 ulica Kujawska (od skrzyżowania

8 KWIETNIA ZAMKNIĘTA
DLA RUCHU ZOSTANIE:
 ulica Fredry (na całej długości)

z ul. Błonie na odcinku 300 m w stronę
centrum miasta)
Objazd w obu kierunkach ruchu dla relacji
Gliwice – Zabrze zostanie poprowadzony
ulicami: Błonie, Pocztową, Rymera i Dolną. Planowany termin zakończenia robót

W tym przypadku objazdu nie wyznaczono.
Mieszkańcy mają zapewniony dojazd do
posesji. Planowany termin zakończenia
robót i przywrócenia przejazdu ul. Fredry
– listopad 2013 r.

Wszystkie istotne zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane w poniedziałki po porannym szczycie komunikacyjnym (około godziny 10.00). Oprócz tego, w trakcie prowadzenia
prac, mogą wystąpić inne utrudnienia na drogach np. zwężenia ulic. Kierowcom przemieszczającym się po Gliwicach tranzytem, którzy chcą uniknąć utrudnień w centrum miasta,
zaleca się korzystanie z autostradowej obwodnicy miasta, którą tworzą autostrady A1 i A4.
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mieszkańcy

KOLORY MIASTA
Zacznijmy ab ovo, czyli
wróćmy do początku. Neogotycka wieża ciśnień to budowla
interesująca pod względem
architektonicznym i historycznym, powstała według tzw.
białej karty w 1918 roku, a według moich danych wcześniej,
bo około 1905 – 1908 roku.
Była częścią obiektów i urządzeń zlokalizowanych na trasie
wodociągu Zawada – Gliwice.
Miała obsługiwać południowe
dzielnice miasta. Wieża została
wyposażona w zbiornik typu
Inze, wykonany z blach stalowych nitowanych. Projektantem
budowli był Wilhelm Adalbert
Otto Kranz. Dlaczego uznano, że
wybudowano ją w 1918 roku?
Zapewne wtedy nastąpiła jej
modernizacja, być może dodano
ziemny zbiornik na wodę.
W latach 40. XX wieku
zamierzano powiększyć pojemność wieży. Wiązało się
to z projektem kompleksowej
przebudowy całego systemu
wodociągowego Gliwic. Dzia-

łania wojenne pokrzyżowały
te zamiary. Jedynie w 1941 roku zwiększono nieznacznie pojemność zbiornika ziemnego.
Lata powojenne to też czas
następnych modernizacji, np.
w latach 1955 – 1958 wykonano remont kapitalny polegający m.in. na: przemurowaniu
pęknięć w murze, naprawie
gzymsów, remoncie konstrukcji
dachu, odtworzeniu pomostu
wokół zbiornika, wymianie
stolarki okiennej. W 1974 roku ponownie odnowiono
zbiornik na wodę, a w latach
1977 – 1978 naprawiono konstrukcję i pokrycie dachu oraz
wieńczącą go latarnię. Na przełomie 1985 i 1986 roku dokonano oceny stanu zachowania
obiektu, według której należało
wymienić zbiornik. Prace te zaplanowano na lata 1988 – 1989,
jednak ich nie zrealizowano. Zły
stan zbiornika był powodem wyłączenia wieży z użytkowania.
Na początku XXI wieku została
ona zakupiona przez prywatną

firmę. W 2008 roku miał miejsce
duży pożar dachu.
Obecnie należy odpowiedzieć na pytanie, jak ratować
wieżę. Brak zadaszenia jest
największym problemem. Wizja w terenie, zorganizowana
22 lutego, o którą zwróciło się
do wojewódzkiego konserwatora zabytków (WKZ) Miasto
Gliwice, uświadomiła po raz
kolejny, jakie emocje budzi ten
obiekt wśród gliwiczan. Jednak,
jak już wielokrotnie pisałam, ratowanie zabytków poprzemysłowych jest bardzo trudne. Wymyślenie nowej funkcji pociąga za
sobą modernizację i przebudowę całej budowli. W przypadku
wieży – o nietypowym, trudnym
do rozwiązania rzucie – to konieczność dobudowy lub znalezienie miejsca na tak prozaiczne
pomieszczenia, jak np. WC. Często teren zabytku techniki kryje
w sobie całą tablicę Mendelejewa. Rekultywacja takich
budynków jest prawie niemożliwa. O tym się jednak zapomina.

fot. E. Pokorska

Kwestia zagospodarowania wieży ciśnień przy ul. Sobieskiego – prywatnego obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego – zdaje się nie mieć
końca. W 2009 roku lokalni dziennikarze z zadowoleniem opisywali pomysł jej połączenia ze sztuką. Miały tam powstać „inkubatory” dla młodych artystów. Trud
zorganizowania tego przedsięwzięcia, zaakceptowanego przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków w Katowicach, wzięła na swoje barki fundacja „PLANTACJA”. Życie zweryfikowało jej wizje z powodu braku funduszy. Niedawno o wieży
znów zrobiło się głośno.

O zabytkowych urządzeniach
nie wspomnę – to dopiero problem. Starania powinny iść w takim razie w kierunku zapewnienia dalszego ich użytkowania.
W przypadku gliwickiego zabytku jego właściciel ma zamiar
wykorzystać wieżę na nową
funkcję. Uzyskał pozwolenie na
budowę wraz z pozwoleniem
konserwatorskim WKZ. Moim
zdaniem przed przystąpieniem
do prac budowlanych powinien
jednak wykonać jak najszybciej

tymczasowe przekrycie wieży.
Jakie kroki zostaną podjęte
przez śląskiego WKZ, powiadomię Czytelników w możliwie
najszybszym terminie. Ma on
trudne zadanie. Jak Temida
musi wyważyć racje wszystkich
stron.

Ewa Pokorska
miejski konserwator
zabytków

fot. A. Witwicki

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

19 lutego w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Zorganizowano je w trzech turach. Sekretarz
miasta, Andrzej Karasiński, wręczył 34 parom okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze
„MSI” prezentujemy zdjęcie reprezentacji 11 małżeństw świętujących półwiecze swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w drugiej turze). W gronie obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Weronika
i Jan Michalikowie, Danuta i Walerian Młynarscy, Krystyna i Andrzej Motylowie, Janina i Józef Nieradzikowie, Krystyna i Jerzy Ogazowie,
Teresa i Tadeusz Prokopowie, Stanisława i Tadeusz Rosińscy oraz Gertruda i Stanisław Rusinowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również
na nieobecnych podczas uroczystości Danutę i Zbigniewa Kernerów, Helgę i Jana Lipoków, a także Renatę i Marka Meslinów. 		
(kik)
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rozmaitości/ogłoszenia

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA
Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
(ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15) zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne. Darmowa mammografia przysługuje paniom w wieku 50 – 69 lat, które
w ciągu minimum dwóch ostatnich lat
nie wykonały tego badania finansowanego przez NFZ w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi. Mammografia wykonywana jest w Centrum Onkologii na bieżąco, bez konieczności wcześniejszej

rejestracji i oczekiwania w kolejkach.
Wystarczy zgłosić się (najlepiej już
dziś) do rejestracji Zakładu Radiodiagnostyki (I piętro nowego budynku
Centrum Onkologii) z kartą chipową,
dowodem osobistym oraz, jeżeli to
możliwe, zdjęciem/płytą z poprzednich
mammografii. Pracownia czynna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 17.00. Telefon kontaktowy
– 32/278-91-38. Nie odkładaj badania
na później, przyjdź i upewnij się, że
jesteś zdrowa! 		
(kik)

podatki lokalne
Dobiegło końca doręczanie mieszkańcom decyzji ustalających
wysokość podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Decyzje otrzymały wszystkie osoby
fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostaje
swój egzemplarz decyzji. Wskazany
w niej podatek jest ustalony łącznie
dla wszystkich współwłaścicieli, a nie
odrębnie dla każdego z nich. Decyzje
zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty. Ostatecznym terminem

uiszczenia pierwszej raty podatku od
nieruchomości dla osób fizycznych jest
15 marca. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za
pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki
Urzędu Miejskiego, realizowanych we
wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są pobierane dodatkowe
prowizje. 		
(al)

GOIN – PITY
– SKARBÓWKA
Jak co roku w Gliwickim Ośrodku
Integracji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34, oficyna) zorganizowana
zostanie akcja bezpłatnej, fachowej
pomocy osobom niepełnosprawnym
w wypełnianiu zeznań podatkowych. Będzie można z niej skorzystać
w wyznaczone czwartki, po uprzednim
zapisaniu się u pracowników GOIN.
– W roku bieżącym zaplanowaliśmy również spotkania informacyjne z Urzędem
Skarbowym na temat przysługujących
ulg podatkowych w zeznaniach za 2012 r.
– podkreślają pracownicy Ośrodka.

Dyżury pracowników US odbywać
się będą w następujących terminach:
• 15 marca – w godz. 12.00 – 14.00
– II Urząd Skarbowy
• 22 marca – w godz. 11.30 – 13.30
– I Urząd Skarbowy
• 12 kwietnia – w godz. 11.30 – 13.30
– I Urząd Skarbowy
• 19 kwietnia – w godz. 12.00 – 14.00
– II Urząd Skarbowy
Więcej informacji można uzyskać
w GOIN pod numerem
tel. 32/332-44-41

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów
z publikacją ogłoszenia organizowanych
wg procedur określonych regulaminem
PEC – Gliwice Sp. z o.o. pn.:
 Remont sieci cieplnych w.p. w Gliwicach

– 2 połączone zadania remontowe.

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych pn.:
 Wykonanie remontu w pomieszczeniach

I i II piętra budynku usługowego przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 18 marca 2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18 marca 2013 r. o godz. 10.30

Termin składania ofert: 11 marca 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 marca 2013 r. o godz. 10.00

 Remont pomieszczeń sanitarnych i pomieszcze-

 Wykonywanie usług w zakresie stałego utrzy-

nia gospodarczego w budynku TSKS zlokalizowanym na terenie PEC Gliwice Sp. z o.o. przy
ul. Królewskiej Tamy 44.
Termin składania ofert: 12 marca 2013 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 12 marca 2013 r. o godz. 10.00

 Wykonanie sieci cieplnej preizolowanej do bu-

dynków mieszkalnych na Osiedlu Radosnym
w Gliwicach.
Termin składania ofert: 14 marca 2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2013 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Przetargi/Inne przetargi i na www.pec.gliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki S.A.
w Gliwicach, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa dwunawowego magazynu stali i budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą
– w systemie „projektuj i buduj” na terenie
ŚCL S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28.
Termin składania ofert: 28 marca 2013 r. do godz. 9.50
Termin otwarcia ofert: 28 marca 2013 r. o godz. 10.00

mania czystości nieruchomości zarządzanych
przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w rejonie ROM-1, 2, 3 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 26 marca 2013 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 marca 2013 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Przetargi/Inne przetargi i na www.zbm.gliwice.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA
o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa nawierzchni ulic
Starego Miasta – ratownicze badania
archeologiczne.
Termin składania ofert:
3 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
3 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00

Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie
www.scl.com.pl

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia
publiczne Urzędu Miejskiego

INFORMACJE

OFERTY PRACY

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych w terminie do 31 marca każdego
roku z góry za dany rok, bez wezwania
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku
Śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze
Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku, po lewej stronie
od wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 439-440 (IV piętro), tel. 32/239-12-30
lub 32/238-55-23 lub pod nr komunikatora GG: 33868630,
33869399, 33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie art. 71, ust. 4 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione
w art. 72, ust. 2, pkt. 1-3;
 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne (art. 72, ust. 2, pkt. 4 ww.
ustawy);
 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele (art. 72, ust. 2, pkt. 5 ww. ustawy).
Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym
(lub decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość
została oddana w użytkowanie wieczyste. Zmiana wysokości
opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej
nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż raz na
trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik
wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją
nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała
od następnego roku.
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym
oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód
na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za
rok poprzedzający ten, za który opłata ma być wnoszona,
ogłaszanego przez prezesa GUS – może zostać na ich wniosek
przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi
50% wartości opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku
(art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy
składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca
każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.gliwice.eu.
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Zarząd Budynków Miejskich
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,

Oferty
z 28 lutego
2013 r.

Powiatowy
Urząd Pracy
informuje

• administrator sieci – osoba z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności – wykształcenie min. średnie,
doświadczenie, znajomość programów pozycjonowania, e-mailing, 1/2 etatu, ruchomy czas pracy, miejsce
pracy: Gliwice (możliwość pracy w domu);
• brukarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie
zawodowe na ww. stanowisku min. 3 lata, prace ziemne, brukowanie, utwardzanie terenu, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;
• doradca techniczny – wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat.
B, znajomość rynku B2B, obsługa komputera, biegła
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, znajomość urządzeń przemysłowych (pomp, dysz, filtrów),
opracowywanie propozycji rozwiązań technicznych,
jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;
• elektryk budowlany – wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie, uprawnienia
SEP do 1 kV, wykonywanie instalacji elektrycznych
na budowanych i remontowanych obiektach, jedna
zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;
• operator sprzętu drogowego – wykształcenie zawodowe, specjalność elektryk lub mechanik samochodowy,
prawo jazdy kat. C, dwie zmiany, obsługa zamiatarki
i myjek drogowych, miejsce pracy: teren kraju;
• projektant stron internetowych (webmaster, webdeveloper) – wykształcenie min. średnie, mile widziane
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
bardzo dobra znajomość HTML i CSS, znajomość Wordpress i Joomla na poziomie tworzenia stron z dostarczonych projektów graficznych, dobra znajomość PHP/
MySQL, wyczucie estetyczne, znajomość Photoshopa
oraz Google Analitics i Google AdWords, komunikatywna znajomość j. angielskiego, projektowanie serwisów
internetowych, stała obsługa firmowych serwisów,
prowadzenie kampanii Google AdWords, opracowywanie wersji obcojęzycznych serwisów WWW klientów,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty
lub telefoniczny z PUP Gliwice, Plac Inwalidów
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
nabór nr KD.210.5.2013.PO-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale
Podatków i Opłat w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracowników
będzie należało:
1. prowadzenie spraw z zakresu ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
 tworzenie i bieżące aktualizowanie bazy
właścicieli nieruchomości zobowiązanych
do uiszczania opłat,
 weryfikacja i wprowadzanie do systemu
danych z deklaracji w zakresie wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich korekt,
 prowadzenie postępowań mających na
celu wydanie decyzji określającej wysokość
opłaty;
2. prowadzenie spraw w zakresie złożonych
przez podatników zażaleń, skarg, odwołań,
przygotowywanie sprawozdań do organu
II instancji oraz kompletowanie dokumentacji
w sprawach;
3. archiwizowanie dokumentacji.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kierunku: prawo,
administracja, ekonomia;
2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. umiejętność obsługi komputera (programy
Word i Excel z pakietu Microsoft Office 2007);
4. znajomość przepisów:
 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2012 r., poz. 749 ze zm.),
 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. DzU
z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
komunikatywność, dobra organizacja pracy,
terminowa realizacja zadań, systematyczność,
umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
odpowiedzialność, odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku:
1. praca w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Zwycięstwa 21, IV piętro;
2. praca z monitorem ekranowym powyżej
połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
3. obsługa urządzeń biurowych;
4. bezpośrednia obsługa klienta (kontakt telefoniczny i osobisty);
5. wykonywanie czynności w archiwum
wydziałowym znajdującym się na IV piętrze
Urzędu Miejskiego;
6. przeprowadzanie w terenie oględzin i kontroli podatkowych;
7. w miesiącach letnich praca w wysokich
temperaturach;
8. praca z dużą ilością dokumentacji pod
presją czasu;
9. praca na wysokości pow. 1 m, sporadycznie istnieje konieczność korzystania z drabiny
w celu ewidencjonowania dokumentacji znajdującej się w nadstawkach;
10. obsługa kopertownicy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny ze wskazaniem numeru
naboru,
 życiorys zawodowy,
 kwestionariusz osobowy (opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe /
OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 kserokopie dokumentów potwierdzających
staż pracy i kwalifikacje,

 formularz oświadczeń (opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe /
OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).
Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list
motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać do 13 marca
2013 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 354. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 32 238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych:
22 marca 2013 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających
wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu
(w odniesieniu do pkt. 1, 2).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych
nastąpi do 19 marca 2013 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
Dodatkowe informacje:
 w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;
 jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych,
przysługuje osobie niepełnosprawnej,
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe;
 kandydat, który zamierza skorzystać
z powyższego uprawnienia, zobowiązany
jest do złożenia wraz z dokumentami kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe /
OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach;
 regulamin naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń
i Płac;
 zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (DzU
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

KĄCIK ADOPCYJNY
PUCEK – wygląda jak owczarek niemiecki na bardzo krótkich łapkach.
Kto wie, może właśnie dlatego leżał
zmarznięty na przystanku autobusowym przy ulicy Łabędzkiej, niechciany
i zapomniany. Od początku lutego czeka w gliwickim schronisku na kogoś,
kto doceni jego oryginalną urodę.
Chcesz przygarnąć psa lub kota?
Adopcje organizuje Schronisko dla
Zwierząt, działające w GliwicachSośnicy przy ul. Wschodniej, od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 16.00 oraz w soboty od
10.00 do 15.00.
Kontakt:
tel. 32/305-09-43, e-mail: ts@mzuk.pl,
www.mzuk.gliwice.pl
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nabór nr KD.210.7.2013.GN-2

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami w pełnym
wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało
gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Gminy Gliwice.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie:
 wyższe o kierunku administracja, ekonomia, geodezja
i kartografia, budownictwo,
gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria produkcji
lub
 wyższe o dowolnym kierunku
pod warunkiem posiadania
ukończonych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami;
2. min. 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego;
3. posiadanie obywatelstwa
polskiego;
4. umiejętność redagowania pism
urzędowych;
5. umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym
(programy Word i Excel z pakietu
Microsoft Office 2007);
6. znajomość przepisów:
 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r.,
nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (DzU z 1964 r.,
nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t.j. DzU z 2010 r., nr 113,
poz. 759 z późn. zm.),
 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2011 r., nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.);
7. umiejętność praktycznego
stosowania przepisów wyżej
wymienionych aktów prawnych.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
bezstronność, umiejętność organizowania pracy na swoim
stanowisku, komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
sumienność.
Informacja o warunkach pracy
na danym stanowisku:
1. praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21,
IV piętro;
2. praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
3. obsługa urządzeń biurowych;
4. bezpośrednia obsługa klienta;
5. przeprowadzanie wizji w terenie;
6. praca pod presją czasu;
7. w miesiącach letnich praca
w wysokich temperaturach.
Wymagane dokumenty
i oświadczenia:
 list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 życiorys zawodowy,
 kwestionariusz osobowy
(opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie bip.gliwice.eu / menu
przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane
doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje,
 formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe /
OFERTY PRACY / Urząd Miejski
/ Ogłoszenia o naborach).
Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzo-

ne w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać do
19 marca 2013 r. do godz. 16.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 354. Dokumenty, które
wpłyną do Urzędu Miejskiego
w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 28 marca 2013 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem numerów
referencyjnych ofert kandydatów
spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu
(w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3).
Publikacja wykazu numerów
referencyjnych nastąpi do
25 marca 2013 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie
testu merytorycznego.
Dodatkowe informacje:
 w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;
 jeżeli wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych,
o którym mowa powyżej,
w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze był
niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej,
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania dodatkowe;
 kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do
złożenia wraz z dokumentami
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gliwice.
eu / menu przedmiotowe /
OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach;
 regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń
i Płac;
 zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU
z 2008 r. nr 223, poz. 1458
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe
osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego
naboru.

nabór nr KD.210.6.2013.GN-1

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało
przygotowywanie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie:
 wyższe o kierunku: prawo,
ekonomia, administracja,
geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, finanse
i rachunkowość lub
 wyższe o dowolnym kierunku
pod warunkiem posiadania
ukończonych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki
nieruchomościami;
2. min. rok udokumentowanego
doświadczenia zawodowego;
3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
4. umiejętność redagowania pism
urzędowych;
5. umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym
(programy Word i Excel z pakietu
Microsoft Office 2007);
6. znajomość przepisów:
 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102,
poz. 651 z późn. zm.),
 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (DzU z 1964 r.,
nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t.j. DzU z 2010 r., nr 113,
poz. 759 z późn. zm.),
 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2011 r., nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.),
 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 r.,
nr 207, poz. 2108 z późn. zm.);
7. umiejętność praktycznego stosowania przepisów wyżej wymienionych aktów prawnych.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
bezstronność, umiejętność organizowania pracy na swoim
stanowisku, komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
sumienność.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku:
1. praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21,
IV piętro;
2. praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
3. obsługa urządzeń biurowych;
4. bezpośrednia obsługa klienta;
5. przeprowadzanie wizji w terenie;
6. praca pod presją czasu;
7. w miesiącach letnich praca
w wysokich temperaturach.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 życiorys zawodowy,
 kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY /
Urząd Miejski / Ogłoszenia
o naborach),
 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane
doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje,
 formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY /
Urząd Miejski / Ogłoszenia
o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz
oraz list motywacyjny powinny
być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać do
15 marca 2013 r. do godz. 15.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
354. Dokumenty, które wpłyną do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 26 marca 2013 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej
wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów
spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu
(w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 21 marca
2013 r.
Kandydaci nie będą informowani
indywidualnie o terminie testu
merytorycznego.
Dodatkowe informacje:
 w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%;
 jeżeli wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych,
o którym mowa powyżej,
w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje
się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe;
 kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do
złożenia wraz z dokumentami
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe /
OFERTY PRACY / Urząd Miejski
/ Ogłoszenia o naborach;
 regulamin naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;
 zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (DzU z 2008 r.
nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają
dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, działając na
podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.)

10 kwietnia 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali
nr 146 rozpocznie się II ustny przetarg ograniczony do
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości
przyległych, o numerach działek 1161, 1163, 1165, 1166,
obręb Stare Gliwice, na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1164,
obręb Stare Gliwice, KW GL1G/00032426/2 przy ul. Złotej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 000,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Minimalne postąpienie: 110,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną
brutto i zawiera 23% podatek
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni
66 m2 złożona z działki o numerze 1164, obręb Stare Gliwice,
stanowi teren niezabudowany,
ma kształt regularny, zbliżony do
prostokąta. Teren płaski, zagospodarowany w formie trawnika.
Dojazd do nieruchomości drogą
asfaltową. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka jest uzbrojona w podziemny kabel energetyczny oraz
telekomunikacyjny.
Przeznaczenie nieruchomości
oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym
uchwałą nr XXXIV/1036/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 29 kwietnia 2010 r. miejscowym
planem zagospodarowania prze-

strzennego nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę
nr 1164, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem
27MN, co oznacza tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać
osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości
1100,00 zł 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 zaznaczeniem „Przetarg
ustny ograniczony, działka 1164,
obr. Stare Gliwice, imię i nazwisko
oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 5 kwietnia
2013 r. Prosimy o dostarczenie
dowodu wpłaty wadium (lub
jego kserokopii) na stanowisko
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do
5 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.

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

OBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XVIII/513/2012 z 13 grudnia 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice,
akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym
wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach
kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2013 r. należy oczyścić podwórza, piwnice,
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem
pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia
bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni
dostępnych obecnie w handlu.

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Lokalizacja: przy zbiegu ul. Ja-

godowej i ul. Oświęcimskiej
w Gliwicach

Oznaczenie przedmiotu przetargu
według danych z ewidencji gruntów i KW:
działka nr 128 o pow. 5,2450 ha,
obr. Kuźnica, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr
GL1G/00121547/7 prowadzonej
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest
działka położona przy zbiegu
ulic Jagodowej i Oświęcimskiej,
oznaczona nr 128, obr. Kuźnica,
o pow. 5,2450 ha, użytek Ba – tereny przemysłowe.
Sąsiedztwo stanowią tereny zagospodarowane przez Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A.
w Gliwicach oraz w części nieużytkowane i niezagospodarowane.
W niedalekiej odległości znajduje
się las łabędzki, linia kolejowa relacji Wrocław – Katowice.
Powierzchnia terenu w przeważającej części płaska, porośnięta
samosiejkami. Działka posiada
dostęp do niepełnej sieci uzbrojenia technicznego, tj. do sieci
wodociągowej i elektroenergetycznej. W południowe części
działki zlokalizowana jest stacja
transformatorowa przewoźna oraz
kabel zasilający 6 kV.
W części północnej działki znajduje się składowisko materiałów
porozbiórkowych, do uprzątnięcia
którego został zobowiązany dzierżawca przedmiotowego terenu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd
do nieruchomości od strony centrum miasta ul. Toszecką, a dalej
ul. Oświęcimską. Ul. Toszecka stanowi główny ciąg komunikacyjny
w kierunku północnym – droga krajowa na Poznań. W odległości ok.
5 km przebiega droga krajowa 88, która połączona jest z autostradą A4 i A1.
Warunki włączenia nieruchomości
do drogi publicznej wydawane są
indywidualnie przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach, w zależności od przeznaczenia terenu oraz
struktury i natężenia ruchu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte
zbywanej nieruchomości.

 na każde 100 m2 pow. lokalu
– 0,25 kg trutki
 lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki
 w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę
– 0,25 kg trutki

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – nieruchomość obciążona
długoletnią umową dzierżawy zawartą z Zakładami Mechanicznymi
BUMAR Łabędy S.A. na okres od
7 marca 2012 r. do 7 marca 2022 r.

15 marca 2013 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych
itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

Do 15 marca 2013 r. właściciele, administratorzy budynków i innych
pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

Od 15 marca do 14 kwietnia 2013 r. należy pozostawić wyłożoną
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2013 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe
gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.
Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia
i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas
akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką,
należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do
najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia
ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne,
wynikające z art. 117 Kodeksu wykroczeń.

przestrzennego miasta Gliwice, zatwierdzonego uchwałą
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej
z 20 grudnia 2007 r. teren, na którym położona jest przedmiotowa
działka, oznaczony jest symbolem
1PBS, co oznacza tereny przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe:
 tereny przemysłu, baz i składów,
 koncentracja specjalizowanych
funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych,
 nieuciążliwe działalności produkcyjno-wytwórcze i nieuciążliwe usługi, takie jak:
działalność komercyjna, techniczno-produkcyjna, usługowa
oraz niezbędne składowanie
i magazynowanie, biura, przedstawicielstwa i reprezentacje
firm, centra techniczno-technologiczne,
 logistyka.
Przeznaczenie dopuszczalne:
 mała architektura,
 zieleń urządzona, zieleń
ochronna,
 niezbędne dojazdy, miejsca
postojowe,
 urządzenia, sieci infrastruktury
technicznej.
Przedmiotowy teren położony jest
w granicach strefy obserwacji archeologicznej.
19 kwietnia 2012 r. na podstawie
uchwały nr XIX/384/2012 Rada
Miejska w Gliwicach wyraziła
zgodę na objęcie przedmiotowej
działki granicami specjalnej strefy
ekonomicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 460 000,00 zł
Minimalne postąpienie:
24 600,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto i zawiera
23% podatku VAT zgodnie z art.
43 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054
z późn. zm.).
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 14 maja
2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 21, w sali
nr 146.
Wadium:
Wadium w wysokości 246 000,00 zł
należy wnieść w formie pieniężnej,
do 10 maja 2013 r., dokonując przelewu na konto Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w ING Bank Śląski
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka
nr 128, obr. Kuźnica, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa i NIP firmy, na
rzecz której nieruchomość będzie
nabywana”.
O możliwości uczestnictwa
w przetargu decyduje data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU nr 102 z 2010, poz. 651 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży:
 nr 96-99 do 19 marca 2013 r.
przeznaczone do wynajęcia (lokal użytkowy):

 nr 95 do 18 marca 2013 r.
przeznaczone do użyczenia:
 nr 70 do 18 marca 2013 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do umieszczonych w nich nieruchomości.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

24 kwietnia 2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej obejmującej
działki nr 668/2, 667/2 w Gawłowie, gmina Bochnia, województwo małopolskie,
KW TR1O/00051585/8 stanowiącej własność Gminy Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
21 800,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Minimalne postąpienie: 220,00 zł
Cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnienie na podstawie
art. 43, pkt 10 zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU
nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).

nego, nieuciążliwego rzemiosła, gastronomii,
rekreacji, turystyki,
b) pomocnicze obiekty gospodarcze i garaże,
wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych bądź w budynkach wolno
stojących,
c) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Opis nieruchomości:
Działki nr 668/2 i 667/2 o łącznej powierzchni
0,0600 ha położone w Gawłowie 106, gmina
Bochnia, województwo małopolskie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym,
parterowym, wybudowanym w technologii
murowano-drewnianej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 46,51 m2. W budynku znajduje się instalacja elektryczna i przyłącze sieci
gazowej. Budynek w złym stanie technicznym.

W aneksie nr 3 dot. spisu obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia znajdują się dwa
budynki nr 106 (chałupa z ok. 1939 r. i chałupa
z ok. 1920 r.) wpisane do ewidencji zabytków.
Przyszły nabywca będzie zobowiązany do
aktualizacji/wykreślenia powyższego wpisu
do ewidencji zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia
uchwalonego uchwałą nr XXVII/319/06 Rady
Gminy Bochnia z 26 października 2006 r. działki
o numerach 667/2 i 668/2 położone w miejscowości Gawłów, gmina Bochnia, oznaczone
zostały symbolem MN1, co oznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(zmeliorowane).
Przeznaczenie podstawowe: budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
Dopuszcza się:
a) obiekty i urządzenia usług publicznych
i komercyjnych w zakresie handlu detalicz-

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 2200,00 zł 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 zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działki nr
668/2 667/2, Gawłów, imię i nazwisko osoby
oraz PESEL lub nazwa i NIP firmy, na której
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta
Gliwice najpóźniej 19 kwietnia 2013 r. Prosimy
o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub
jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień
publicznych w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 19 kwietnia
2013 r. do godz. 15.00.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

20 marca 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę
nr 379/3, obręb Łabędy, KW GL1G/00062780/0 przy ul. Różanej i Wrzosowej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
108 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1100,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.
Opis nieruchomości:
Działka nr 379/3, obręb Łabędy, o powierzchni 0,0542 ha stanowi teren niezabudowany,
częściowo ogrodzony o regularnym kształcie
zbliżonym do trapezu. Większość istniejącego
ogrodzenia nie jest poprowadzona w śladzie
granic nieruchomości. Ogrodzenie zewnętrzne
znajduje się poza obszarem działki, natomiast
przez część działki od północnej strony przechodzi wykonane z siatki ogrodzenie przecinające ją na dwie części.
Nieruchomość położona jest bezpośrednio
przy skrzyżowaniu ul. Różanej i Wrzosowej,
od której prowadzi dojazd do nieruchomości.
Nieruchomość stanowi teren użytku oznaczonego symbolem Bp. Teren jest porośnięty trawą i dziko rosnącą roślinnością niską
i wysoką. W przypadku konieczności wycinki
drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat (poza
drzewami i krzewami owocowymi) posiadacz
nieruchomości powinien uzyskać pozwolenie
prezydenta miasta Gliwice.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiotowa nieruchomość jest nieuzbrojona. W pobliżu znajduje się następujące
uzbrojenie techniczne: linia energetyczna,
sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa
i teletechniczna. Kwestia warunków podłączenia do sieci powinna być uzgodniona z dysponentami poszczególnych sieci. Nieruchomość
jest sprzedawana w stanie istniejącym.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr
XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 20 grudnia 2007 r. miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nieru-

chomość niezabudowana obejmująca działkę
nr 379/3, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 41MN, co oznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki
usługowe,
c) zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
d) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej
działce,
e) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury
technicznej.
Przedmiotowa działka znajduje się w strefie
ochrony konserwatorskiej.
Obciążenia nieruchomości:
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany
do ustanowienia bezpłatnej służebności budynkowej, o powierzchni ok. 8 m2, na rzecz
każdoczesnych właścicieli budynku garażowego położonego na działce nr 378, obręb
Łabędy, w celu możliwości dojścia do ściany
budynku i wykonania niezbędnych napraw
oraz konserwacji.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 11 000,00 zł 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 zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 379/3, obr. Łabędy, imię i nazwisko
oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta
Gliwice najpóźniej 15 marca 2013 r. Prosimy
o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub
jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień
publicznych w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 15 marca
2013 r. do godz. 15.00.

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

13

ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

15 kwietnia 2013 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
		o godz. 10.30 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy UL. PSZCZYŃSKIEJ 65
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 7 grudnia 2093 r.
Powierzchnia lokalu: 59,55 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka (do zalegalizowania po dobudowaniu
brakujących przewodów kominowych)
Kondygnacja: II piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych nieruchomości: 11/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 465
o powierzchni 283 m2, obręb Politechnika,
KW GL1G/00032491/8
Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 5 listopada 2012 r.
i 14 stycznia 2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 20 marca 2013 r. od 12.40 do
12.55
Cena wywoławcza: 81 100,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 1596,00 zł + 367,08 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 1963,08 zł
Wadium: 4100,00 zł
Minimalne postąpienie: 820,00 zł

		o godz. 11.00 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy UL. PSZCZYŃSKIEJ 65
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 7 grudnia 2093 r.
Powierzchnia lokalu: 68,31 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka (do zalegalizowania po sporządzeniu
opinii technicznej potwierdzającej prawidłowość
wykonanych robót)
Kondygnacja: III piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych nieruchomości: 13/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 465
o powierzchni 283 m2, obręb Politechnika,
KW GL1G/00032491/8
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 5 listopada 2012 r.
i 14 stycznia 2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 20 marca 2013 r. od 12.40 do
12.55
Cena wywoławcza: 91 500,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 1886,00 zł + 433,78 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 2319,78 zł
Wadium: 4600,00 zł
Minimalne postąpienie: 920,00 zł

		o godz. 11.30 rozpocznie się II ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy UL. SZAREJ 10
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
Powierzchnia lokalu: 59,64 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego: brak
Skład lokalu: sala, pomieszczenie socjalne i WC
na parterze i jedno pomieszczenie w piwnicy
Kondygnacja: parter i piwnica
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych nieruchomości: 101/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 335/1
o powierzchni 500 m2, obręb Centrum,
KW GL1G/00069468/6
Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W przetargu zorganizowanym 14 stycznia
2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 13 marca 2013 r. od 13.45
do 14.00
Cena wywoławcza: 58 600,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 2173,00 zł + 499,79 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 2672,79 zł
Wadium: 3000,00 zł
Minimalne postąpienie: 590,00 zł

		o godz. 12.00 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy UL. KRZYWEJ 9b
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 15 kwietnia 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 50,94 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 57/1000
Nieruchomość gruntowa: ul. Krzywa 9a-9b,
działka nr 70 o powierzchni 387 m2, obręb Kolej,
KW GL1G/00032680/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 26 listopada
2012 r. i 29 stycznia 2013 r. nie wyłoniono nabywcy
Termin oględzin: 13 marca 2013 r. od 14.15 do
14.30
Cena wywoławcza: 74 500,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 949,25 zł + 218,33 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 1167,58 zł
Wadium: 3800,00 zł
Minimalne postąpienie: 750,00 zł

		o godz. 12.30 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowa-

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do
11 kwietnia 2013 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski
S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data
wpływu wadium na konto Zakładu).
Do 11 kwietnia 2013 r. należy dostarczyć do biura podawczego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następujące dokumenty:
 w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony
za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
 w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za
zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji

nego w budynku przy UL. WRÓBLEWSKIEGO 29

		o godz. 13.30 rozpocznie się II ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy UL. JANA PAWŁA II 17

		o godz. 14.30 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr III usytuowanego w budynku przy UL. ZWYCIĘSTWA 31

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 3 lipca 2101 r.
Powierzchnia lokalu: 105,80 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC
Kondygnacja: III piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych nieruchomości: 860/10000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 718
o powierzchni 363 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00024219/9
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargu zorganizowanym 19 grudnia
2012 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 15 marca 2013 r. od 13.00
do 13.15.
Cena wywoławcza: 197 400,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 2159,50 zł + 496,69 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 2656,19 zł
Wadium: 9900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1980,00 zł

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 15 listopada 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 74,19 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 3 pomieszczenia, 2 pomieszczenia
sanitarne, 2 WC, korytarz
Kondygnacja: parter, oficyna
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 59/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 119
o powierzchni 377 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00021019/6
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 30 listopada
2012 r. i 29 stycznia 2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 13 marca 2013 r. od 12.00
do 12.15.
Cena wywoławcza: 123 600,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 1771,25 zł + 407,39 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 2178,64 zł
Wadium: 6200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1240,00 zł

		o godz. 13.00 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 9-10 usytuowanego w budynku przy UL. ZWYCIĘSTWA 15

		o godz. 14.00 rozpocznie się V ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy UL. METALOWCÓW 2

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 19 grudnia 2101 r.
Powierzchnia lokalu: 101,81 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 4 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje,
2 łazienki
Kondygnacja: III piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych nieruchomości: 805/10000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 638
o powierzchni 712 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00026427/4
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 15 października 2012 r. i 19 grudnia 2012 r. nie wyłoniono
nabywcy.
Termin oględzin: 15 marca 2013 r. od 12.00 do
12.15.
Cena wywoławcza: 186 300,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 4564,25 zł + 1049,78 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 5614,03 zł
Wadium: 9400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1870,00 zł

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 12 grudnia 2102 r.
Powierzchnia lokalu: 85,22 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: 5,50 m2
Skład lokalu: pomieszczenie główne, magazyn,
biuro, pomieszczenie sanitarne
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 101/1000
Nieruchomość gruntowa: ul. Metalowców 2-2a,
działka nr 70 o powierzchni 1225 m2, obręb Łabędy, KW GL1G/00048288/7
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 23 marca
2012 r., 29 czerwca 2012 r., 14 września 2012 r.
i 30 listopada 2012 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 15 marca 2013 r. od 14.40
do 14.50
Cena wywoławcza: 80 600,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 4223,25 zł + 971,35 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 5194,60 zł
Wadium: 4100,00 zł
Minimalne postąpienie: 810,00 zł

		o godz. 15.00 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy UL. PLEBAŃSKIEJ 8-10

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 11 stycznia 2099 r.
Powierzchnia lokalu: 35,54 m2
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, dostęp do WC
znajdującego się w częściach wspólnych nieruchomości, z klatki schodowej
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: 7,40 m2
Kondygnacja: II piętro (poddasze)
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 231/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 758
o powierzchni 386 m2, obręb Zatorze,
KW GL1G/00046708/4
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 15 października 2012 r. i 19 grudnia 2012 r. nie wyłoniono
nabywcy.
Termin oględzin: 13 marca 2013 r. od 14.45
do 15.00
Cena wywoławcza: 59 000,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 4173,00 zł + 959,79 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 5132,79 zł
Wadium: 3000,00 zł
Minimalne postąpienie: 590,00 zł

działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz
oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy,
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich;
 kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
0 numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium,
w przypadku niewygrania przetargu,
0 danych personalnych (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, PESEL) osoby/osób które będą brały udział w licytacji,
0 nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast
osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do 12 sierpnia 2097 r.
Powierzchnia lokalu: 55,74 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie
gospodarcze, dostęp do WC w częściach wspólnych nieruchomości
Kondygnacja: I piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych nieruchomości: 5/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 862
o powierzchni 782 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00029771/1
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 8 października 2012 r. i 19 grudnia 2012 r. nie wyłoniono
nabywcy.
Termin oględzin: 15 marca 2013 r. od 12.30 do 12.45.
Cena wywoławcza: 94 300,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 3113,75 zł + 716,16 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 3829,91 zł
Wadium: 4800,00 zł
Minimalne postąpienie: 950,00 zł

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
 zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie
30 dni od daty przetargu,
 poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych
z nabyciem nieruchomości lokalowej.
Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
– www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Złóż wniosek na kartę rabatową.
Szczegóły na www.gliwice.eu
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

OGŁASZA

8 kwietnia 2013 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą się przetargi na
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
		o godz. 10.30 rozpocznie się
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 27 usytuowanego w budynku
przy AL. W. KORFANTEGO 11
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 27 lutego 2103 r.
Powierzchnia lokalu: 61,19 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: 4,11 m2
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka z WC i przedpokój
Kondygnacja: III piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 41/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 535
o powierzchni 1387 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00032082/8
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 21 września
2012 r., 26 listopada 2012 r. i 22 stycznia
2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 14 marca 2013 r. od 9.00
do 9.15.
Cena wywoławcza: 96 900,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 3627,25 zł + 834,27 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 4461,52 zł
Wadium: 4900,00 zł
Minimalne postąpienie: 970,00 zł

		o godz. 11.00 rozpocznie się
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 11 usytuowanego w budynku
przy UL. JÓZEFA LOMPY 3, oficyna
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 26 sierpnia 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 38,95 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 5/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 533
o powierzchni 314 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00020380/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 21 września
2012 r., 26 listopada 2012 r. i 22 stycznia
2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 14 marca 2013 r. od 9.25
do 9.35
Cena wywoławcza: 45 800,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 1001,50 zł + 230,35 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 1231,85 zł
Wadium: 2300,00 zł
Minimalne postąpienie: 460,00 zł

		o godz. 11.30 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu użytkowego nr I

usytuowanego w budynku przy
UL. DASZYŃSKIEGO 48
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 14 czerwca 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 22,00 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 3 pomieszczenia
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 38/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 335
o powierzchni 166 m2, obręb Nowe Miasto,
KW GL1G/00021969/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
Termin oględzin: 22 marca 2013 r. od 14.10
do 14.25
Cena wywoławcza: 41 300,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 324,00 zł + 74,52 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 398,52 zł
Wadium: 2100,00 zł
Minimalne postąpienie: 420,00 zł

		o godz. 12.00 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 6 usytuowanego w budynku
przy UL. KŁODNICKIEJ 2
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 6 listopada 2101 r.
Powierzchnia lokalu: 148,24 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: 3,19 m2
Skład lokalu: 4 pokoje, przedpokój, kuchnia,
3 pomieszczenia gospodarcze, łazienka, WC
Kondygnacja: II piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości:
131/1000
Nieruchomość gruntowa: działki nr 960, 961
o łącznej powierzchni 497 m2, obręb Stare
Miasto, KW GL1G/00032785/6
Obciążenia nieruchomości: nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
Termin oględzin: 13 marca 2013 r. od 12.30
do 12.45
Cena wywoławcza: 358 700,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 4989,75 zł + 1147,64 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 6137,39 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3590,00 zł

		o godz. 12.30 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu użytkowego nr II
usytuowanego w budynku przy
UL. PIWNEJ 9
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 3 listopada 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 35,58 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: 10,44 m2
Skład lokalu: 2 pomieszczenia użytkowe, WC

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do
4 kwietnia 2013 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski
S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data
wpływu wadium na konto Zakładu).
Do 4 kwietnia 2013 r. należy dostarczyć do biura podawczego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następujące dokumenty:
 w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za
zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS;
 w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za
zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz
oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy,
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich;
 kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:

Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 86/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 271
o powierzchni 295 m2, obręb Centrum,
KW GL1G/00034188/5
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
Termin oględzin: 13 marca 2013 r. od 13.10
do 13.25.
Cena wywoławcza: 159 000,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 1640,25 zł + 377,26 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 2017,51 zł
Wadium: 8000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1590,00 zł

		o godz. 13.00 rozpocznie się
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego
nr II usytuowanego w budynku
przy UL. NOWY ŚWIAT 4
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 15 grudnia 2097 r.
Powierzchnia lokalu: 13,84 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 1 pomieszczenie
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 29/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 1475
o powierzchni 321 m2, obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00017146/4
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 21 września
2012 r., 30 listopada 2012 r. i 22 stycznia
2013 r. nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 20 marca 2013 r. od 13.40
do 13.50.
Cena wywoławcza: 16 500,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 597,75 zł + 137,48 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 735,23 zł
Wadium: 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 170,00 zł

		o godz. 13.30 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu użytkowego nr I
usytuowanego w budynku przy
UL. METALOWCÓW 6
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 23 grudnia 2097 r.
Powierzchnia lokalu: 59,43 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 1 pomieszczenie
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 78/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 68
o powierzchni 1250 m2, obręb Łabędy,
KW GL1G/00033053/3
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.

0 numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium,
w przypadku niewygrania przetargu,
0 danych personalnych (imię, nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, PESEL) osoby/osób, które będą brały udział
w licytacji,
0 nr telefonu do kontaktu.
Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji
przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym
podpisem.
Wpłacone wadium podlega:
 zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta,
który wygra przetarg,
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Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
Termin oględzin: 15 marca 2013 r. od 14.30
do 14.40
Cena wywoławcza: 98 300,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 3877,25 zł + 891,77 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 4769,02 zł
Wadium: 5000,00 zł
Minimalne postąpienie: 990,00 zł

		o godz. 14.00 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu użytkowego nr I
usytuowanego w budynku przy
UL. BOJKOWSKIEJ 12
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 11 kwietnia 2100 r.
Powierzchnia lokalu: 47,56 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 3 pomieszczenia, WC
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 61/1000
Nieruchomość gruntowa: działki nr 179
o łącznej powierzchni 535 m2, obręb Trynek,
KW GL1G/00019113/8
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
Termin oględzin: 20 marca 2013 r. od 12.00
do 12.15
Cena wywoławcza: 109 900,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 1523,75 zł + 350,46 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 1874,21 zł
Wadium: 5500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1100,00 zł

		o godz. 14.30 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu użytkowego nr I
usytuowanego w budynku przy
UL. PSZCZYŃSKIEJ 1
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie
wieczyste do 17 maja 2099 r.
Powierzchnia lokalu: 125,71 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 3 pomieszczenia, 2 pomieszczenia sanitarne, 2 WC, 2 korytarze
Kondygnacja: parter (oficyna)
Udział w nieruchomości gruntowej oraz
w częściach wspólnych nieruchomości: 11/100
Nieruchomość gruntowa: działki nr 335, 337
o łącznej powierzchni 613 m2, obręb Politechnika, KW GL1G/00034001/1
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
Termin oględzin: 20 marca 2013 r. od 13.15
do 13.30
Cena wywoławcza: 263 100,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
netto + 23% VAT: 3985,75 zł +916,72 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 4902,47 zł
Wadium: 13 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 2640,00 zł

 zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
 zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie
30 dni od daty przetargu,
 poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych
z nabyciem nieruchomości lokalowej.
Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
– www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

21 marca 2013 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanej obejmującej działkę nr 82,
obręb Wójtowa Wieś, KW GL1G/00013368/8
stanowiącej własność Gminy Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
90 000,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535
z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka o nr 82 o powierzchni 0,0523 ha jest położona przy ul. Daszyńskiego. Nieruchomość stanowi teren płaski o lekkim spadku w kierunku południowym.
W przeważającej części działka pokryta jest trawą
w formie nieużytku oraz częściowo nieuporządkowaną roślinnością niską.
W pobliżu nieruchomości znajduje się następujące
uzbrojenie techniczne: linia energetyczna, sieć wodno-kanalizacyjna. W granicach działki znajduje się
kanalizacja deszczowa i prawdopodobnie przechodzi
sieć drenarska.
Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio
z drogi publicznej ul. Daszyńskiego. Istnieje możliwość urządzenia zjazdu, ponieważ działka znajduje
się bezpośrednio przy ul. Daszyńskiego. W celu
uzgodnienia dojazdu przed rozpoczęciem inwestycji należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich
z wnioskiem o wstępną zgodę na lokalizację zjazdu.
Na nieruchomości ustanowiono nieograniczoną
w czasie służebność drogi – przechodu przejazdu
w pasie o szerokości 4,5 m w północno-wschodniej
części działki, skręcającej w kierunku południowo-zachodnim, o niezbędnej powierzchni 130,5 m2 – na
rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 83, objętej
KW nr GL1G/00022194/3.
Ponadto na nieruchomości ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność przesyłu w zakresie przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm, o długości
przyłącza 19 m i szerokości strefy ochronnej po 1 m
z każdej strony przyłącza, plus średnica przyłącza,
polegającą w szczególności na prawie korzystania
z wyżej wymienionego urządzenia przesyłowego
wraz z prawem dostępu w celu jego prawidłowej
eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów,
pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów,
jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej, oraz na
powstrzymaniu się przed zabudową lub trwałym
urządzeniem terenu objętego służebnością.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości
9000,00 zł 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 zaznaczeniem „Przetarg
ustny nieograniczony, działka nr 82, obr. Wójtowa Wieś, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub
nazwa i NIP firmy, na której rzecz nieruchomość
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 15 marca
2013 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty
wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 15 marca 2013 r.
do godz. 15.00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.
gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
w Gliwicach,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów ustnych
nieograniczonych na wysokość stawki czynszu
za najem następujących lokali użytkowych:

 ul. Lipowa 15, pow. 62,00 m2
Termin przetargu: 14 marca 2013 r., godz. 10.00

 ul. Opolska 27, pow. 23,58 m2
Termin przetargu: 14 marca 2013 r. godz. 11.00
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu
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kultura

Czwartek z gwiazdą
W Śląskim Jazz Clubie szykuje się kolejna impreza
z cyklu „Czwartek jazzowy z gwiazdą”. 7 marca o godzinie
20.00 na scenie przy Placu Inwalidów Wojennych 1 pojawi
się zespół Inner Spaces.
To międzynarodowy kwintet jazzowy, który powstał
z chęci połączenia tradycji polskiej oraz czeskiej sceny jazzowej. Początkowo głównym źródłem inspiracji zespołu była
twórczość polskich artystów spod szyldu ECM oraz różnorodna muzyka czeska. Obecnie grupa wzbogaca swoje brzmienie
o wpływy skandynawskie, a w szczególności o otwarte, improwizowane formy. Zespół występuje z wybitnym czeskim gitarzystą Davidem Dorůžką, który w Polsce jest znany głównie
ze współpracy z wokalistką Agą Zaryan.

fot. materiały prasowe organizatorów

7 marca (czwartek)

www.sjc.pl

Dla pań i nie tylko
Droga do serca kobiety wiedzie przez… poezję śpiewaną – przekonują pracownicy Gliwickiego
Teatru Muzycznego i z okazji Dnia Kobiet zapraszają na koncert.
– Tak łatwo jest dać się ponieść magicznemu męskiemu
głosowi, któremu towarzyszą dźwięki fortepianu – a najlepiej, kiedy śpiewa i gra ta sama osoba. Wtedy nie pozostaje
już nic innego, jak przenieść do poetyckiego świata stworzo-

nego za pomocą słowa i muzyki. Takim czarodziejem, którego piosenki ukształtowały wrażliwość kolejnych pokoleń,
jest Grzegorz Turnau. Dlatego też Dzień Kobiet w naszym
teatrze warto spędzić w towarzystwie tego niezwykłego
dżentelmena – zachęcają organizatorzy koncertu.
Artysta, wywodzący się z krakowskiej Piwnicy pod Baranami, od ponad dwudziestu lat święci triumfy na polskiej
scenie muzycznej. Unika wielkich estradowych koncertów,
preferując kameralne grono słuchaczy. Występ Grzegorza
Turnaua to zatem wyjątkowe i niepowtarzalne spotkanie
z publicznością, podczas którego muzyk rozmawia z widzami, pyta ich o oczekiwania dotyczące piosenek, a także
wykonuje utwory pod wpływem zaistniałej na sali atmosfery. Koncert na scenie przy Nowym Świecie rozpocznie
się 8 marca o godzinie 20.30.

www.teatr.gliwice.pl

Gdy wirtuoz spotka się
z poetą…
To tytuł kolejnego koncertu z cyklu „Wiosna
z Fryderykiem”. 10 marca w Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6) utwory Chopina i Liszta zagrają pianista Wojciech Waleczek i skrzypek
Wojciech Proniewicz. Początek – godz. 19.30.
Wojciech Waleczek studiował na Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz w Vancouver
Academy of Music w Kanadzie. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali pianistycznych. Współpracował z wieloma orkiestrami i dyrygentami. Koncertował też w wielu
krajach Europy, a także w Jordanii, Japonii, USA i Kanadzie.
Na koncie ma nagrania radiowe i telewizyjne oraz płytę
z transkrypcjami i parafrazami utworów F. Liszta.
Z kolei Wojciech Proniewicz jest absolwentem Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i laureatem wielu
konkursów skrzypcowych. Jako solista koncertuje z orkiestrami Filharmonii Narodowej, Filharmonii Wrocławskiej
oraz Sinfonia Viva.
Imprezę w Palmiarni poprowadzi Jan Popis, jeden
z najbardziej cenionych w kraju znawców twórczości
i popularyzator muzyki Chopina. Bilety na koncert można
nabyć na miejscu. Podczas kolejnych spotkań zaprezentują się pianiści: Tamara Granat i Bartłomiej Kominek
(17 marca ) oraz Piotr Paleczny (24 marca).
(bom)

16

q godz. 9.30 i 11.30: „Porwanie Baltazara Gąbki,
czyli Smok & Roll” – spektakl Teatru Groteska
z Krakowa w Gliwickim Teatrze Muzycznym
(ul. Nowy Świat 55/57) w ramach XIX Dziecięcych Spotkań Teatralnych
q godz. 19.00: „Na jazzowo” – koncert Old Metropolitan Band w Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

8 marca (piątek)

q godz. 10.00 i 12.00: „Odyseja” – spektakl Teatru Lalka z Warszawy w Gliwickim Teatrze
Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57) w ramach
XIX Dziecięcych Spotkań Teatralnych
q godz. 11.00: Spotkanie z Jarosławem Hejenkowskim – redaktorem naczelnym jedynego
w Polsce czasopisma reggae „Free Colours”
i autorem Encyklopedii Polskiego Reggae i Ska
w auli Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach (ul. Studzienna 6) w ramach Winter Reggae Festiwal 2013
q godz. 17.00: „Pędzel i szpachla kontra igła i nitka” – wernisaż wystawy malarstwa i akwareli
Lucyny Kalinowskiej oraz obrazów wyszywanych
Weroniki Wojtyczki w Galerii „Perkoz” w filii nr 5
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)
q godz. 18.00: „Krystalizacja koncepcji – dar chwili” – wernisaż wystawy malarstwa Anny Kowalczyk-Klus w Galerii „Atrium” (ul. Konarskiego 18c, budynek gliwickiego TECHNOPARKU)
q godz. 19.00: Koncert zespołu Duan w Galerii
„Secesja” (ul. Grodowa 5)

9 marca (sobota)

q godz. 10.00: 9. Giełda Zabawek Używanych
w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Barlickiego 3)
q godz. 16.30: Pokazy filmowe, wystawa i koncert
zespołu Natural Mystic Akustycznie w Centrum
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85) w ramach Winter Reggae Festiwal 2013
q godz. 17.00: „Mikrokosmos” – spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy w Gliwickim
Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)
w ramach XIX Dziecięcych Spotkań Teatralnych

10 marca (niedziela)

q godz. 11.00: „Wąż” – słuchowisko wrocławskiego cyklu „Słuchaj!” w Gliwickim Teatrze
Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57) w ramach
XIX Dziecięcych Spotkań Teatralnych
q godz. 16.00: „Pacan – Historia o miłości”
– spektakl Wrocławskiego Teatru Lalek w Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy Świat 55/57)
w ramach XIX Dziecięcych Spotkań Teatralnych

11 marca (poniedziałek)

q godz. 18.00: Wernisaż wystawy zbiorowej
członków Związku Polskich Artystów Plastyków
okręg gliwicko-zabrzański w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
q godz. 19.00: „Klimakterium… i już!” – gościnny spektakl w Gliwickim Teatrze Muzycznym
(ul. Nowy Świat 55/57)

A także:
9 – 10 marca: Wielkanocne warsztaty rodzinne
w Pracowni Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1)
11 – 13 marca: XV Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne w bojkowskiej filii Młodzieżowego Domu
Kultury (ul. Rolników 164)
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