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Wiosna  
z Fryderykiem

Rusza piąta edycja koncertów z cyklu 
„Wiosna z Fryderykiem”. Przez cztery 
marcowe niedziele melomani będą 
spotykać się w Palmiarni Miejskiej, aby 
słuchać dzieł m.in. Fryderyka Chopina.

Miejskie ciepło  
w Sośnicy

PEC – Gliwice kontynuuje akcję za-
chęcającą mieszkańców poszczególnych 
dzielnic do korzystania z ciepła z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Po Łabędach przy-
szedł czas na tzw. starą Sośnicę. 

Użytkowanie  
wieczyste

Do 31 marca trzeba uregulować na-
leżności za użytkowanie wieczyste nieru-
chomości gruntowych w 2014 r. Warto 
o tym pamiętać, bo miasto nie wysyła 
corocznych wezwań do uiszczenia opłat.

Rowerem  
po Gliwicach 

Czy gliwiczanie przesiądą się na rowe-
ry? Miasto rozważa stworzenie sieci bez-
piecznych dróg rowerowych o charakterze 
komunikacyjnym. Gotowa jest koncepcja, 
która może być podstawą dalszych działań. 
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akTUalNOścI

czaS lIDeRóW 
SpOłeczNych!

Rusza konkurs prezydenta miasta „liderzy Społeczni Gliwic 2013”. 
przeznaczony jest on dla tych, którzy zazwyczaj nie są głośno wyróż-
niani, lecz ich zaangażowanie w codzienne życie mieszkańców jest 
znaczące.

Bardzo często widzimy ich działania, 
nierzadko nawet jesteśmy ich aktyw-
nymi uczestnikami. Zapewniają w na-
szym mieście różnego rodzaju atrakcje 
kulturalne, sportowe i rozrywkowe. 
Dają możliwość realizacji hobby, budzą 
zainteresowanie różnymi sferami życia. 
Działają na wielu płaszczyznach, na 
rzecz pożytku publicznego, najczęściej 
bez finansowego wynagrodzenia. Pod-
sumowując ubiegły rok, warto docenić 
tych najaktywniejszych.

Rywalizacja o miano „Lidera Spo-
łecznego Gliwic 2013” będzie się toczyć  
w następujących kategoriach:

 X ORGaNIzacJa ROkU 2013 – za 
całoroczną działalność organizacji 
pozarządowej,

 X lIDeR SpOłeczNy ROkU 2013 – za 
zaangażowanie w działalność spo-
łeczną,

 X BIzNeSOWy DOBROczyŃca ROkU 
2013 – przedsiębiorca za podejmowa-
nie i wspieranie inicjatyw społecznych 
na rzecz mieszkańców Gliwic,

 X INIcJaTyWa ROkU 2013 – organiza-
cja pozarządowa, grupa nieformalna 
lub społecznik za ciekawe przedsię-
wzięcie na rzecz mieszkańców Gliwic,

 X DeBIUT ROkU 2013 – organizacja po-
zarządowa, która powstała i podjęła 
działalność w 2013 roku.
Powołana przez prezydenta miasta 

kapituła konkursu wytypuje laureatów 

w niemal wszystkich kategoriach. Poza 
kapitułą możliwość nagradzania, poprzez 
głosowanie „Vox populi”, mają również 
mieszkańcy Gliwic. Nagrodę w kategorii 
INIcJaTyWa ROkU 2013 otrzyma kan-
dydat, który uzyska największą liczbę 
głosów gliwiczan.

Jest o co walczyć!
Nagroda Lidera Społecznego to 

prestiż, który w perspektywie dalszej 
działalności organizacji niesie za sobą 
wiarygodność i profesjonalny wizerunek. 
Poza tak istotnymi czynnikami zwycięzcy 
otrzymają również nagrody pieniężne. 
INIcJaTyWa ROkU 2013 wybrana  
w plebiscycie „Vox populi” otrzyma 
1000 zł. lIDeR SpOłeczNy ROkU 2013 
oraz DeBIUT ROkU 2013 zdobędą po 
3000 zł. Natomiast główna nagroda dla 
ORGaNIzacJI ROkU 2013 to 5000 zł.

Zgłoszenia konkursowe można 
składać osobiście we wszystkich filiach 
Gliwickiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych, faksem na numer 32/232-
04-77 oraz drogą e-mailową (cok@gcop.
gliwice.pl) w nieprzekraczalnym termi-
nie do 31 marca. Regulamin konkursu, 
formularze zgłoszeniowe oraz więcej 
informacji na ten temat opublikowano 
na stronie www.gcop.gliwice.pl.

Paweł Januszewski

UŻyTkOWaNIe 
WIeczySTe

Do 31 marca trzeba uregulować należności za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowych w 2014 r. Warto o tym pamiętać, bo mia-
sto nie wysyła corocznych wezwań do uiszczenia opłat.

Opłaty za użytkowanie wieczyste po-
noszą osoby, instytucje i firmy, których 
nieruchomości stoją na gruntach nale-
żących do miasta lub Skarbu Państwa. 
Wysokość należności reguluje ustawa  
o gospodarce nieruchomościami, a wy-
noszą one: 
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieru-

chomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste na cele szczególne, 

• 1% ceny nieruchomości – dla nieru-
chomości przeznaczonych na cele 
mieszkalne, 

• 3% ceny nieruchomości – dla nieru-
chomości przeznaczonych na inne 
cele. 

Wartość nieruchomości jest okre-
ślana w akcie notarialnym (lub decyzji 
administracyjnej), którym dana nieru-
chomość została oddana w użytkowanie 
wieczyste. 

Informacje dotyczące opłat moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim przy 
ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (parter, 
po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami (IV piętro, pokój 439 i 440, 
tel. 32/239-12-30 lub 32/238-55-23). 
Można również skorzystać w tym celu  
z internetu i popularnego komunikatora 
GG nr: 33868630, 33869399, 33871238, 
33865836, 33871315. 

Wpłaty dokonane we  
wszystkich oddziałach ING 
Banku śląskiego przyjmowane 
są bez dodatkowych prowizji

Zmiana wysokości opłaty może 
nastąpić w przypadku zmiany wartości 

rynkowej nieruchomości – w formie 
aktualizacji opłaty rocznej (nie częściej 
niż raz na trzy lata). W takim przypadku 
użytkownik wieczysty do końca roku 
kalendarzowego otrzymuje pismo  
z wypowiedzeniem opłaty rocznej i pro-
pozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, 
która będzie obowiązywała od roku  
następnego. 

Użytkownikom wieczystym – oso-
bom fizycznym, którym oddano nieru-
chomość na cele mieszkalne, a których 
dochód na jednego członka rodziny 
nie przekracza 50% ogłaszanego przez 
prezesa GUS średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej za rok poprzedzający ten, za który 
opłata ma być wnoszona – może zostać 
na ich wniosek przyznana bonifikata 
od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi  
50% wartości opłaty i jest przyznawana 
na 1 rok. 

Wnioski o udzielenie bonifikaty 
muszą zostać złożone przed upływem 
terminu płatności, czyli przed 31 mar-
ca. Formularz znajduje się na stronie 
internetowej www.gliwice.eu w dziale 
Wirtualne Biuro Obsługi (Formularze do 
pobrania / Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami). 

Na podstawie komunikatu pre-
zesa GUS z 11 lutego 2014 r. kwota 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia za 2013 r. określona została na  
3650,06 zł. Kwota dochodu brutto, 
uprawniająca do uzyskania bonifikaty  
w 2014 r., to 1825,03 zł miesięcznie na 
jedną osobę w gospodarstwie domo-
wym. 

(al)

W schronisku przy ul. Wschodniej na 
nowy dom czeka zeBRa, 2-letnia sucz-
ka, która bardzo potrzebuje stabilizacji  
i poczucia bezpieczeństwa. Zebra jest 
trochę lękliwa, do nowych osób pod-
chodzi z podwiniętym ogonem i na 
ugiętych łapkach. W stosunku do opie-
kunów, którzy zdobyli już jej zaufanie, 
jest posłuszna, reaguje na przywołanie  
i… potrafi się uśmiechać.

Chcesz przygarnąć psa lub kota? 
Adopcje organizuje Schronisko dla Zwie-
rząt, działające w Gliwicach-Sośnicy przy  
ul. Wschodniej, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz 
w soboty od 10.00 do 15.00. 

kĄcIk 
aDOpcyJNy

kontakt: tel. 32/305-09-43,  
e-mail: ts@mzuk.pl,  

www.mzuk.gliwice.pl

złóż wniosek na kartę rabatową. 
Szczegóły na www.gliwice.eu
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WyDaRzeNIe

W minioną niedzielę wszystkie drogi prowadziły do 
łabęd. a to za sprawą „łabędzia” – nowoczesnego 
centrum Sportowo-kulturalnego, które powstało 
przy ul. partyzantów. Na jego otwarcie mieszkańcy 
dzielnicy czekali z niecierpliwością. 

– Łabędzianie nie mogli się 
doczekać aż inwestycja zostanie 
ukończona. To było nasze marze-
nie i dzisiaj radość jest wielka, 
co widać po liczbie odwiedzają-
cych – powiedziała podczas dnia 
otwartego Krystyna Sowa, radna 
miejska i przewodnicząca Rady 
Osiedlowej Łabędy. 

komplet na trybunach
Rzeczywiście, w niedzielne 

popołudnie „Łabędzia” odwie-
dziły tłumy. Z okazji otwarcia 
przygotowano dla nich sporo 
atrakcji. Było i kulturalnie, i spor-
towo. Na scenie swoje muzycz-
ne, aktorskie i taneczne talenty 
prezentowali uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
Państwowej Szkoły Muzycznej  
I i II stopnia, zespół SALAKE oraz 
soliści Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach. Na arenie 
sportowej mecze siatkówki  
i koszykówki rozegrali przedsta-
wiciele ZSO nr 2, a mecz uni-
hokeja – reprezentanci Urzędu 
Miejskiego i Gimnazjum nr 4. Był 
też pokaz walki Wing-Chun oraz 
popisy mażoretek. 

Największą atrakcją dnia 
otwartego był towarzyski mecz 
koszykówki mężczyzn. Na parkie-
cie walcząca o awans do pierw-
szej ligi drużyna GTK Fluor Gli-
wice zmierzyła się z najbardziej 
utytułowanym w kraju klubem 
– Śląskiem Wrocław – 17-krot-
nym mistrzem Polski i 14-krot-
nym zdobywcą Pucharu Polski. 
Mecz zakończył się wynikiem 
44:88 i zwycięstwem gości. Przed  
meczem i w jego trakcie gliwicką 
publiczność rozgrzewały wro-
cławskie cheerleaderki. Tancerki, 
które na co dzień wspierają do-
pingiem zawodników z Dolnego 
Śląska, są jedną z najlepszych 
tego typu formacji tanecznych 
w kraju. 

Obiekt uszyty na miarę
Centrum Sportowo-Kultu-

ralne „Łabędź” to już trzeci tego 
typu obiekt oddany do użytku 
w ostatnim czasie. Wcześniej 
otwarto hale widowiskowo-spor-
towe przy ul. Dolnych Wałów  
i Kozielskiej, a wkrótce gliwicza-
nie będą mogli korzystać z hali 
przy ul. Chorzowskiej. Łabędzka 
inwestycja o wartości ponad  
16 mln zł różni się od pozosta-
łych. W budynku przy ul. Party-
zantów, oprócz areny sportowej 

z widownią na 400 miejsc, mie-
ści się także: sala widowiskowa  
z widownią dla 103 osób i z za-
pleczem, biblioteka z czytelnią, 
przestrzeń wystawiennicza, mini-
siłownia na tarasie oraz niezbęd-
ne zaplecze sanitarne, socjalne  
i magazynowe. Przygotowano 
także pomieszczenia dla Rady 
Osiedlowej i organizacji poza-
rządowych. 

– „Łabędź” to obiekt uszyty 
na miarę, dostosowany do obec-
nych potrzeb. Myślę, że dobrze 
będzie służył mieszkańcom, ale 
wiele będzie zależało od samych 
łabędzian, bo to oni muszą wy-
pełnić go życiem – powiedział 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
miasta, podczas uroczystości 
otwarcia kompleksu.

zapisy na zajęcia  
już trwają! 

Na co dzień z Centrum Spor-
towo-Kulturalnego będą korzy-
stać uczniowie łabędzkich szkół 
oraz pozostali mieszkańcy. Zapisy 
chętnych na zajęcia przyjmuje 
już gliwicki Młodzieżowy Dom 
Kultury, który w „Łabędziu” bę-
dzie prowadził zajęcia teatralne 
i umuzykalniające dla uczniów 
szkół podstawowych, spotkania 
szachowe, szermierki japońskiej 
i karate, lekcje gry na keyboar-
dzie i gitarze oraz próby zespołu 
wokalno-tanecznego „Gwar”.  
Z kolei Strefa Aktywności Spo-
łecznej Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
zaprasza m.in. do Klubu Gier 
Planszowych i Akademii Małego 
Artysty. Szczegółowe informa-
cje można znaleźć na stronach 
www.mdk.gliwice.pl i www.
gcop.gliwice.pl. Rezerwacje na 
wynajem hali sportowej, sali wi-
dowiskowej i pomieszczeń biuro-
wych przyjmuje na razie dyrekcja  
ZSO nr 2. Docelowo obiektem 
będzie zarządzał dzierżaw-
ca, który zostanie wyłoniony  
w przetargu. 

(bom)

Filmowa relacja z imprezy na 

w dziale TV express MSI / 
archiwum filmowe
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KULTURA

MIleNIUM  
W czyTelNI SzTUkI

DzIeŃ kOBIeT  
W zaUłkU JUBIleRóW

Winter Reggae to jeden z najstarszych festiwali  
w naszym kraju. pierwsza edycja odbyła się w 1985 r.  
w gliwickim klubie Gwarek i trwała dwa dni. co roku 
na koncertach pod zimowym szyldem prezentowali 
się polscy i zagraniczni wykonawcy. 

Jak zapowiadają organizato-
rzy imprezy ze Stowarzyszenia 
GTW, tegoroczna edycja będzie 
różniła się od początkowych. 
Miłośników reggae czekają aż 
dwa tygodnie zabawy. W pro-
gramie sześć imprez: koncerty, 
warsztaty i spotkania. Start już 
w najbliższy piątek. 

7 marca w Stacji Artystycz-
nej RYNEK (Rynek 4-5) zajęcia 
soundsystemowe poprowadzą 
wokaliści: Roots Melody, Dad-
dy Bozo i Majk Liper. Początek 
– godz. 15.30. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc obo-
wiązują wcześniejsze zapisy 
– w Stacji lub e-mailowo pod 
adresem: bartek.lapszynski@
gmail.com. Tego samego dnia 
wieczorem odbędzie się pierw-
szy z zaplanowanych koncertów 
– Jamming Night. To propozy-
cja dla lubiących gramofony, 
głęboki bass i mocne wokale.  
W Rock’a Music Clubie  
(Rynek 18) wystąpią Roots 
Melody, Jam Vibez i gość spe-
cjalny – KaCeZet. Początek – 
godz. 20.00. Bilety są dostępne  
w klubie.

Na 8 marca zaplanowano 
koncert akustyczny. W Centrum 
Kultury Studenckiej MROWISKO 
(ul. Pszczyńska 85) zagrają dwa 
zespoły – Roots Rockets oraz Ile-
gal Boys, czyli bardzo folkowo-
-reggae’owa odsłona członków 
znanej grupy Dubska. Początek 
– godz. 17.30. Wstęp wolny.

9 marca szykuje się Sunday 
Reggae w Stacji Artystycznej 
RYNEK. – Poznamy kulturę 
reggae i jej historię, obejrzymy 
też filmy pt. „Babylon” i „Rude 
Boy Story” – zapowiadają orga-
nizatorzy. Spotkanie, które po-
prowadzi DJ Bass Reprodukktor 
Xiądz Maken I, rozpocznie się  
o godzinie 15.30. Wstęp wolny. 

Na 14 marca na godzinę 
16.00 przewidziano kolejne 
festiwalowe warsztaty. Zajęcia 
tańca dancehall w Stacji Arty-
stycznej RYNEK poprowadzi 
mistrzyni świata w tej dyscy-
plinie – Ula „Afro” Fryc. Ćwi-
czenia zwieńczy pokaz tańca  
z udziałem uczestników. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Zapisy 
chętnych przyjmuje Bartosz 
Łapszyński pod adresem e-mail: 
bartek.lapszynski@gmail.com 
oraz na miejscu w Stacji. 

Winter Reggae zwieńczy kon- 
cert w klubie Spirala (ul. Pszczyń- 
ska 85). 15 marca na scenie zo- 
baczymy weteranów polskie-
go reggae, czyli zespół Izrael  
z Robertem Brylewskim i Darkiem 
„Maleo” Malejonkiem w skła- 
dzie. Nową falę reggae repre-
zentować będzie śląska formacja 
Tabu oraz Mesajah z zespołem 
Riddim Bandits. Zagra też radom-
ska Alicatea i Big Up! – zwycięzca 
zeszłorocznej Ostródy, najwięk-
szego festiwalu reggae w Polsce. 
Początek – godz. 17.30. Bilety 
dostępne są w klubie. 

WWW.WINTERREGGAE.PL 

Milenium to nazwa jednego z pRl-owskich osiedli w Gliwicach, na którym miesz-
kał malarz Radek Szlaga. To także tytuł najnowszej wystawy artysty, którą od  
7 marca będzie można oglądać w czytelni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a).

Radek Szlaga urodził się 
w 1979 r. w Gliwicach. Przez 
pierwsze dziesięć lat swoje-
go życia mieszkał właśnie na 
osiedlu Milenium w gliwickiej 
dzielnicy Zatorze. – Jego chło-
pięce przygody rozgrywały się 
pomiędzy odrapanymi ścianami 
bloków i pordzewiałymi trze-
pakami. Na tym osiedlu mały 
Szlaga wspinał się na najwyższe 
gałęzie drzew, zapuszczał w ta-
jemnicze piwnice, podpalał ga-
zety w rynnach i robił wszystko 
to, dlaczego warto było zaryzy-
kować gniew świata dorosłych. 
Teraz, po latach, które upłynęły 
od czasów Milenium, dorosły 
Szlaga wykorzystuje w twórczo-
ści ułamki wspomnień, odtwa-
rzając sceny i postaci odciśnięte 
w pamięci. Jednak wystawa 
„Milenium” to nie tylko bez-
troska opowieść o chłopięcych 
przygodach. Malarstwo Radka 

jest poszukiwaniem własnego 
miejsca w chaosie znaków  
i wspomnień. Jest nawracającą 
potrzebą tworzenia prywatnej 
mapy miejsc, z którymi jest lub 
był związany: Gliwic – Detroit 
– Szlagówki – opowiada Marta 
Kudelska, kuratorka wystawy 
w Czytelni Sztuki. – Wydaje się, 
że malarstwo jest dla Szlagi 
próbą oswojenia przemijania, 
pretekstem do przeszukiwań 
zakamarków przeszłości, za-
tracaniem się w tym, co mi-
nęło, a teraz trwa jedynie jako 
efemeryczny fenomen pamięci. 
Powrót Szlagi do Milenium sta-
je się niebezpieczną wyprawą. 
Mieszkańcy krainy dzieciństwa 
nabierają złowrogich rysów,  
a próby uporządkowania wspo-
mnień i fantazmatów opatry-
wane są gorzkim komentarzem 
malarza. Początkowa sielanka 
i beztroska, którą przyjmowali-

śmy za pewnik, zanika z każdym 
kolejnym pociągnięciem pędzla.

Radek Szlaga w 2005 r. ukoń-
czył z wyróżnieniem malarstwo 
na Akademii Sztuk Pięknych  
w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Jerzego Kałuckiego. 
Współtworzył grupę PENER-
STWO. W 2012 r. nominowany 
był do nagrody Paszporty Poli-
tyki w kategorii sztuki wizualne. 
Swoje prace prezentował na 
wystawach indywidualnych  
i zbiorowych, m.in. w galerii 
Trinosophes w Detroit, podczas 
13. edycji festiwalu Performa  
w Nowym Jorku, a także na 
głośnej wystawie „British Bri-
tish Polish Polish” w warszaw-
skim CSW Zamek Ujazdowski.  
Wernisaż w Czytelni Sztuki roz-
pocznie się 7 marca o godzinie 
18.00. Wystawa będzie czynna 
do 30 kwietnia. 

To propozycja Muzeum w Gliwicach na najbliższą sobotę. W Oddziale Odlewnic-
twa artystycznego (ul. Bojkowska 37) odbędą się warsztaty z wykorzystaniem 
replik elementów biżuterii żeliwnej pod hasłem „zaułek jubilerów”. 

– Urok biżuterii, w której 
kochały się kobiety I połowy 
XIX wieku, wciąż działa, a ona 
sama znów może przynieść 
paniom nieco radości. Ażurowe 
bransolety z roślinnym orna-
mentem, kunsztowny medalion 
z kobiecym profilem, gemmy  
– okrągłe bądź owalne plakiety 
wprawiane w naszyjniki, a na 
nich reliefy o tematyce mitolo-
gicznej, a wszystko to z żeliwa. 
Mając do dyspozycji wykonane 
z gipsu repliki żeliwnych klej-

notów, ozdobne sznury i farby 
akrylowe będziemy tworzyć 
własne kompozycje – kolie, 
naszyjniki, bransolety. Spraw-
dzimy, jak kunsztowne wzory  
i motywy sprzed prawie dwustu 
lat odnajdują się w nowoczes-
nych stylizacjach – zachęcają 
muzealnicy. Zajęcia zaplanowa-
no na 8 marca na godz. 10.00, 
11.30 i 13.00. Udział w nich jest 
bezpłatny, lecz ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc obo-
wiązują wcześniejsze zgłoszenia 

– telefonicznie pod numerem 
32/335-44-03.

Oprócz replik nie zabraknie 
prawdziwych zabytków. Orygi-
nalną biżuterię z epoki kamienia, 
brązu, żelaza i inne przedmioty 
związane z codziennym życiem 
białogłowy w pradziejach 
zaprezentuje archeolog Rado-
sław Zdaniewicz, który opowie  
o kobietach w Polsce starożyt-
nej i średniowiecznej. Wykład 
rozpocznie się o godzinie 12.00.

(bom) 
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przedsiębiorstwo energetyki ciepl-
nej w Gliwicach kontynuuje akcję 
informacyjną zachęcającą miesz-
kańców poszczególnych dzielnic 
do korzystania z ciepła z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. po łabędach, 
w których konsultacje dla rejonu 
ulic kosmonautów – Róży luksem-
burg – partyzantów zakończą się 
pod koniec marca, przyszedł czas 
na tzw. starą Sośnicę. 

Przedstawione w lutym na trzech 
spotkaniach informacyjnych plany ucie-
płowienia tej części Gliwic dotyczą wybra-
nych budynków przy ulicach Kasprowicza, 
Korczoka, Staszica, Gankowej, Odrową-
żów, Skarbnika, Wielickiej i Drzymały.  
To w większości przedwojenne domy  
z tradycyjnymi piecami węglowymi, 
pozbawione gazu. Należą do spółdzielni 
mieszkaniowej DOMATOR bądź do miasta. 
Ich mieszkańcy z dużym zainteresowa-
niem podeszli do zamierzeń PEC-u. 

– Spotkania informacyjne cieszyły się 
bardzo dużą popularnością. Na każde przy-
chodziło po kilkadziesiąt osób. Dużym za-
angażowaniem wykazali się w tym wzglę-

dzie radni miejscy i osiedlowi – mówi Beata 
Wacławczyk, specjalista ds. marketingu  
i handlu w PEC – Gliwice. – Frekwencja na 
spotkaniach i pierwsze deklaracje miesz-
kańców pozwalają przypuszczać, że inwe-
stycja dojdzie do skutku. Jeżeli deklaracje 
te zostaną potwierdzone umową o przy-
łączenie, na co zarządcy budynków mają 
czas do końca marca 2015 roku, wówczas 
ciepło z miejskiej sieci mogłoby popłynąć 
w tej części Sośnicy w sezonie 2016/2017.

Warunkiem podjęcia inwestycji przez 
PEC – Gliwice jest – przypomnijmy – przy-
łączenie do sieci minimum połowy lokali  
z danego rejonu.

z jakimi wydatkami  
należy się liczyć?

W trakcie spotkań z mieszkańca-
mi informowano ich o kosztach, które 
poniosą w przypadku podłączenia do 
sieci ciepłowniczej. I tak jeśli co najmniej  
50% właścicieli mieszkań w budynku wy-
razi zgodę na przyłączenie się do niej, to 
PEC wykona przyłącze cieplne do budynku 
i za nie zapłaci. Do sfinansowania przez 
mieszkańców pozostanie węzeł cieplny, 
następnie wykonanie instalacji wewnętrz-
nej w budynku i instalacji centralnego 
ogrzewania w samych mieszkaniach (przy-
pominamy, że w mieszkaniu nie trzeba 
montować nowego c.o., jeżeli sprawna 
jest instalacja podłączona dotychczas do 
kotła gazowego lub węglowego).

– Zaproponowaliśmy również, że jeśli 
ponad 70% lokali w budynku będzie za-
interesowanych przyłączeniem, wówczas 
oprócz sieci ciepłowniczej i przyłącza do 
budynku wykonamy także urządzenia 
węzła cieplnego. Jeżeli zainteresowanie 
będzie z kolei na poziomie 90%, a przyszli 
odbiorcy oprócz centralnego ogrzewania 
będą chcieli pobierać również ciepło do 
podgrzewania wody, wówczas wykonamy 
także instalację w części wspólnej budyn-
ku, czyli piony na klatkach schodowych 
– relacjonuje Beata Wacławczyk. 

podobne propozycje pec  
skierował do mieszkańców łabęd 
podczas spotkań organizowanych 
jesienią ubiegłego roku przy 
udziale radnych z dzielnicy 
(miejskich i osiedlowych) 

W Łabędach obszar przewidziany do 
uciepłowienia jest większy niż w Sośnicy 
– zajmuje blisko 110 hektarów. Z tego po-
wodu podzielono go na rejony. Pierwszy 
ciągnie się od ul. Kosmonautów, wzdłuż 
ul. Róży Luksemburg, do ul. Partyzantów. 
Drugi obejmuje obszar od ul. Partyzantów 
do dawnego domu kultury przy ul. Wolno-
ści. Rejon trzeci to okolice ulic Strzelców 
Bytomskich i Olimpijskiej. 

W tej części miasta stroną rozmów  
z PEC – Gliwice są na ogół liczne wspólno-
ty mieszkaniowe. Między innymi na pod-
stawie podjętych przez nie uchwał będzie 

można sprawdzić realne zainteresowanie 
tematem. – Kluczowe dla dalszych dzia-
łań PEC w całej dzielnicy Łabędy będą 
decyzje wspólnot i mieszkańców rejo-
nu 1, ponieważ to przez ten obszar będzie 
musiała przejść sieciowa infrastruktura 
podziemna. Jeżeli na podłączenie do sieci 
zdecyduje się co najmniej połowa z nich, 
to dopiero wtedy będziemy organizować 
spotkania z mieszkańcami pozostałych 
ulic obejmujących rejon 2 i 3 – podkreśla 
Beata Wacławczyk. 

Konsultacje dla rejonu ulic Kosmo-
nautów – Róży Luksemburg – Partyzan-
tów zakończą się – przypomnijmy – pod 
koniec marca. Jeżeli mieszkańcy przesądzą 
o realizacji inwestycji, to ciepło z miejskiej 
sieci może popłynąć w tej części Łabęd 
jesienią 2015 roku.

Tam dowiesz się więcej
Szczegółowe informacje dotyczące 

podłączenia do miejskiej sieci ciepłowni-
czej można uzyskać w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej pod numerami telefo-
nów 32/335-01-03 i 32/335-01-18, a także  
za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(b.waclawczyk@pec.gliwice.pl). Na stro-
nie PEC – Gliwice opisano również zalety 
ciepła systemowego.                             (kik)

INWeSTycJe

INNy pUNkT WIDzeNIa
koszmarne korki. zablokowane miasto. Nie da się jeździć. podob-
ne opinie można usłyszeć w Gliwicach. Nie mają one jednak wiele 
wspólnego z rzeczywistością. 

Prawdą jest, że po Gliwicach jeździ się 
ostatnio trudniej niż do tej pory. Zdarza 
się w niektórych miejscach, szczególnie 
w godzinach szczytu, że ruch jest spo-
wolniony, a nawet kilka minut trzeba od-
czekać. Nie ma jednak komunikacyjnego 
paraliżu, czego można było się obawiać 
ze względu na tzw. szeroki front robót in-
westycyjnych w mieście. Trzeba ten czas 
cierpliwie przeżyć, żeby niebawem można 
było korzystać z jednego z najlepszych 
rozwiązań komunikacyjnych nie tylko na 
Śląsku. Większość mieszkańców naszego 
miasta doskonale to rozumie. 

Na niezłą sytuację na gliwickich uli-
cach ma zapewne wpływ ograniczenie 

poruszania się po mieście samochodów 
ciężkich, a przede wszystkim inteligentny 
system sterowania ruchem. Ostatnio je-
den z regionalnych dzienników poinfor-
mował, że w Katowicach z początkiem 
marca na newralgicznych skrzyżowa-
niach pojawią się policjanci, aby kie-
rować ruchem, bo światła okazują się 
niewydolne i powstają gigantyczne korki.  
Gazeta przytacza również opinię Policji, 
że jedynym miastem w regionie, które 
radzi sobie z korkami, są Gliwice. Warto 
nieraz szerzej otworzyć oczy i zdobyć się 
na trzeźwe spojrzenie na otaczającą nas 
rzeczywistość. 
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ROzlIcz pIT

Wykaz gliwickich organizacji pożytku publicznego uprawnionych  
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.  

Lp KRS NazWa ORGaNIzacJI

1. 0000247809 CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

2. 0000152376 CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA „TEEN CHALLENGE” z dopiskiem DLA ODDZIAŁU 
GLIWICKIEGO

3. 0000001456 DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
4. 0000001366 EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH
5. 0000107061 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „NADZIEJA”
6. 0000399191 FUNDACJA RÓŻYCZKA

7. 0000283966 FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI 
CHARYTATYWNEJ RADAN

8. 0000000715 GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

9. 0000221601 GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY „STOKROTKA” TOWARZYSTWA KRZEWIENIA 
KULTURY FIZYCZNEJ

10. 0000004561 GLIWICKIE STOWARZYSZENIE TANECZNO-SPORTOWE SZOK – GLIWICE
11. 0000001446 GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
12. 0000002344 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH

13. 0000179042 GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM 
ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH

14. 0000003643 HABITAT FOR HUMANITY GLIWICE
15. 0000003074 KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS” GLIWICE
16. 0000002402 KLUB SPORTOWY „KODOKAN”
17. 0000067175 POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA
18. 0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem ODDZIAŁ REJONOWY PCK W GLIWICACH
19. 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI z dopiskiem DLA KOŁA GLIWICE
20. 0000275706 SIKRET GLIWICE
21. 0000002643 SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
22. 0000363171 STOWARZYSZENIE „ABADÁ CAPOEIRA GLIWICE”
23. 0000328818 STOWARZYSZENIE „CAŁA NAPRZÓD”
24. 0000148413 STOWARZYSZENIE „NASZ SZPITAL”
25. 0000252980 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO „POMOCNA DŁOŃ”

26. 0000003452 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW, ICH OPIEKUNÓW 
I PRZYJACIÓŁ „SON” W GLIWICACH

27. 0000180548 STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW WETERANÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
1919-1956 IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

28. 0000001834 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” W GLIWICACH
29. 0000322933 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY
30. 0000002841 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI GLIWICKIEJ W GLIWICACH
31. 0000269884 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
32. 0000003454 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH IM. ŚW. JÓZEFA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
33. 0000138202 TACY SAMI
34. 0000087613 TOWARZYSTWO BRYDŻOWE „SILESIA” W GLIWICACH
35. 0000022162 TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
36. 0000325158 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GLIWICKIE

37. 0000131323 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY z dopiskiem 
ODDZIAŁ MIEJSKI W GLIWICACH

38. 0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem H. GLIWICE

pODaTNIkU! 
WeSpRzyJ 
GlIWIckIe Opp!

WWW.GCOP.GLIWICE.PL

Jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodo-
wego od osób fizycznych za 2013 rok i chcesz 
wspomóc gliwickie organizacje pożytku pu-
blicznego (Opp) uprawnione do otrzymania 
1% Twojego podatku, możesz to uczynić, wy-
konując kilka prostych kroków. 

Podpowiadamy, co należy zrobić, by przekazać  
1% wybranej organizacji pożytku publicznego:
• Złożyć zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 

PIT-38, PIT-39 w nieprzekraczalnym terminie do  
30 kwietnia. 

• Zapłacić należny podatek stanowiący podsta-
wę obliczenia kwoty dla OPP w terminie do  
30 czerwca.

• Wybrać organizację pożytku publicznego, której chce-
my przekazać 1%. Ich wykaz jest dostępny na stronie 
internetowej http://www.gcop.gliwice.pl/strona-
34-organizacje_pozytku_publicznego.html. 
Wykaz wszystkich OPP zarejestrowanych w Polsce 
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem 
www.mpips.gov.pl.

• W formularzu PIT należy zaznaczyć pole: „Wniosek  
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego (OPP)”. 

Jeśli w zeznaniu podatkowym podasz numer KRS wy-
branej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania, 
to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku.

1% mogą przekazać również emeryci i renciści – wy-
starczy na bazie otrzymanego z ZUS PIT-40A samodziel-
nie złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie 
Skarbowym.

Tylko 1%, a znaczy tak wiele…
Elżbieta Bębnik

Materiał przygotowany na podstawie  
broszury Ministerstwa Finansów  

(http://www.pit.pl/att//broszuryMF/broszury%20
2014/ulotka_1_proc_za2013.pdf) 

pITy z GOIN
W każdy wtorek, po uprzednim zapisaniu się u pracow-

ników Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych, 
w siedzibie GOIN (ul. Zwycięstwa 34) osoby niepełno-
sprawne mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy 
podatkowego w wypełnieniu PIT-ów za rok 2013. W GOIN 
organizowane są też dyżury informacyjne pracowników 
urzędów skarbowych, poświęcone ulgom podatkowym 
przysługującym za ubiegły rok (I US – 21 marca, 11 kwiet-
nia, godz. 11.30 – 13.30, II US – 7 marca, 4 kwietnia, godz. 
12.00 – 14.00). Więcej informacji – tel. 32/332-44-41.

pODzIękOWaNIe
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA POLSKICH 

KOMBATANTÓW WETERANÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
1919-1956 IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO  
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH serdecznie dziękuje za dotych-
czasowe wsparcie udzielone organizacji. – Drodzy gliwi-
czanie! Liczymy, że i w tym roku przekażecie 1% podatku 
właśnie nam. Otrzymane środki przeznaczymy na wspar-
cie naszych najstarszych członków, którzy osiągnęli 90. rok 
życia. Jesteśmy organizacją utrzymującą się wyłącznie ze 
składek członkowskich oraz darowizn i dlatego przyjmu-
jemy z ogromną wdzięcznością każdą pomoc – apelują  
kpt. Zbigniew Żarnowiecki (prezes SPK), ppłk Marian  
Leśniak (prezes honorowy) oraz por. Waldemar Staszewski 
(wiceprezes) i mjr Tadeusz Gałek (sekretarz).               (kik)

http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl/strona-34-organizacje_pozytku_publicznego.html
http://www.gcop.gliwice.pl/strona-34-organizacje_pozytku_publicznego.html
http://www.mpips.gov.pl
http://www.pit.pl/att//broszuryMF/broszury%202014/ulotka_1_proc_za2013.pdf
http://www.pit.pl/att//broszuryMF/broszury%202014/ulotka_1_proc_za2013.pdf
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SpoRT

Na STaDIONIe FaJNIe JeST
piast Gliwice zaprasza przed-
szkolaków i uczniów gliwickich 
szkół na stadion miejski przy  
ul. Okrzei. klub chce zachęcać 
dzieci oraz młodzież do uprawia-
nia sportu i wychować kolejne 
pokolenie kibiców. 

Klubowi działacze myślą nie tylko 
o kolejnych meczach. Chcą też dbać  
o promowanie nowoczesnego stadionu 
miejskiego, zachęcać do trenowania piłki 
nożnej i kibicowania w Gliwicach. Czym 
innym jest bowiem oglądanie meczu 
przed telewizorem, a czym innym przeży-
wanie sportowych emocji na trybunach 
piłkarskich. Trzeba wychować kolejne 
pokolenie fanów, bo wiadomo: czym 
skorupka za młodu… 

„przedszkola na Okrzei”  
– w ramach tej akcji stadion 
miejski zwiedziło w rundzie 
jesiennej 325 dzieci 

W środy na stadionie pojawiają się 
dzieci z gliwickich przedszkoli. W run-
dzie jesiennej z tej okazji skorzystało  
7 placówek. – Wizyty maluchów zawsze 
oznaczają radosną atmosferę. Najpierw 
podjeżdżamy pod przedszkola klubowym 
autokarem, którym zwykle podróżują 
nasi piłkarze. Przewozimy dzieci na 
stadion, co już jest niezłą frajdą. Po-
tem nasi mali goście zwiedzają obiekt, 
poznają miejsca, do których kibice nie 
mają dostępu. Nie każdy może wejść do 
szatni, siłowni, sali konferencyjnej czy 
strefy VIP, więc dzieci z zaciekawieniem 
oglądają klubowe pomieszczenia. Spore 
zainteresowanie wzbudza też zabawa  
z maskotką Piasta – „Piastusiem” – opo-
wiada Mateusz Małek, rzecznik prasowy 
GKS „Piast” SA. 

Ważnym punktem spotkań jest 
zawsze konkurs rysunkowy. Wyniki ak-
tualnej edycji rywalizacji zostaną przed-
stawione za kilka tygodni, a autorzy 

zwycięskich prac będą mogli przeżyć nie-
samowitą przygodę – w trakcie jednego 
z meczów ligowych wprowadzą piłkarzy 
na murawę. 

Dzięki kampanii „Szkoły  
na stadionie” na trybunach 
kibicowało 5000 młodych 
gliwiczan wraz z opiekunami

Placówki edukacyjne mogą kupować 
bilety na mecze dla dzieci i młodzieży 
po 5 zł. W pierwszej połowie sezonu, 
podczas 11 spotkań rozgrywanych 
przy Okrzei możliwość tę wykorzystały  
23 placówki oświatowe. – Chcemy, żeby 
najmłodszych kibiców było jak najwięcej. 
Dla najaktywniejszych szkół i przedszkoli 
przygotowaliśmy konkurs – zachęca 
Mateusz Małek. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa w rywalizacji jest złożenie 
przez szkołę lub przedszkole przynaj-
mniej jednorazowego zamówienia bile-
tów. Wygra placówka, której procentowa 
liczba zamówień okaże się największa  
w stosunku do liczby uczniów. Na naj-

lepszych czekają: przejażdżka autoka-
rem klubowym, spotkania z piłkarzami 
Piasta Gliwice i możliwość wyprowa-
dzenia zawodników przed rozpoczęciem 
meczu T-Mobile Ekstraklasy w naszym 
mieście. Po pierwszej części sezonu na 
czele rywalizacji są: Szkoła Podstawo-

wa nr 39 (12,4%), Szkoła Podstawowa 
nr 1 (11,6%), Przedszkole Miejskie nr 7 
(10,9%), Przedszkole Niezapominajka 
(8,3%) oraz Przedszkole Irysek (7,9%).  

Fani niebiesko-czerwonych  
po raz kolejny pokazali,  
że mają wielkie serca

Takiego prezentu nie spodziewali 
się wychowankowie Domu Dziecka nr 1  
w Gliwicach. Stowarzyszenie Kibiców 
Piasta wraz z klubem postanowiło spra-
wić dzieciom niespodziankę, organizując 
całodzienną wycieczkę do Wrocławia. 
Autokar tym razem zabrał w podróż 
30-osobową grupę. – Jazdę umilano 
sobie sprawdzaniem znajomości sta-

dionowego repertuaru – dzieci śpiewały 
m.in. „To jest nasze Okrzei” czy „To, co 
jest w nas”. Maluchy, które uwielbiają 
zabawę klockami, nie mogły się doczekać 
zobaczenia największej wystawy Lego  
w Polsce. Makiety o niespotykanej for-
mie i wielkości bardzo im się spodobały.  

W stolicy Dolnego Śląska dzieci korzystały 
też z lokalnego aquaparku, który jest jed-
nym z najchętniej odwiedzanych parków 
wodnych. Tutaj również nie było mowy 
o nudzie. Do tego każdy otrzymał pakiet 
klubowych gadżetów – relacjonuje Kamil 
Garbala z Biura Prasowego GKS „Piast” 
SA. I dodaje: Nie ma większej radości, niż 
ujrzeć szczere uśmiechy dzieci, które taki 
dzień zapamiętają na długo.                                                       
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  10/2014 (681), 6 marca 20148

TeMaT TyGODNIa

czy GlIWIczaNIe pRzeSIĄDĄ SIę Na ROWe-
Ry? MIaSTO ROzWaŻa STWORzeNIe SIecI 
WyGODNych I BezpIeczNych DRóG RO-
WeROWych O chaRakTeRze kOMUNIka- 
cyJNyM. 

W Gliwicach są rowerowe ścieżki rekreacyjne, ale 
brakuje tras o charakterze komunikacyjnym, tzw. dróg 
dla rowerów (DDR), którymi można by bezpiecznie 
dojeżdżać rowerem do pracy, szkoły czy przemiesz-
czać się między dzielnicami. Władze miasta rozważają 
stworzenie systemu komunikacji rowerowej i mają już 
podstawę do dalszych działań. Gotowe jest opracowa-
nie projektowe dotyczące budowy DDR w Gliwicach, 
które wykonała za 369 tys. zł katowicka firma „INKOM”.  
– W ramach projektu powstał model systemu komuni-
kacyjnego dla rowerzystów, który ma być równoprawny 
z systemem komunikacji samochodowej. Drugiego tak 
kompleksowego i szczegółowego rozwiązania dla mia-
sta jako całości nie ma w całej Polsce – przekonuje Jan 
Gregorowicz, przedstawiciel firmy. 

Projektanci wzorowali się na doświadczeniach holen-
derskich oraz niektórych rozwiązaniach sprawdzonych 
w Polsce, np. w Szczecinie. Najważniejsze były jednak 
warunki zastane w Gliwicach i oczekiwania mieszkańców 
miasta. Prace trwały od połowy ubiegłego roku. – Się-
gnęliśmy nie tylko po niezbędne dokumenty planistycz-
ne, ale przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację  
w terenie. Ścieżki komunikacyjne dla rowerów muszą 
spełniać określone parametry. Sprawdzaliśmy więc bar-
dzo dokładnie, w jaki sposób najlepiej poprowadzić trasę 
w danym miejscu, jakie roboty budowlane trzeba prze-
prowadzić, jakie są ewentualnie trudności i przeszkody do 
zniwelowania – opowiada Jan Gregorowicz.  

ponad 80% ankietowanych opowiedziało się 
za rozwojem komunikacji rowerowej 

Ważnym elementem przygotowań do stworzenia 
opracowania projektowego były szerokie konsultacje. 
Ankieterzy odwiedzili w sierpniu ponad 1000 losowo 
wybranych gospodarstw domowych we wszystkich 
dzielnicach Gliwic. Przepytali osoby reprezentujące 
różne grupy mieszkańców. O preferencjach rowerowych 
opowiadali gliwiczanie w wieku od 10 do ponad 75 lat, 
kobiety i mężczyźni, przedstawiciele wielu zawodów.

Za rozwojem komunikacji rowerowej opowiedziało 
się 82% ankietowanych, co świadczy o dużym zaintere-
sowaniu tym zagadnieniem. Ponad 52% poinformowało, 
że posiada własny rower, a 43% zadeklarowało, że z nie-
go korzysta – to zdaniem projektantów wysoki wskaźnik 
aktywności rowerowej. Z zebranych danych wynika, że 
nawet osoby, które obecnie nie mają roweru, wnosiły 
o dalszy rozwój komunikacji rowerowej.

Wbrew przekonaniom, że rower jest używany przede 
wszystkim w lecie, gliwiczanie zadeklarowali, że chętnie 
jeżdżą nim od kwietnia do października, czyli przez po-
nad połowę roku. Okazuje się też, że 72% respondentów 
korzysta z rowerów głównie w celach rekreacyjnych, 
bo brakuje infrastruktury typowo komunikacyjnej (bez-
piecznych dróg, stojaków i parkingów). 

Równocześnie w wypowiedziach na temat kierun-
ków rozwoju respondenci częściej wskazywali na drogi 
rekreacyjne (47%) niż drogi komunikacyjne (23,6%), ale 
27,5% opowiedziało się za rozwojem zrównoważonym. 
Gdyby powstała sieć tras komunikacyjnych, to 37% pyta-
nych zadeklarowało chęć zmiany zachowań komunika-
cyjnych i korzystanie z transportu rowerowego kosztem 
rezygnacji głównie z transportu samochodowego. 

Ankiety nie wyczerpały problematyki badań i były 
jednym z kilku sposobów zbierania opinii. – Oddzielnie 
ankietowaliśmy po wakacjach studentów. Wstępną 
koncepcję zaprezentowaliśmy przedstawicielom Rady 
Miejskiej. Konsultowaliśmy się z merytorycznymi wy-
działami Urzędu Miejskiego oraz z Zarządem Dróg Miej-
skich, który udostępnił nam bazę danych dotyczących 
bezpieczeństwa i zdarzeń drogowych z udziałem rowe-
rzystów. Zwróciliśmy się także z prośbą o opinie do rad 
osiedlowych, zorganizowaliśmy otwarte spotkanie dla 
wszystkich zainteresowanych w NOWYCH GLIWICACH. 
Zaprosiliśmy do współpracy Gliwicką Radę Rowerową 
skupiającą osoby i organizacje, które chcą wpływać na 
kształt infrastruktury rowerowej w mieście – informuje 
przedstawiciel firmy „INKOM”. 

Gotowa jest koncepcja sieci dróg  
dla rowerów o długości ponad 300 km 

Plany zawarte w opracowaniu projektowym obejmują 
łącznie stworzenie ponad 300 km tras komunikacyjnych 
dla rowerów. W całości wykorzystano w nim ścieżki ist-
niejące obecnie, ale po dostosowaniu do odpowiednich 
standardów. Zaproponowany układ tras umożliwiałby wy-
godne przemieszczanie się po całym mieście oraz bezpiecz-
ny dojazd m.in. do zakładów pracy, szkół oraz ważnych 
urzędów, centrów handlowych, obiektów rekreacyjnych 
czy kulturalnych, kościołów, na dworzec kolejowy. 

W większości zaplanowano trasy asfaltowe, jed-
no- lub dwukierunkowe, o normatywnej szerokości,  
a w miejscach szczególnie niebezpiecznych oznaczo-
ne w kolorze czerwonym. Rzadziej stosowana jest 
nawierzchnia utwardzana – np. na terenach leśnych.  
W zdecydowanej większości trasy dla rowerów powinny 
być odseparowane od pasów dla samochodów. 

– Wskazujemy konkretne rozwiązania – albo wyraź-
nie wyznaczony pas na ulicy, albo zbudowanie oddziel-
nej drogi rowerowej. Proponujemy sposoby organizacji 
ruchu na skrzyżowaniach. Ułatwieniem w Gliwicach  
w pracach nad docelowym systemem transportu rowe-

rowego będzie funkcjonujący już system ITS (inteligentny 
system sterowania sygnalizacją świetlną), który umożli-
wia dynamiczne zarządzanie ruchem. Konieczne jest jed-
nak właściwe przeprowadzenie przez skrzyżowania dróg 
rowerowych i takie propozycje również przedstawiliśmy. 
Nasza koncepcja zawiera opracowanie standardów pro-
jektowania DDR, które powinny być stosowane w przy-
gotowywaniu ewentualnych projektów budowlanych  
– mówi Jan Gregorowicz. Przedstawiono także możliwo-
ści lokalizacji na terenie miasta różnego typu stojaków  
i parkingów rowerowych oraz ewentualnych wypożyczalni  
rowerów.

ROWeReM pO GlIWIcach 
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To może być plan stanowiący punkt  
wyjścia do dalszych działań 

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia jest wstępnie 
szacowany na ponad 250 milionów złotych. Koncepcja 
przewiduje 3 etapy realizacji docelowego układu dróg 
rowerowych. Pierwszy uwzględnia zasadniczy szkie-

let komunikacyjny ścieżek prowadzących z centrum  
w różne części miasta, o łącznej długości 128 km. Przy-
gotowano także wstępne kosztorysy dla poszczególnych 
etapów i oddzielnie dla konkretnych tras. 

– Trasy komunikacyjne dla rowerów to dobra i eko-
logiczna alternatywa dla mieszkańców. Dlatego rozwa-
żamy takie przedsięwzięcie i mamy już dobrą podstawę. 
To jednak bardzo droga inwestycja, więc jej ewentualna 
realizacja musi być rozłożona na wiele lat. Przeanalizu-

jemy dokładnie wszystkie wnioski, bo dalsze działania 
trzeba bardzo dobrze zaplanować i skoordynować  
z innymi inwestycjami – podobnie jak to dzieje się przy 
przebudowie układu komunikacyjnego dla samocho-
dów. Sprawdzimy też możliwość pozyskiwania na ten 
cel dotacji unijnych – mówi Piotr Wieczorek, zastępca 
prezydenta Gliwic.

(al)

Tak MOGłaBy WyGlĄDaĆ SIeĆ DRóG Dla ROWeRóW W GlIWIcach
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ROzMaITOścI

28 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości złOTych i DIaMeNTOWych GODóW. z myślą o 19 parach przygotowano okoliczno-
ściowe medale i dyplomy „za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie małżeństw świętujących 
półwiecze bądź 60-lecie swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w drugiej turze). W gronie 
obchodzących złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Barbara i paweł pawlikowie, alicja i Jan Radziętowie, krystyna  
i karol Salbertowie, aniela i zygmunt Sokołowscy, helena i hubert Szafrankowie oraz Wanda i Jan Wiorowie. Diamentowe Gody celebrowali 
w Ratuszu: helena i Mieczysław Mazurowie, a także leontyna i Jan korfantowie. pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych 
podczas uroczystości elżbietę i andrzeja Studzińskich, kazimierę i Romana śliwińskich oraz Teresę i Jana kozłowskich.                                 (kik)
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złOTe I DIaMeNTOWe GODy

NIe WSzySTkO MUSI 
TRaFIĆ Na śMIeTNIk…

…przekonują organizato-
rzy Osiedlowej Giełdy Zaba-
wek Używanych w Sośnicy  
i zapraszają na jedenastą już 
edycję imprezy. Zabawki bę-
dzie można sprzedać, kupić  
i wymieniać 9 marca w godzi-
nach 14.00 – 16.00 na terenie 
krytej pływalni „Neptun” przy 
ul. Dzionkarzy. Miejsca można 

rezerwować telefonicznie pod 
numerem 728-858-759. Zgło-
szenia przyjmuje Jerzy Zieleń. 
Wstęp jest wolny. Dodatkowo 
dorośli, którzy przyjdą na 
giełdę ze swoimi pociechami, 
będą mogli skorzystać z 50% 
zniżki na basen (wejście w go- 
dzinach 14.00 – 18.00). 

(bom)

BycIe RODzIceM TO 
WIelkIe WyzWaNIe

Jak uczestniczyć w życiu 
dziecka i dawać mu mądre 
wsparcie? W jaki sposób roz-
mawiać o szkolnych porażkach 
i sukcesach, aby rozmowa in-
spirowała do poszukiwań, na-
uki, podejmowania wyzwań? 
Jak wspierać szkołę w nauce 
nastawienia na rozwój? Od-
powiedzi na tak postawione 
pytania postarają się znaleźć 
uczestnicy bezpłatnego spo-
tkania dla rodziców, organizo-
wanego 10 marca w siedzibie 
Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum FILOMATA przy 
ul. Bojkowskiej 20a. Początek 
warsztatów – godz. 17.00. 
Przewidywany czas trwania – 

2 godziny. Spotkanie poprowa-
dzi Elżbieta Więcław (dyrektor 
LO i Gimnazjum FILOMATA, co-
ach i trener rozwoju osobiste-
go). Liczba miejsc ograniczo-
na! Warunkiem uczestnictwa 
jest jak najszybsze przesłanie 
na adres e-mail: szkolenia@
filomata.com.pl wypełnionego 
formularza zgłoszenia, dostęp-
nego na stronie

(zakładka: szkolenia).
(kik)

EDUKACJA

WWW.
FILOMATA.
COM.PL

Dwadzieścia lat temu za-
wodniczki z Gliwic zdobyły mi-
strzostwo Polski w kobiecej piłce 
nożnej. Drużyna pod nazwą Pia-
stunki Gliwice nie miała wtedy 
sobie równych. Od tego czasu 
futbol w kobiecym wydaniu  
i na dużym boisku zanikł. Trady-
cję chce odbudować Akademia 
GTW TEAM, która ogłasza na-
bór dziewcząt i kobiet w wieku  
16 – 20 lat (roczniki 1994  
– 1998) do drużyny piłkarskiej  
i futsalowej.

Od ponad roku – pod okiem 
trenera Dariusza Opoki – ćwi-
czy i bierze udział w turniejach 
sekcja piłki nożnej kobiet rocz-
nik 2000. Obecnie zawodniczki 
przygotowują się do startu  
w mistrzostwach Polski w futsa-
lu oraz do rozgrywek ligowych 
w sezonie 2014/2015. – To był 
pierwszy krok – powołać druży-
nę młodzieżową – mówi Dariusz 
Opoka. – Teraz ogłaszamy nabór 
do sekcji seniorek. Mam nadzie-
ję, że pojawi się dużo chętnych 

do gry w piłkę i już od września 
zagramy w lidze – dodaje trener.

Treningi naborowe odbędą 
się 12, 19 i 26 marca na boisku 
„Orlik” przy ul. Jasnej 31. Począ-
tek – godz. 17.30. Szczegóło-
wych informacji udziela Dariusz 
Opoka (tel. 500-170-516, e-mail: 
darekopoka@poczta.fm). Part-
nerem sportowym Akademii 
„GTW TEAM” jest Polish Soccer 
Skills oraz psycholog osiągnięć 
sportowych – Ewa Serwotka.

(bom)

pIłkaRkI pOSzUkIWaNe!

Świetnie spisały się siat-
karki AZS Politechniki Śląskiej  
w drugoligowej batalii. 22 lutego 
gliwickie zawodniczki rozegrały 
ostatni mecz rundy rewanżowej, 
pokonując na swoim boisku SMS 
Sosnowiec – 3:1 (20:25, 25:21, 
25:20, 25:19). Ta wygrana za-
pewniła im pierwsze miejsce 
w tabeli i przystąpienie do fazy 
play-off z pozycji faworytek. Ich 
przeciwnikiem będzie czwarty 
zespół rozgrywek – Sokół 43 AZS 
AWF Katowice. 

– Z pewnością czeka nas 
trudna przeprawa. Katowiczanki 
to bardzo solidna drużyna – wa-
leczna i konsekwentna, a gry 
play-off rządzą się swoimi pra-
wami. O wygranej może zadecy-
dować dyspozycja dnia. Ważne 

jest, która z ekip lepiej wytrzyma 
presję, jaka zazwyczaj towarzy-
szy tego typu pojedynkom. Je-
stem przekonana, że pokonamy 
katowiczanki, musimy jednak od 
pierwszej zagrywki być w pełni 
skoncentrowane i pewne siebie  
– mówi Patrycja Flakus, atakują-
ca AZS. W sezonie zasadniczym 
akademiczki dwukrotnie wygrały 
z katowiczankami (3:1 i 3:0). Jak 

będzie tym razem? Przekonamy 
się w najbliższy weekend. Mecze 
odbędą się 8 i 9 marca w hali 
Ośrodka Sportu Politechniki Ślą-
skiej przy ulicy Kaszubskiej 28. 
Sobotnie spotkanie rozpocznie 
się o godzinie 17.00, a niedziel-
ne – o 11.00. Wstęp jest wolny.  
– Zapraszamy i liczymy na go-
rący doping – zachęcają zawod-
niczki. 

pOWalczĄ  
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śRODOWISkO/OGłOSzeNIa

zBlIŻa SIę WIOSNa…
…a wraz z nią prace porządkowe w naszym „zielonym” otoczeniu. Niestety pod-
czas tych zajęć często dochodzi do uszkodzenia drzew i krzewów przez drastyczne 
cięcia koron, ich ogłowienie i usuwanie grubych konarów. Jak zatem prawidłowo 
pielęgnować zieleń? podpowiada Wydział środowiska Urzędu Miejskiego, który 
przygotował krótki poradnik o najważniejszych zasadach dotyczących przycinania 
drzew i krzewów. zapraszamy do lektury!

Drzewa i krzewy to istotny 
element przyrody towarzyszą-
cy ludziom. Nie tylko upiększają 
nasze osiedla czy podwórka, 
ale stanowią dobro publiczne 
i są objęte ochroną prawną. 
Każdy z nas ma obowiązek 
dbać o przyrodę i odpowiada 
za pogorszenie jej stanu lub 
zniszczenie. Należy zatem do-
łożyć wszelkich starań, aby raz 
posadzone drzewo służyło nam 
jak najdłużej. Jedną z podsta-
wowych zasad zapewniających 
zachowanie drzew i krzewów  
w dobrym stanie jest ich właści-
wa pielęgnacja, w tym termino-
we i fachowe wykonywanie cięć 
koron.

zgodnie ze sztuką  
ogrodniczą

Drzewa i krzewy powinny 
być pielęgnowane zgodnie  

z obowiązującą sztuką ogrod-
niczą. Wbrew powszechnym 
opiniom, proces pielęgnowania 
i kształtowania drzew jest czyn-
nością trudną, która wymaga 
sporej wiedzy z zakresu biologii, 
botaniki, dendrologii, chirurgii 
i pielęgnacji drzew. Niedopusz-
czalne jest, aby cięcia pielęgna-
cyjne drzew wykonywane były 
przez osoby niekompetentne 
i niewykwalifikowane. Ludzie 
podejmujący się tego zadania 
często nie zwracają uwagi lub 
zwyczajnie nie wiedzą, jak po-
winna wyglądać prawidłowa 
pielęgnacja. To sprawia, że 
drzewa są przycinane mocniej, 
niż wynikałoby to z zasad sztuki 
ogrodniczej.

Tego nie wolno robić!
Niezwykle szkodliwym 

i – niestety – często prakty-

kowanych sposobem redukcji 
rozmiarów drzewa, jest ich 
ogławianie. Oprócz zniszczenia 
walorów estetycznych rośliny, 
prowadzi ono często do powsta-
nia zaburzeń w statyce drzew ze 
względu na przeniesienie lub 
przesunięcie ich środka cięż-
kości. Dodatkowo drzewa takie 
narażone są na patogeny grzy-
bów. Usuwając od 50 do 100% 
ulistnionej korony, doprowadza 
się też do stopniowego obumie-
rania drzewa.

Do nieprawidłowo wykony-
wanych prac pielęgnacyjnych 
należy m.in.: 
• wycinanie żywych gałęzi, 

których usuwanie nie jest 
uzasadnione – ani z punktu 
widzenia biologicznego, ani 
technicznego, 

• zbyt duża redukcja korony 
poprzez grube cięcia.

zniszczenie  
drzew = kara pieniężna

Warto wiedzieć, że niewła-
ściwie wykonane cięcie drzew 
traktowane jest jako ich znisz-
czenie. Zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o ochronie przyrody 
prezydent miasta ma obowiązek 
wszcząć postępowanie admini-
stracyjne przeciwko posiadaczo-
wi nieruchomości, zmierzające 
do wymierzenia kary pieniężnej 
za zniszczenie rosnących na jego 
terenie drzew spowodowane 
niewłaściwym wykonaniem 
zabiegów pielęgnacyjnych.

prowadzenie zabiegów  
w obrębie korony drzew na te-
renie zieleni lub zadrzewieniach 
może obejmować wyłącznie:
• usuwanie gałęzi obumarłych, 

nadłamanych lub kolidującymi 
z obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami technicznymi,

• kształtowanie korony drzewa, 
którego wiek nie przekracza 
10 lat,

• utrzymywanie formowanego 
kształtu korony drzewa.

Uwaga na ptaki!
W prawidłowym przycinaniu 

drzew należy także zwrócić uwa-
gę na ptasie gniazda. W terminie 
od 1 marca do 15 października 
Ustawa o ochronie przyrody za-
kazuje usuwania ptasich gniazd 
z obiektów budowlanych i tere-
nów zieleni. Nieprzestrzeganie 
bądź naruszenie któregokol-
wiek z zakazów lub ograniczeń 
obowiązujących w stosunku do 
ptaków objętych ochroną ga-
tunkową, w tym niszczenie ich 
gniazd w okresie lęgowym, skut-
kuje karą grzywny lub aresztu.

Wydział Środowiska UM

Drugą część poradnika z infor-
macjami o rodzajach, sposobach 
i terminach cięć pielęgnacyjnych 

drzew i krzewów, opublikujemy  
w kolejnym numerze „MSI”.

Przykład źle przyciętego drzewa

Pielęgnowanie drzew wymaga sporej wiedzy i powinno być wykonywane  
przez osoby kompetentne

INFORMACJE

nabór wniosków do budżetu miasta  
na realizację zadań jednorocznych  

w 2015 r.
Podmiotami uprawnionymi do składania wnio-
sków są:
• radni,
• kluby radnych,
• komisje stałe Rady Miejskiej,
• rady osiedlowe,
• Młodzieżowa Rada Miasta.

Wnioski należy składać w Biurze Prezydenta Mia-
sta i Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21 (pokój 135, I piętro)  
w terminie do 15 kwietnia 2014 r.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie 
internetowej: https://gliwice.eu/samorzad/
budzet-miasta oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej: http://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/
budzet_miasta
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-54-11.

BezpłaTNe 
TReNINGI  
aqUa-aeROBIkU 
Dla OSóB  
W WIekU 65+
Miasto Gliwice organizuje bez-
płatne treningi aqua-aerobiku 
dla osób w wieku 65+.
Zapisy na poszczególne baseny 
pod numerami telefonów: 
• basen „Delfin”, Gliwice,  

ul. Warszawska 35 – tel. 694-
384-749;

• basen „Mewa”, Gliwice, ul. Me- 
wy 36 – tel. 504-339-373.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc ograniczona.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

OBRaDy Na ŻyWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miejskiej, które de-
cyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji 
RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do internetu i komputera. Można tam 
śledzić bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, 
zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SeSJa RaDy MIeJSkIeJ
6 marca 2014 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim o godz. 15.00 rozpocznie się 
sesja Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale  

nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale  
nr XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2014 r.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Gliwicach na 
zachód od ul. Klasztornej, ul. Pokoju i ul. Pszennej, 
obejmujących działki nr 2/6, 3/7, 4/6, obręb Stare 
Łabędy, stanowiące własność Miasta Gliwice.

6. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda
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OGłOSzeNIa
OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd 
 Pracy informujeOferty  

z 27 lutego 2014 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofer-
cie, 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. 

• kierowca kat. c+e – wyma-
gane doświadczenie zawodo-
we, karta kierowcy, badania 
psychotechniczne, kurs na 
przewóz rzeczy, przewóz 
towarów na terenie UE;

• kierownik budowy – wy-
kształcenie wyższe technicz-
ne, uprawnienia budowlane, 
prowadzenie dokumentacji, 
dopilnowanie terminowości 
i jakości wszystkich prowa-
dzonych prac, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kosmetyczka/kosmetolog – 
wykształcenie min. średnie 
kierunkowe, doświadczenie 
zawodowe min. 3 lata, sty-
lizacja paznokci, kosmetyka 
twarzy, masaże, manicure, 
pedicure, makijaż, dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice;

• operator szlifierki kłowej 
do wałków – wykształcenie 
kierunkowe, min. 3 lata do-
świadczenia zawodowego, 
znajomość rysunku tech-
nicznego na poziomie bar-
dzo dobrym, umiejętność 
wykonywania pomiarów, 
dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

• piekarz – doświadczenie 
zawodowe, wykształcenie 
zawodowe, praca na jedną 
zmianę od godziny 20.00;

• serwisant opon – wymagane 
doświadczenie zawodowe, 
wymiana, naprawa i sprze-
daż opon oraz naprawy bie-
żące, jedna lub dwie zmiany, 
umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice.

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

przedsiębiorstwo energetyki cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia organizowanych według procedur określonych 
regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. pn.:

	Dostawa materiałów preizolowanych.
Termin składania ofert: 7 marca 2014 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 7 marca 2014 r. o godz. 11.00

	zad. 1. Remont sieci cieplnej W.p. 2x Dn 400 mm  
i 2x Dn 500 mm w rejonie ul. Jasnej, pszczyńskiej 
w Gliwicach – etap 1.
zad. 2. Remont sieci cieplnej W.p. 2x Dn 200 mm  
w rejonie ulicy limanowskiego w Gliwicach.
Termin składania ofert: 11 marca 2014 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 11 marca 2014 r. o godz. 10.30

pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale przetargi / Inne przetargi

przedsiębiorstwo energetyki cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzo-

nego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP)  
z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 907  

z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.
Termin składania ofert: 2 kwietnia 2014 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
www.pec.gliwice.pl

zarząd Budynków Miejskich I Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu  

przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie przebudowy części budynku usługowego 
przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach z przeznaczeniem 
na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Ośrodek Inter-
wencji kryzysowej przy Ośrodku pomocy Społecznej.

Termin składania ofert: 10 marca 2014 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 marca 2014 r. o godz. 14.00

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
www.zbm.gliwice.pl

Górnośląska agencja przedsiębior-
czości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwi-

cach, ul. W. pola 16, 44-100 Gliwice,

ogłasza drugi przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg 
regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego, na

Modernizację istniejącego systemu izolacji przeci-
wilgotnościowej Budynku 2 – „Dyrekcji” centrum 

edukacji i Biznesu GapR sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Bojkowskiej 37.

Termin składania ofert: 14 marca 2014 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2014 r. o godz. 12.00

pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale przetargi / Inne przetargi

konkurs na stanowisko dyrektora centrum kształcenia  
zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. kozielska 1

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomo-
wany, który spełnia łącznie następujące 
wymagania:
a. nauczyciel mianowany lub dyplo-

mowany posiadający kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela 
w szkole lub placówce wchodzącej  
w skład Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nr 1, w której 
wymagania dotyczące kwalifikacji na-
uczycieli są najwyższe; 

b. ukończył studia wyższe lub studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu za-
rządzania oświatą, prowadzony zgod-
nie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli;

c. posiada co najmniej pięcioletni staż 
pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego;

d. uzyskał przed przystąpieniem do kon-
kursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy  

w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku za-

wodowego w okresie ostatniego 
roku albo

• w przypadku nauczyciela akade-
mickiego – pozytywną ocenę pracy  
w okresie ostatnich 4 lat pracy  
w szkole wyższej;

e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne 
do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

f. nie był karany karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 76, ust. 1 usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczy-
ciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674),  
a w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 140, ust. 1 ustawy  
z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (DzU nr 164, poz. 1365) oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postę-
powanie dyscyplinarne;

g. nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

h. nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie o przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego;

i. nie był karany zakazem pełnienia funk-
cji związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa  
w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy z 17 grud- 
nia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (DzU z 2013 r. poz. 168). 

2) Osoba niebędąca nauczycielem, któ-
ra spełnia łącznie następujące wyma- 
gania:
a. posiada obywatelstwo polskie, z tym 

że wymóg ten nie dotyczy obywateli 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej;

b. ukończyła studia magisterskie;
c. posiada co najmniej pięcioletni staż 

pracy, w tym co najmniej dwuletni staż 
pracy na stanowisku kierowniczym;

d. ma pełną zdolność do czynności praw-
nych i korzysta z praw publicznych;

e. nie toczy się przeciwko niej postępo-
wanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne;

f. spełnia wymagania określonew pkt 1, 
lit: b, e, g, i.

Oferty osób przystępujących do konkur-
su powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do kon-

kursu; 
b. koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 1; 

c. poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię dowo-
du osobistego lub innego dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

d. życiorys z opisem przebiegu pracy za-
wodowej, zawierający w szczególności 
informację o:

• stażu pracy pedagogicznej  
– w przypadku nauczyciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przy-
padku nauczyciela akademickiego, 
albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym  
– w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

e. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d;

f. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształ-
cenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego  
z zakresu zarządzania oświatą;

g. zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h. oświadczenie, że przeciwko kandy-
datowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dys-
cyplinarne;

i. oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

j. oświadczenie, że kandydat nie był 
karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa  
w art. 31, ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grud- 
nia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (DzU z 2013 r. poz. 168); 

k. oświadczenie o dopełnieniu obo-
wiązku, o którym mowa w art. 7,  
ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (DzU  
z 2007 r. nr 63, poz. 425);

l. oryginał lub poświadczona przez kan-
dydata za zgodność z oryginałem ko-
pia aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego 
– w przypadku nauczyciela;

m. oryginał lub poświadczona przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopia karty oceny pracy lub oceny do-
robku zawodowego – w przypadku na-
uczyciela i nauczyciela akademickiego;

n. oświadczenie, że kandydat nie był ka-
rany karą dyscyplinarną, o której mowa  
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta nauczyciela (DzU  
z 2006 r. nr 97, poz. 674) lub w art. 140 
ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, 
poz. 1365) – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

o. oświadczenie, że kandydat ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z pełni praw publicznych 
–w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem;

p. oświadczenie, że kandydat wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) w ce-
lach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrot-
nym, telefonem kontaktowym, numerem  
PESEL i dopiskiem „konkurs na stano-
wisko dyrektora centrum kształcenia 
zawodowego i Ustawicznego nr 1”  
w terminie do 21 marca 2014 r. na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, Wydział Edukacji, pokój 252.

Konkurs przeprowadzi komisja powo-
łana przez Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu: 32/238-55-20.

konkurs na stanowisko dyrektora poradni  
psychologiczno-pedagogicznej w Gliwicach, ul. Warszawska 35

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomo-
wany, który spełnia łącznie następujące 
wymagania:
a. ukończył studia magisterskie i po-

siada przygotowanie pedagogiczne 
oraz kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej;

b. ukończył studia wyższe lub studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony 
zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;

c. posiada co najmniej pięcioletni staż 
pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego;

d. uzyskał przed przystąpieniem do 
konkursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy  

w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku za-

wodowego w okresie ostatniego 
roku albo

• w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich 4 lat 
pracy w szkole wyższej;

e. spełnia warunki zdrowotne nie-
zbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

f. nie był karany karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczy-
ciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674),  
a w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 140 ust. 1 usta-
wy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 
1365) oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne;

g. nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

h. nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego;

i. nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mo-
wa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy  
z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (DzU  
z 2013 r. poz. 168). 

2) Osoba niebędąca nauczycielem, 
która spełnia łącznie następujące wy-
magania:
a. posiada obywatelstwo polskie, z tym 

że wymóg ten nie dotyczy obywateli 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b. ukończyła studia magisterskie;
c. posiada co najmniej pięcioletni staż 

pracy, w tym co najmniej dwuletni staż 
pracy na stanowisku kierowniczym;

d. ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z praw publicz-
nych;

e. nie toczy się przeciwko niej postę-
powanie o przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub postę-
powanie dyscyplinarne;

f. spełnia wymagania określone  
w pkt 1, lit. b, e, g, i.

Oferty osób przystępujących do kon-
kursu powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do kon-

kursu; 
b. koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 
c. poświadczoną przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopię dowo-
du osobistego lub innego dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;

d. życiorys z opisem przebiegu pracy 
zawodowej, zawierający w szczegól-
ności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej  

– w przypadku nauczyciela albo

• stażu pracy dydaktycznej  
– w przypadku nauczyciela aka-
demickiego, albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym  
– w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

e. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzają-
cych posiadanie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w lit. d;

f. oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształ-
cenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadec-
twa ukończenia kursu kwalifikacyj-
nego z zakresu zarządzania oświatą;

g. zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h. oświadczenie, że przeciwko kandy-
datowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne;

i. oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

j. oświadczenie, że kandydat nie był 
karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa  
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grud- 
nia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (DzU z 2013 r. poz. 168); 

k. oświadczenie o dopełnieniu obo-
wiązku, o którym mowa w art. 7,  
ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów (DzU 
z 2007 r. nr 63, poz. 425);

l. oryginał lub poświadczona przez kan-
dydata za zgodność z oryginałem ko-
pia aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego 
– w przypadku nauczyciela;

m. oryginał lub poświadczona przez 
kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopia karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego  
– w przypadku nauczyciela i nauczy-
ciela akademickiego;

n. oświadczenie, że kandydat nie był 
karany karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 76, ust. 1 ustawy  
z 26 stycznia 1982 r. – Karta na-
uczyciela (DzU z 2006 r. nr 97,  
poz. 674) lub w art. 140, ust. 1 ustawy  
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (DzU nr 164,  
poz. 1365) – w przypadku nauczy-
ciela i nauczyciela akademickiego;

o. oświadczenie, że kandydat ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych  
i korzysta z pełni praw publicznych 
– w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

p. oświadczenie, że kandydat wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zgodnie z ustawą z 29 sierp- 
nia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) 
w celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych ko-
pertach z podanym adresem zwrotnym, 
telefonem kontaktowym, numerem PE-
SEL i dopiskiem „konkurs na stanowisko 
dyrektora poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej w Gliwicach” w terminie do 
21 marca 2014 r. na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Wydział 
Edukacji, pokój 252.

Konkurs przeprowadzi komisja powo-
łana przez Prezydenta Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 32/238-55-20.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://arl.pl/pl/
http://www.zbm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1184
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1188
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,1182
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OGłOSzeNIa

komendant Straży 
Miejskiej  

w Gliwicach 
 ogłasza nabór do 

pracy w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, ul. Bolesława 

śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,  
na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze: kierownik wydziału 
administracyjno-prawnego.

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

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

nowisku, 
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 11 marca 2014 r. 
do godz. 15.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na kie-
rownicze stanowisko urzędnicze – kierow-
nik wydziału administracyjno-prawnego”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie 
do 11 marca 2014 r. do godziny 15.00.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie składane dokumenty należy 
ponumerować i sporządzić ich spis, który 
należy dołączyć do dokumentów. Doku-
menty należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Kandydat na kierownicze sta-
nowisko urzędnicze – kierownik wydziału 
administracyjno-prawnego”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

DO-1/2014 
Miejski 

zarząd Usług 
komunalnych 

w Gliwicach, ul. Strzelców Bytom-
skich 25c, zatrudni pracownika  

na stanowisko opiekuna zwierząt 
– akwarysty w palmiarni  

przy ul. Fredry 6 w pełnym  
wymiarze czasu pracy

liczba miejsc: 1
Termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2014 r.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum średnie,
• doświadczenie w branży akwarystycznej, 
• znajomość podstaw obsługi komputera.

Mile widziane:
• patent płetwonurka,
• uprawnienia do obsługi urządzeń elek-

trycznych do 1 kV,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność.

Do głównych obowiązków pracownika na 
ww. stanowisku będzie należało:
• pielęgnacja zbiorników ekspozycyj-

nych,
• opieka nad fauną i florą akwarystycz-

no-terrarystyczną,
• obsługa urządzeń technologicznych.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (telefon 
32/335-04-35) do 14 marca 2014 r. do 
godz. 15.00.

Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (DzU z 2002 r., nr 101,  
poz. 926 z późn. zm.)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształ-

cenie, posiadane kwalifikacje i staż 
pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatry-
wane. Zastrzegamy możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

DO-2/2014 
Miejski zarząd 

Usług komunal-
nych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,  
zatrudni pracownika na stanowisko 

ogrodnika terenów zielonych  
– kierowcy w Dziale zieleni w pełnym 

wymiarze czasu pracy

liczba miejsc: 1
Termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2014 r.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• prawo jazdy kat. B, BE, T, 
• dobry stan zdrowia (w tym zdolność do pracy 

na wysokości).

Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.

zakres zadań:
• czynności związane z utrzymaniem czystości 

na terenach zielonych,
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe,
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych 

oraz podlewanie,
• roboty związane z zimowym utrzymaniem 

terenu,
• prace związane z cięciem drzew i wycinka przy 

użyciu pilarki spalinowej (zgodnie z posiada-
nymi uprawnieniami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i codzienna obsługa pojazdów.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) do 
14 marca 2014 r. do godz. 15.00.

Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, 

posiadane kwalifikacje i staż pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z  wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

DO-4/2014
Miejski zarząd 

Usług komunal-
nych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c, zatrud-
ni pracownika na stanowisko opieku-
na zwierząt – kierowcy w Schronisku 

dla zwierząt przy ul. Wschodniej  
w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba etatów: 1 
Termin zatrudnienia: od zaraz

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zasadnicze zawo-

dowe,
• prawo jazdy kat. B,
• dyspozycyjność (praca zmianowa).

Mile widziane doświadczenie w pracy ze 
zwierzętami.

Do podstawowych obowiązków pracownika 
na ww. stanowisku będzie należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• bezpieczne i łagodne obchodzenie się ze 

zwierzętami,
• utrzymanie w czystości pomieszczeń i wy-

biegów dla zwierząt,
• zgłaszanie przełożonym złego stanu zdrowia 

zwierząt oraz awarii i usterek,
• wyjazdy interwencyjne do zwierząt bez-

domnych i zwierząt, które uległy wypadkom 
drogowym,

• utrzymanie w czystości samochodu inter-
wencyjnego oraz dbanie o jego należyty 
stan techniczny.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) do 
14 marca 2014 r. do godziny 15.00. 

Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie 

i kwalifikacje.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko  
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

DO-3/2014 
Miejski zarząd Usług 

komunalnych  
w Gliwicach, ul. Strzelców 

Bytomskich 25c, zatrudni pracownika na sta-
nowisko konserwatora w Dziale Stadionów 

Sportowych w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba etatów: 1 
Termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2014 r. – 31 paź-
dziernika 2014 r.
Miejsce wykonywania pracy: Boisko Orlik, ul. Jas- 
na 31 w Gliwicach

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
• dobry stan zdrowia (w tym zdolność do pracy na 

wysokości),
• prawo jazdy kat. B i BE.

Mile widziane: 
• znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem 

nawierzchni sztucznych boisk,
• zainteresowanie sportem,
• umiejętność współpracy z młodzieżą.

Do podstawowych obowiązków pracownika na 
ww. stanowisku będzie należało:
• wykonywanie prac porządkowych (m.in. sprząta-

nie, koszenie trawy, grabienie, wyznaczanie linii 
boisk, rozstawianie słupków do piłki siatkowej),

• bieżąca konserwacja urządzeń oraz pomieszczeń 
znajdujących się w użytkowaniu obiektu,

• nadzór nad obiektem w zakresie ochrony oraz 
pilnowania ładu i porządku,

• obsługa klientów obiektu (udzielanie informacji 
dotyczących pracy obiektu, przyjmowanie rezer-
wacji, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu).

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych  
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do  
14 marca 2014 r. do godziny 15.00. 

Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pra-
cy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, po-

siadane kwalifikacje i staż pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Za-
strzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

DO-5/2014 

Miejski  
zarząd 

Usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c, 
zatrudni pracownika 
na stanowisko kon-
serwatora w Dziale 

Remontowym w pełnym 
wymiarze czasu pracy

liczba miejsc: 2 (w tym 1 na 
zastępstwo)

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum za-

sadnicze zawodowe,
• umiejętność wykonywania 

prac ogólnobudowlanych  
i remontowych.

Mile widziane:
• dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia do obsługi sieci 

elektrycznych do 1 kV.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25c (te-
lefon 32/335-04-35) do 14 marca 
2014 r. do godz. 15.00.

Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające 

wykształcenie, posiadane 
kwalifikacje i staż pracy.

Oferty niekompletne nie bę-
dą rozpatrywane. Zastrzega-
my możliwość kontaktu tylko 
z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

komendant Straży 
Miejskiej  

w Gliwicach  
ogłasza nabór do 

pracy w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, ul. Bolesława 
śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, na 
wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze: kierownik wydziału 

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

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

nowisku, 
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do  11 marca 2014 r. 
do godz. 15.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na 
kierownicze stanowisko urzędnicze – kie-
rownik wydziału dyżurnych”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w ter-
minie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w termi-
nie do 11 marca 2014 r. do godziny 15.00.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie składane dokumenty należy 
ponumerować i sporządzić ich spis, który 
należy dołączyć do dokumentów. Doku-
menty należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Kandydat na kierownicze sta-
nowisko urzędnicze – kierownik wydziału 
dyżurnych”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach  

ogłasza nabór do 
pracy w Straży Miej-

skiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława śmiałego 2a, 44-121 

Gliwice, na wolne kierownicze 
stanowisko urzędnicze: kierownik 
wydziału profilaktyki i komunikacji 

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

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

nowisku, 
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do  11 marca 2014 r. 
do godz. 15.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na kie-
rownicze stanowisko urzędnicze – kierownik 
wydziału profilaktyki i komunikacji społecznej”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie 
do 11 marca 2014 r. do godziny 15.00.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie składane dokumenty należy 
ponumerować i sporządzić ich spis, który 
należy dołączyć do dokumentów. Doku-
menty należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Kandydat na kierownicze sta-
nowisko urzędnicze – kierownik wydziału 
profilaktyki i komunikacji społecznej”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

komendant Straży 
Miejskiej  

w Gliwicach  
ogłasza nabór do 

pracy w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, ul. Bolesława 
śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, na 
wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze: zastępca kierownika 
wydziału dzielnicowych.

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

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

nowisku, 
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do  11 marca 2014 r. 
do godz. 15.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na kie-
rownicze stanowisko urzędnicze – zastępca 
kierownika wydziału dzielnicowych”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie 
do 11 marca 2014 r. do godziny 15.00.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie składane dokumenty należy 
ponumerować i sporządzić ich spis, który 
należy dołączyć do dokumentów. Doku-
menty należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Kandydat na kierownicze sta-
nowisko urzędnicze – zastępca kierownika 
wydziału dzielnicowych”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

komendant Straży 
Miejskiej  

w Gliwicach  
ogłasza nabór do 

pracy w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, ul. Bolesława 
śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, na 
wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze: zastępca kierownika 
wydziału prewencji.

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

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

nowisku, 
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć 
do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 11 marca 2014 r. 
do godz. 15.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na 
kierownicze stanowisko urzędnicze – za-
stępca kierownika wydziału prewencji”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w ter-
minie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w termi-
nie do 11 marca 2014 r. do godziny 15.00.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie składane dokumenty należy 
ponumerować i sporządzić ich spis, który 
należy dołączyć do dokumentów. Doku-
menty należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Kandydat na kierownicze sta-
nowisko urzędnicze – zastępca kierownika 
wydziału prewencji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

OFERTY PRACY

http://smgliwice.pl/
http://smgliwice.pl/
http://smgliwice.pl/
http://smgliwice.pl/
http://smgliwice.pl/
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
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OGłOSzeNIa
NIERUCHOMOŚCI

o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego  
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Gliwice

lokalizacja: przy ul. chorzow-
skiej 51b w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów 
i KW
• działka nr 238, obr. Żorek,
objęta księgą wieczystą nr 
GL1G/00053418/6 prowadzoną 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka zabudowana położona przy  
ul. Chorzowskiej 51b w Gliwicach 
oznaczona nr 238, obr. Żorek,  
o pow. gruntu 0,0178 ha, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane,  
i pow. użytkowej budynku 51,40 m².
Nieruchomość położona w stre-
fie pośredniej Gliwic, w odległości  
2,4 km w kierunku północno-
-wschodnim od dworca PKP, przy 
ul. Chorzowskiej będącej jedną  
z głównych ulic przelotowych tej 
części miasta. Działka ma kształt 
regularny, zbliżony do prostoką-
ta o długości podstawy 14,5 m 
i wysokości ok. 12,3 m. Działka 
zabudowana wolno stojącym, 
parterowym, murowanym, nie-
podpiwniczonym budynkiem 
niemieszkalnym o funkcji usłu-
gowo-handlowej, zrealizowanym 
na początkach XX wieku w tech-
nologii tradycyjnej jako obiekt 
pomocniczy przy budynku miesz-
kalnym nr 53, krytym dachem 
konstrukcji drewnianej i papą. 
Budynek obecnie nieużytkowany 
o powierzchni zabudowy 75,10 m²  
i powierzchni użytkowej 51,40 m² 
w stanie technicznym pogorszo-
nym, wymagającym remontu 
kompleksowego, z dojściem do 
budynku o nawierzchni z płyt 
chodnikowych i terenem zieleni. 
Brak możliwości urządzenia bez-
pośredniego zjazdu z ul. Chorzow-
skiej. Dostępność mediów: sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna, ga-
zowa, elektryczna i teletechniczna. 
Otoczenie nieruchomości stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jedno-  
i wielorodzinna, tereny usług pu-
blicznych, przystanek autobusowy. 
Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nierucho-
mości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z wła-
ścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do prze-
targu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem faktycznym 
nieruchomości. 
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedają-
cy nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nie-
ruchomości odnośnie do wycinki, 
przycinki oraz przesadzenia drzew  
i krzewów określa ustawa z 16 kwie- 
tnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(DzU 2009.151.1220 z późn. zm.). 
Wycinka drzew i krzewów w wieku 
powyżej 10 lat w związku z inwesty-
cją może wiązać się z naliczeniem 
opłat. Na niezbędną wycinkę drzew 
i krzewów w wieku powyżej 10 lat 
gatunków nieowocowych wyma-
gane jest uzyskanie zezwolenia 
Prezydenta Miasta.

Obciążenia nieruchomości i zo-
bowiązania wobec nieruchomo-
ści – brak

przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązu-
jącego od 17 października 2010 r. 

miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego po 
wschodniej stronie ul. Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielni-
cy Szobiszowice i Zatorze (uchwała 
nr XXXVII/1089/2010 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., 
opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego 
nr 188 z 16 września 2010 r.,  
poz. 2908) – teren położony  
w Gliwicach, obejmujący działkę 
nr 238, obręb Żorek, oznaczony 
jest symbolem: 26M – co oznacza: 
Tereny mieszkaniowe o średniej 
intensywności zabudowy – istnie-
jące, dla których ustalone zostało:
1) Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna i jednorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
• działalność usługowa i usługi 

nieuciążliwe,
• zieleń urządzona, w tym urzą-

dzenia sportowo-rekreacyjne 
służące obsłudze mieszkańców 
oraz przydomowe ogrody,

• dojścia, dojazdy, parkingi  
i garaże, sieci infrastruktury 
technicznej.

Dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 26M, 
zgodnie z zasadami zabudowy  
i zagospodarowania terenu niniej-
szego planu, dopuszcza się utrzy-
manie, przebudowę i rozbudowę 
obiektów o przeznaczeniu innym 
niż podstawowe, występujących 
samodzielnie na nieruchomości, 
bez konieczności realizacji prze-
znaczenia podstawowego obo-
wiązującego na danym terenie 
– pod warunkiem niezwiększania 
uciążliwości dla sąsiedniej zabu-
dowy mieszkaniowej. Jednocześnie  
w §17 pkt 3 ppkt 4 ww. plan ustala 
zakaz realizacji nowej zabudowy  
(w tym rozbudowy istniejącej) bli-
żej niż 12 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni oznaczonej w planie 
symbolem 04 KDG 1/2 – ul. Cho-
rzowska. Przedmiotowy teren ob-
jęty jest zasięgiem strefy pośredniej 
ochrony konserwatorskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z zapisami ww. uchwały.

cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 121 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 1210,00 zł
Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a 
ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU  
nr 177, poz. 1054 z 2011) sprze-
daż nieruchomości zwolniona od 
opodatkowania podatkiem VAT.

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 31 mar-
ca 2014 r. o godzinie 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 30 kwietnia  
2014 r. 
I ustny przetarg nieograniczo-
ny odbył się 16 stycznia 2014 r.  
i zakończył się wynikiem nega-
tywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 12 100,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 238, obr. 
Żorek, oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Gminy naj-
później 27 marca 2014 r. 

pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż  

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

10 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. zwy-
cięstwa 21, w sali nr 146 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki nr 319, obręb Stare Gliwice,  
kW Gl1G/00041369/0, oraz nr 318, obręb Stare Gliwice, kW nr Gl1G/00041370/0 przy  
ul. Wesołej.

cena wywoławcza nieruchomości: 
224 100,00 zł
Wadium: 22 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2250,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto 
i zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług. 

Opis nieruchomości
Działka nr 319, obręb Stare Gliwice, 
o powierzchni 0,0955 ha oraz dział-
ka nr 318 o powierzchni 0,0049 ha 
mają kształt regularny, są płaskie, 
nieogrodzone i nieuzbrojone. Teren 
porośnięty jest roślinnością niską 
i wysoką. Ewentualną wycinkę 
drzew należy uzgodnić z Wydziałem 
Środowiska i w razie konieczności 
uzyskać zgodę. Otoczenie nierucho-
mości stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki 318 i 319 są przedzielo-
ne działką nr 317 o szerokości  
ok. 4,2 m, na której zlokalizowa-
ny jest rów melioracyjny. Działka  
nr 317 w obrębie Stare Gliwice jest 
własnością Miasta Gliwice. 
Rów melioracyjny znajduje się 
również w granicy działki nr 318, 
obręb Stare Gliwice, dlatego wy-
konywanie jakichkolwiek robót 
nie może spowodować zakłócenia 
stosunków wodnych na sąsiednich 
gruntach, powstałe szkody nowy 

właściciel winien usunąć na włas- 
ny koszt i we własnym zakresie.  
W przypadku przedmiotowego rowu 
informujemy, że przyszły nabywca 
nie może wykonywać żadnych prac 
w odległości 3 m od skarpy rowu. 
Obowiązuje również zakaz grodzenia 
w odległości 3 m od skarpy. Przy-
szły nabywca będzie miał obowią-
zek udostępnienia dojścia do rowu 
celem jego konserwacji. 
Działki znajdują się przy drodze  
(ul. Wesoła) o nawierzchni utwar-
dzonej, gruntowej. Kwestię włą-
czenia przedmiotowych działek 
do sieci dróg publicznych należy 
ustalić z Zarządem Dróg Miejskich 
w Gliwicach.
Przedmiotowe działki, tj. 318 i 319, 
obręb Stare Gliwice, są objęte umo-
wą dzierżawy z przeznaczeniem 
na ogród przydomowy do 31 paź-
dziernika 2015 r. Nowy nabywca 
nieruchomości wejdzie w prawa  
i obowiązki wydzierżawiającego.  
W umowie przewidziano 3-mie-
sięczny okres wypowiedzenia. 

przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r. 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego nierucho-

mości niezabudowane obejmujące 
działki nr 318 i 319 położone są na 
obszarze oznaczonym symbolem 
09MNn, co oznacza tereny nowej 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.
Zgodnie z § 21, ust. 3, pkt 3 ww. 
planu m.in. dla terenów o symbolu 
09MNn „ustala się budynki miesz-
kalne jednorodzinne w zabudowie 
bliźniaczej lub szeregowej”.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne, któ-
re wniosą wadium w wysokości 
22 500,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257  
z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, działki 318, 319, 
obr. Stare Gliwice, imię i nazwisko 
oraz PESEL lub nazwa oraz NIP fir-
my, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gli-
wice najpóźniej 4 kwietnia 2014 r. 

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

15 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. zwycię-
stwa 21, w sali 146 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Wawelskiej, obejmującej działkę 
nr 842/2, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0286 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr Gl1G/00036285/9.

cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 50 400,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Minimalne postąpienie: 510,00 zł
Cena nieruchomości jest opodat-
kowana podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 177,  
poz. 1054 z późn. zm.).

Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i kW
Działka oznaczona numerem 842/2, 
obręb Sośnica, objęta jest księgą 
wieczystą nr GL1G/00036285/9. 

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności 
nieruchomości niezabudowanej, 
obejmującej działkę nr 842/2, 
obręb Sośnica, o powierzchni  
0,0286 ha, użytek: „B” – tereny 
mieszkaniowe. 
Nieruchomość położona jest w Gli- 
wicach u zbiegu ul. Wawelskiej  
z ul. Poznańską, w sąsiedztwie po-
toku Guido, w odległości ok. 130 m  
w kierunku północnym od ul. gen.  
W. Sikorskiego, będącej jedną  
z głównych ulic przelotowych tej czę-
ści miasta, wzdłuż której usytuowane 
są przystanki komunikacji miejskiej. 
Sąsiedztwo nieruchomości sta-
nowią tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej i tereny usług 
oraz zieleni nieurządzonej i wód 
powierzchniowych płynących.
Działka posiada kształt zbliżony 
w ogólnym zarysie do trapezu ze 
ściętym południowo-zachodnim 
narożem. Teren działki jest w mia-
rę równy, płaski, lekko nachylony 
w kierunku południowym, z wy-
jątkiem południowo-wschodniej 
części znacznie wzniesionej i ufor-
mowanej w stromą skarpę. Dział-
ka jest nieogrodzona z wyjątkiem 

wschodniej granicy, wygrodzonej 
ogrodzeniem sąsiedniej nierucho-
mości z siatki na słupkach stalo-
wych osadzonych w cokole.
Teren działki stanowi: w części 
północnej – fragment ogrodu, 
wygrodzony płotem drewnianym  
z usytuowanym w tej części obiektem 
gospodarczym, a w części południo-
wej – teren zieleni nieurządzonej  
z pojedynczymi drzewami liściastymi.
Działka ma możliwość skomu-
nikowania z drogą publiczną  
– ul. Wawelską, co powinno nastą-
pić nowo projektowanym zjazdem. 
Konkretny sposób skomunikowania 
należy uzgodnić przed rozpoczę-
ciem inwestycji z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach, gdyż wa-
runki włączenia ruchu drogowego  
z nieruchomości do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie 
i uzależnione są one od natężenia 
oraz struktury ruchu, który będzie 
generowała inwestycja.

W pobliżu nieruchomości znajdują 
się następujące uzbrojenia tech-
niczne:
• linia energetyczna,
• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa,
• kanalizacja deszczowa oraz sa-

nitarna.

Warunki podłączenia poszczegól-
nych mediów należy uzgodnić bez-
pośrednio z ich dostawcami.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w gra-
nicach którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający 

nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 

przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego 
dzielnicę Sośnica-Północ (uchwała  
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., 
Dz. U. Woj. Śląskiego nr 143  
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), 
nieruchomość obejmująca działkę 
nr 842/2, obręb Sośnica, położona 
przy ul. Wawelskiej w Gliwicach, 
znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem 08 U, co oznacza: 
tereny istniejących usług i drobnej 
wytwórczości, dla których ustalone 
zostało następujące przeznaczenie:
• podstawowe:

• usługi,
• drobna wytwórczość; 

• uzupełniające:
• mieszkaniowe.

Dla ww. terenu ustalona została 
nieprzekraczalna linia zabudowy.
W ww. planie miejscowym przed-
miotowa działka znajduje się  
w granicach:
obszaru górniczego „Sośnica III”,
ścisłego obszaru rewitalizacji,
strefy ochrony konserwatorskiej.

Wadium
Wadium w wysokości 5100,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 842/2, obr. 
Sośnica”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Gminy najpóźniej  
10 kwietnia 2014 r. 

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

Górnośląska 
agencja przed-

siębiorczości  
i Rozwoju  

spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego pola 16,  

tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117;  
ogłasza zaproszenie do przetargu 
ustnego ograniczonego mającego 
na celu sprzedaż nieruchomości 

opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wcho-
dzi nieruchomość położona w Gliwicach, 
obręb Nowe Gliwice, złożona z działki o nu-
merze 14/50 i powierzchni 0,3815 hektara, 
ujawniona w księdze Wieczystej o nume-
rze Gl1G/00052624/6, prowadzonej przez  
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-
wego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu 
notarialnego z 8 grudnia 2009 roku. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Księdze 
Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot prze-
targu nie jest obciążona ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie (w tym projektowanie) i realizację 
przedsięwzięć nowych technologii. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi: 5 zł netto/m2

liczba postąpień: minimum jedno 

cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości  
– 165,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt 
pięć złotych 00/100 groszy), 1 m2 nierucho-
mości – 202,95 zł brutto (słownie: dwieście 
dwa złote 95/100 groszy).

cena netto całej nieruchomości o numerze 
14/50 – 629 475,00 zł (słownie: sześćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sie-
demdziesiąt pięć złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości o numerze 
14/50 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 
774 254,25 zł (słownie: siedemset siedem-
dziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt 
cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzie-
ścia tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na 
rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w ter-
minie do 14 marca 2014 r. do godz. 9.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocz-
nie się 14 marca 2014 r. o godzinie 10.00  
w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wy-
kupienie „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej poda-
nym terminie oraz złożenie pisemnej oferty  
o treści określonej w SIWP wraz z wymagany-
mi dokumentami do 14 marca 2014 r. do go-
dziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze za-
warto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie 
organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00,  
w dniach roboczych, od poniedziałku do piąt-
ku do 13 marca 2014 r. od godz. 8.00 do 15.00. 
Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 23% po-
datku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100 
groszy plus 23% podatku VAT), płatne na 
rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w „Specyfikacji istotnych wa-
runków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości  
i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega 
sobie prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
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.)

ZAWIADAMIA

http://arl.pl/pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1203
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1200
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1193


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  10/2014 (681), 6 marca 2014 15

OGłOSzeNIa

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskie-
go 550, obejmującej działkę nr 1292/1, ob-
ręb Ostropa północ, objętej księgą wieczystą  
nr Gl1G/00041498/3
Termin przetargu: 10 kwietnia 2014 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 573 000,00 zł
Wadium: 57 300,00 zł
Wniesienie wadium: 4 kwietnia 2014 r. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności działki nr 1336, obr. Stare Miasto, 
o pow. 0,0024 ha oraz działki 1337, obr. Stare 
Miasto, o pow. 0,0898 ha z księgi wieczystej  
nr Gl1G/00033832/8 zabudowanych budynkiem 
o funkcji mieszkalno-użytkowej położonym przy 
ul. Dworcowej 32 w Gliwicach o pow. użytko-
wej 352,75 m² wraz z oficyną o pow. użytkowej 
380,00 m².
Termin przetargu: 11 kwietnia 2014 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 580 500,00 zł 
Wadium: 58 050,00 zł 
Wniesienie wadium: 8 kwietnia 2014 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Gliwice, zlokalizowanej przy  
ul. chorzowskiej w Gliwicach, składającej się  
z działki nr 76/2, obr. Żorek, i działki nr 77,  
obr. Żorek, zabudowanej kompleksem budynków 
o charakterze magazynowym, warsztatowym  
i biurowym, stanowiącej własność Gminy Gliwice, 
wpisanej do kW nr Gl1G/00046417/7.
Termin przetargu: 4 września 2014 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 300 000,00 zł 
Wadium: 430 000,00 zł
Wniesienie wadium: 1 września 2014 r. 

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprze-
daż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

przetargi ogłoszone przez prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE  NA SPRZEDAŻ
przetargi ogłoszone przez prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest zakład Gospodarki Mieszkaniowej

  Ul. NOWy śWIaT 4, lokal nr 8, pod-
dasze, pow. 33,80 m2, 1 pokój, kuch-
nia (z dostępem do Wc w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 10.00
cena nieruchomości: 67 490,96 zł
cena wywoławcza nieruchomości:  
67 500,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2014 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 3400,00 zł
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. pleBaŃSka 9, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 45,77 m2 + 2 piwnice: 10,80 m2, 
1 pokój, kuchnia, przedpokój (z dostę-
pem do Wc w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 10.30
cena nieruchomości: 93 090,37 zł
cena wywoławcza nieruchomości:  
93 100,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2014 r.  
od godz. 14.15 do 14.30
Wadium: 4700,00 zł
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. WITkIeWIcza 25, lokal nr 2, par-
ter, pow. 40,83 m2 + piwnica 4,71 m2, 
2 pokoje, przedpokój, Wc, kuchnia
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 11.00
cena nieruchomości: 84 199,08 zł
cena wywoławcza nieruchomości:  
67 900,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2014 r.  
od godz. 13.35 do 13.50
Wadium: 3400,00 zł 
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. śW. BRONISłaWy 6, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 30,89 m2, 1 pokój, 
przedpokój, Wc, kuchnia, spiżarka
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 11.30
cena nieruchomości: 66 799,42 zł
cena wywoławcza nieruchomości:  
53 700,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2014 r.  
od godz. 13.10 do 13.25
Wadium: 2700,00 zł 
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. pSzczyŃSka 145, lokal nr 2, 
parter, pow. 63,75 m2 + piwnica  
7,48 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój

Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 12.30
cena nieruchomości: 120 513,70 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
109 100,00 zł
Termin oględzin: 12 marca 2014 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 5500,00 zł
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. pSzczyŃSka 92, lokal nr 2, par-
ter, pow. 40,38 m2, 1 pokój, kuchnia, 
z dostępem do Wc na klatce scho-
dowej (części wspólne)
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 13.00
cena nieruchomości: 71 826,42 zł
cena wywoławcza nieruchomości:  
65 100,00 zł
Termin oględzin: 12 marca 2014 r.  
od godz. 14.40 do 14.50
Wadium: 3300,00 zł 
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. JaSNOGóRSka 4, lokal nr 5,  
III piętro (poddasze), pow. 62,22 m2 
+ piwnice: 5,47 m2 i 3,77 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, Wc (do 
zalegalizowania)
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 14.00
cena nieruchomości: 133 996,98 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 
108 000,00 zł
Termin oględzin: 13 marca 2014 r.,  
od godz. 10.20 do 10.35
Wadium: 5400,00 zł
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. SaWIckIeJ 19, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,12 m2 + piwnica 7,70 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój, łazienka z Wc
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 14.30
cena nieruchomości: 76 630,64 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 
69 700,00 zł
Termin oględzin: 12 marca 2014 r.,  
od godz. 14.15 do 14.30
Wadium: 3500,00 zł
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

 Ul. zyGMUNTa STaReGO 39, lokal  
nr 7, III piętro (poddasze), pow.  
40,03 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, dostęp do Wc na klatce schodo-
wej (części wspólne)
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 11.00 
cena nieruchomości: 80 347,03 zł

cena wywoławcza nieruchomości:  
72 700,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2014 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Wadium: 3700,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

 Ul. zyGMUNTa STaReGO 25, lokal  
nr 1, parter, pow. 59,41 m2 + piw-
nica: 12,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, Wc (do zalegalizowania)
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 11.30
cena nieruchomości: 118 989,54 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
119 000,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2014 r.  
od godz. 12.40 do 12.55
Wadium: 6000,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

 Ul. kOSSaka 25, lokal nr 3, poddasze, 
pow. 26,13 m2, komórka – 4,11 m2, 
piwnica – 8,64 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
Wc
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 12.00
cena nieruchomości: 44 796,47 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
44 800,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2014 r.  
od godz. 12.40 do 12.55
Wadium: 2300,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

 Ul. DRzyMały 19, lokal nr 2, parter, 
pow. 23,05 m2 + piwnica: 7,30 m2,  
1 pokój, kuchnia, Wc 
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 12.30
cena nieruchomości: 40 604,58 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
33 100,00 zł
Termin oględzin: 19 marca 2014 r.  
od godz. 14.05 do 14.20
Wadium: 1700,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

 Ul. łUŻycka 2c, lokal nr 1, I piętro, 
pow. 26,41 m2, 1 pokój, kuchnia, ła-
zienka z Wc, przedpokój, 
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 13.30
cena nieruchomości: 66 391,28 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
66 400,00 zł
Termin oględzin: 18 marca 2014 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 3400,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

  Ul. częSTOchOWSka 13, garaż  
nr 1, pow. 16,16 m2

Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 12.00
cena nieruchomości: 12 019,91 zł
cena wywoławcza nieruchomości: 
7500,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2014 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Wadium: 400,00 zł 
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. SOBIeSkIeGO 23, lokal nr II, su-
terena, pow. 39,59 m2, 2 pomiesz-
czenia, Wc, korytarz
Termin przetargu: 24 marca 2014 r., 
godz. 13.30
cena nieruchomości: 52 739,31 zł 
cena wywoławcza nieruchomości: 
43 900,00 zł
Termin oględzin: 13 marca 2014 r.  
od godz. 10.00 do 10.10
Wadium: 2200,00 zł 
Wniesienie wadium: 20 marca 2014 r.

  Ul. lIGONIa 40, lokal nr I, parter, 
piwnica, pow. 68,85 m2, 3 pomiesz-
czenia i Wc na parterze, 1 pomiesz-
czenie w piwnicy
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 13.00
cena nieruchomości: 171 056,88 zł 

cena wywoławcza nieruchomości:  
171 100,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2014 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 8600,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

  Ul. zaBRSka 18, lokal nr II, parter, 
3 pomieszczenia, pow. 35,38 m2

Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 14.00
cena nieruchomości: 70 123,77 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
70 200,00 zł
Termin oględzin: 19 marca 2014 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 3600,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

  Ul. BłOGOSłaWIONeGO czeSła- 
Wa 58, lokal nr I, parter, pow.  
91,85 m2, piwnice – 27,20 m2, 1 sala 
sprzedaży, 2 pomieszczenia zaplecza, 
2 korytarze, Wc
Termin przetargu: 31 marca 2014 r., 
godz. 14.30
cena nieruchomości: 191 414,76 zł 
cena wywoławcza nieruchomości:  
191 500,00 zł
Termin oględzin: 19 marca 2014 r.  
od godz. 14.35 do 14.50
Wadium: 9600,00 zł
Wniesienie wadium: 27 marca 2014 r. 

zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

przedmiot przetargu: lokal 
użytkowy przy ul. Grodowej 2 
w Gliwicach
Forma zbycia: sprzedaż lokalu 
wraz z oddaniem ułamkowej 
części gruntu w użytkowanie 
wieczyste
powierzchnia lokalu: 181,35 m2

powierzchnia pomieszczenia 
przynależnego – piwnicy: 
53,47 m2

Skład lokalu: 
• I kondygnacja – parter: 

5 pomieszczeń, korytarz, 
zaplecze, 2 pomieszczenia 
WC, klatka schodowa,

• II kondygnacja – I piętro: 
3 pomieszczenia biurowe, 
korytarz, klatka schodowa, 
pomieszczenie WC,

• kondygnacja piwnic: ko-
rytarz, klatka schodowa,  
3 pomieszczenia piwnic,

• pomieszczenia przynależ-
ne: 5 piwnic.

Udział w wysokości 516/1000 
części w nieruchomości wspól-

nej przysługujący każdocze-
snemu właścicielowi lokalu. 
Nieruchomość lokalowa obję-
ta jest księgą wieczystą KW nr 
GL1G/00126952/4 i położona 
jest na działce nr 801, obręb 
Stare Miasto, o powierzchni 
0,0209 ha, księga wieczysta KW 
GL1G/00046639/9. Właścicie-
lem gruntu jest Gmina Gliwice. 
Nieruchomość częściowo za-
chodzi na działkę nr 800.  
Obciążenie nieruchomości: 
wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich
cena wywoławcza:  
470 000,00 zł
Oplata roczna z tytułu użytko-
wania wieczystego – 3% ceny 
nieruchomości gruntowej
Wadium: 23 500,00 zł
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lo-

kalu zaoferowanej przez ofe-
renta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym ofe-
rentom,

• przepadkowi, jeżeli osoba, 
która wygra przetarg, uchy-
li się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczo-
nym terminie.

Nieruchomość zostanie udo-
stępniona w celu oględzin  
3 kwietnia 2014 r. w godz.  
od 10.00 do 11.00.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wniesienie do  
5 maja 2014 r. wadium na kon-
to ZBM I TBS w ING Bank Śląski 
SA nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

Termin i miejsce otwarcia 
ofert: 9 maja 2014 r. o godz. 
10.00 (część jawna i niejawna)
Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu 
można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/339-29-01.

pełna treść ogłoszenia  
będzie umieszczona na stro-

nie www.zbm.gliwice.pl. 

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

że w budynku zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu In-
walidów Wojennych 12 zo-
stały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży:
• nr 82, 85, 87-90 do 13 marca 

2014 r.
• nr 94-111 do 17 marca 2014 r.

Wykazy ogłasza się w celu 
umożliwienia zgłoszenia ewen-
tualnych roszczeń do umiesz-

czonych w nich nieruchomości.

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

że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach na par-
terze budynku przy ul. zwy-
cięstwa 21 zostały podane 
do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieru-
chomości:
stanowiące własność Miasta 
Gliwice, przeznaczone do wy-
dzierżawienia:
• nr 38/2014 do 14 marca 2014 r.
• nr 39-40/2014 do 17 marca 

2014 r.
• nr 41/2014 do 18 marca 2014 r.

stanowiące własność Skarbu 
państwa, przeznaczone do wy-
dzierżawienia:
• nr 2/SP/2014 do 17 marca 

2014 r.

pełna treść wykazów dostępna jest 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe 
/ Wykazy nieruchomości do wyna-

jęcia, dzierżawy lub zbycia

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA,

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  
(jt. DzU nr 102 z 2010 r.,  

poz. 651 z późniejszymi zmianami)

IV ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 
położonego przy ul. Barlickiego 15 
wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części gruntu, 
który został ogłoszony na 10 mar-
ca 2014 r. na godz. 11.30, zostaje 
odwołany.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak 
możliwości zbycia wraz z lokalem nr 10 
prawa użytkowania wieczystego ułam-
kowej części działki nr 94 (obręb Stare 
Miasto) ze względu na wydaną 25 lutego  
2014 r. decyzję administracyjną  
nr GN/12/2014 w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego ułam-
kowych części działki nr 94 (obręb Stare 
Miasto) w prawo własności.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA
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http://www.zbm.gliwice.pl
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http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1118
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1148
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1115
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,1199
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
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http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1191
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http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1191
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1191
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1180
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