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Wielki teatr  
dla małych widzów

W ramach Dziecięcych Spotkań Te-
atralnych do 16 marca na scenie GTM 
będą gościły spektakle polskich i zagra-
nicznych teatrów. W programie są też 
warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Zwycięstwo!
Piast Gliwice wygrał w zaległym  

meczu Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. 
To pierwsze zwycięstwo Niebiesko-Czer-
wonych w rundzie wiosennej. Liczymy na 
kolejne!

Budżet obywatelski: 
zgłoś pomysł

Od 7 marca można składać wnioski na 
realizację zadań jednorocznych w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. To 
od gliwiczan zależy, które zadania zostaną 
zrealizowane w ramach budżetu w 2017 r.

Niezależność  
to konieczność

Trwa walka o uniezależnienie gliwic-
kiej onkologii od centrali w Warszawie. 
Swoje poparcie dla odłączeniaplacówki 
wyraził m.in. prezydent Gliwic i lokalni 
parlamentarzyści.

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

7

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

Nie śpiewajcie 
mi „100 lat”

Poznajcie 
wyjątkową

historię Tekli  
Juniewicz – drugiej  

najstarszej  
żyjącej Polki,  

która  
mieszka  

w Gliwicach!

https://gliwice.eu
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druga strona w obiektywie

Pierwszy w Gliwicach „Bieg na 6 łap” zakończył się sukcesem! 
We wspólnym bieganiu i spacerowaniu z podopiecznymi 
Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach udział wzięło ponad 
250 osób. – Najliczniejszą grupę uczestników stanowili gli-
wiczanie, ale w biegu udział wzięły też osoby spoza naszego 
miasta – m.in. z Katowic czy miast ościennych. Mieliśmy także 
biegaczkę, która przyjechała specjalnie aż z Warszawy – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach. „Bieg na 6 łap” w naszym 
mieście to wspólna inicjatywa Schroniska dla Zwierząt w Gli-
wicach, wolontariuszy schroniska, OTOZ Animals Gliwice oraz 
Amatorskiego Klubu Miłośników Biegania „Pędziwiatr” Gliwi-
ce. Było dużo ruchu, uśmiechu i wspólnej zabawy. Dopisała 
także pogoda! Kilka osób zainteresowało się adopcją zwierząt. 
– Czekamy na efekty biegu właśnie pod tym kątem. Przesła-
niem imprezy była nie tylko promocja zdrowego stylu życia 
i aktywności fizycznej, ale także adopcja zwierząt ze schroniska 
– dodaje Sosnowska. Kolejny „Bieg na 6 łap” w Gliwicach –  
2 kwietnia. 

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej (4 
marca) wręczono Srebrne Laury. Wyróżniono w ten sposób 25 polskich miast za 
wybitne rozwiązania i osiągnięcia w rozwoju oraz zarządzaniu w ostatnim ćwier-
ćwieczu. Wśród nagrodzonych znalazły się także Gliwice. Nasze miasto, jak czytamy 
w werdykcie, doceniono za „bycie liderem zarządzania, mądre i odpowiedzialne 
gospodarowanie przestrzenią, konsekwentną proinwestycyjną politykę oraz no-
woczesną infrastrukturę techniczną”. Nagrodę w imieniu Gliwic odebrał prezydent 
Zygmunt Frankiewicz, który jest również obecnym szefem działającego od 25 lat 
Związku Miast Polskich. 

Premiera udana. Było FAJNIE! 

Srebrny Laur dla Gliwic!

…PIAPów. W parkomatach wprowadzono kolejne udogodnienie dla mieszkańców 
– interaktywną mapę kulturalną, dzięki której na ekranach wyświetlane są infor-
macje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Gliwicach. – System informacyjny 
przeszedł fazę testową i rozpoczął swoje działanie 7 marca – mówi Mariusz Kopeć 
ze Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która jest operatorem Strefy Płatnego Parkowania 
w Gliwicach. – W tej chwili, oprócz podstawowej funkcji jaką jest przyjmowanie 
opłat za parkowanie pojazdów, można także sprawdzić rozkład jazdy autobusów, 
lokalizację przystanków autobusowych oraz pozostałych parkomatów – dodaje 
Mariusz Kopeć.

Blisko 23 tys. osób odwiedziło gliwickie tropiki w trakcie tegorocznych ferii 
zimowych. To najwyższa frekwencja w historii biorąc pod uwagę tę porę roku. 
Te dane cieszą, ale nie dziwią. Palmiarnia Miejska w Gliwicach jest unikatowym 
miejscem na mapie Śląska. Ogromną popularnością cieszyła się wystawa ryb 
dyskowców (tzw. paletek). Zwiedzającym przypadł też do gustu (co widać na 
zdjęciu) walentynkowy pomysł z fotobudką w Palmiarni, dzięki której można 
było sprawić sobie zakochane, rodzinne albo śmieszne zdjęcie pośród palm. 

Coraz większe możliwości… 

Palmiarnia bije rekordy popularności!

Giełda Zabawek Używanych to okazja, żeby wymienić lub sprzedać swoje zabawki. 
W sobotę, 12 marca, odbędzie się jubileuszowa, 15. edycja tego wydarzenia w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do 
południa. W tym czasie dzieci, pod opieką dorosłych, będą mogły wymieniać lub 
sprzedać zabawki, które im się znudziły. Podobne zasady będą obowiązywać na 18. 
Osiedlowej Giełdzie Zabawek Używanych w Sośnicy, która rozpocznie się w niedzielę, 
13 marca, na terenie krytej pływalni Neptun o godz. 14.00 i potrwa do godz. 16.00. 

Drugie życie zabawek
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Drogowa Trasa Średnicowa jest już gotowa. W przedostatni weekend 
marca każdy będzie mógł przyjrzeć się z bliska tej ogromnej inwestycji i ją 
przetestować – dla mieszkańców przygotowano liczne atrakcje, m.in. bieg 
po DTŚ, przejazd na rowerach, atrakcje dla rolkarzy i zwiedzanie tunelu. 
Zarezerwujcie sobie weekend 19-20 marca. Tego nie można przegapić!

Jedna z najważniejszych inwestycji 
drogowych w Gliwicach jest już gotowa. 
Prace zakończyły się pod koniec 2015 r. 
Po trzymiesięcznym okresie odbiorów 
przyszedł czas na otwarcie odcinka G2. 
Gliwiczan, oraz wszystkich chętnych i cie-
kawych nowej inwestycji, zapraszamy na 
Dni Otwarte Drogowej Trasy Średnicowej. 

Niespodzianek będzie sporo: na parkingu 
nad tunelem DTŚ będzie można zobaczyć 
pokaz sprawności gliwickich służb ratowni-
czych – Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 
Pogotowia Ratunkowego, Centrum Ratow-
nictwa Gliwice oraz Straży Miejskiej. Nasze 
służby mundurowe przygotowały ciekawe 
atrakcje, m.in. pokaz wozów bojowych, ka-

retek, radiowozów i samochodów techni-
ków kryminalistyki, namiot z „zadymiarką”, 
symulator dachowania i stanowisko robo-
cze operatora monitoringu miejskiego. Nie 
zabraknie też atrakcji dla dzieci – na skwe-
rze nad tunelem pojawi się maskotka Stra-
ży Miejskiej i „autochodzik”. Przewidziano 
też pokazy akrobacji motocyklowych, 
a także przejazd na rowerach i rolkach, 
zawody biegowe i nordic walking oraz 
LED Light Show – pokaz łączący efekty 
świetlne i choreografię taneczną. Jedną 
z największych atrakcji będzie możliwość 
przespacerowania się tunelem pod DTŚ. 
Warto skorzystać z tej okazji, ponieważ 
nigdy się już nie powtórzy. 

Uwaga: uczestnicy marszów, bie-
gów i przejazdów powinni potwier-
dzić zapoznanie się z regulaminem  
(www.gliwice.eu) i zgłosić swój udział 
w wydarzeniach na stronie internetowej: 
www.polmaratongliwicki.pl. Zapisy będą 
przyjmowane na stronie internetowej 
lub w dniu przejazdu w biurze organi-
zacyjnym, przy wjeździe do tunelu przy 
ul. Dworcowej. Rejestracja zakończy się 
godzinę przed startem każdej dyscypliny. 
Organizatorem wydarzenia jest Miasto 

Gliwice. W razie niesprzyjającej aury or-
ganizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie. (mf)

Dni otwarte DTŚ
akTUalNOŚcI

Rozpoczął się jeden z najważniejszych dla mieszkańców Gliwic etapów procedury budżetu obywatelskiego. Od 7 marca można składać wnioski 
na realizację zadań jednorocznych. To od gliwiczan zależy, które zadania zostaną zrealizowane w ramach budżetu w 2017 r. Warto rozejrzeć się 
wokół i zastanowić, czego nam i naszym sąsiadom najbardziej brakuje w najbliższym otoczeniu. Uwaga! Wnioski można składać do 18 marca!

Budżet Obywatelski: zgłoś pomysł!

WYkaZ PUNkTÓW kONSUlTacYJNYcH

Gliwicki Budżet Obywatelski to bardzo 
ważna inicjatywa. To mieszkańcy Gliwic 
zdecydują, które inwestycje zostaną zre-
alizowane. Do dyspozycji 21 osiedli jest 
3,5 mln zł. Jeśli mieszkańcy aktywnie we-
zmą udział w głosowaniu, przynajmniej 
jedno zadanie w każdym osiedlu zostanie 
zrealizowane. Oznacza to, że z budżetu 
obywatelskiego może zostać sfinansowa-
nych co najmniej 21 zadań. 

Masz pomysł  
– złóż wniosek!

7 marca rozpoczął się nabór wnio-
sków na zadania jednoroczne. Wnioski 
na realizację zadań jednorocznych mogą 
składać radni Rady Miasta Gliwice, kluby 
radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni 
osiedlowi, Rady Osiedli, radni Młodzie-
żowej Rady Miasta, Młodzieżowa Rada 
Miasta i mieszkańcy, którzy znajdą dla 
swoich pomysłów poparcie co najmniej 

15 osób. Wnioski (maksymalnie 3 od każ-
dego podmiotu) należy składać w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego lub za 
pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP. 
Zarówno osoby składające wnioski, jak 
i popierające je, muszą w bieżącym roku 
ukończyć 16 rok życia. Można osobiście 
złożyć maksymalnie trzy wnioski i poprzeć 
dowolną liczbę wniosków. Szczegółowa 
prezentacja KROK PO KROKU, pokazu-
jąca jak należy poprawnie przygotować 
i złożyć wniosek, dostępna jest na stronie  
www.gliwice.eu (w zakładce GLIWCKI 
BUDŻET OBYWATELSKI). Propozycje zadań 
jednorocznych, które zostaną zrealizowa-
ne w 2017 r., można składać do 18 marca. 

co dalej?
Po zakończeniu naboru wniosków na 

zadania jednoroczne rozpocznie się wery-
fikacja formalna i merytoryczna złożonych 
propozycji, która potrwa od 21 marca do  
6 maja. Głosowanie na poszczególne za-

dania rozpocznie się 6 czerwca, a zakończy 
4 lipca. Listy zadań zakwalifikowanych 
do głosowania zostaną podane do pu-
blicznej wiadomości 9 maja. Wszystkie 

informacje na temat procedury budżetu 
obywatelskiego dostępne są na stronie:  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI  
BUDŻET OBYWATELSKI (mf)

Harmonogram realizacji procedury  
budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2016 r.:

• 7–18 marca: nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych;
• 21 marca–6 maja: weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
• 9 maja: ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania;
• 9 maja–4 lipca: kampania informacyjna dotycząca osiedlowych list zadań,  

które poddane zostaną pod głosowanie oraz zasad głosowania;
• 6 czerwca–4 lipca: głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
• 5–28 lipca: ustalanie wyników głosowania;
• 29 lipca: ogłoszenie wyników głosowania;
• 30 lipca–30 września: kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) z mieszkańcami:
• 4 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź (Gliwice-Łabędy, 

ul. Partyzantów 25), początek o godz. 17.00
• 11 października (wtorek), Szkoła Podstawowa nr 21 (Gliwice-Sośnica,  

ul. Reymonta 18 A), początek o godz. 17.00
• 18 października (wtorek), Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  

(ul. Jagiellońska 21), początek o godz. 17.00;
• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury budżetu obywatelskiego na 2017 rok;
• 14–28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu procedury budżetu 

obywatelskiego na 2017 rok;
• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji.

• Urząd Miejski, Biuro Podawcze,  
ul. Zwycięstwa 21 

• Urząd Miejski, Informacja Główna, 
ul. Zwycięstwa 21 

• Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
• Filia nr 5, ul. Perkoza 12
• Filia nr 6, ul. Sieronia 17
• Filia nr 7, ul. Junaków 4
• Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
• Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
• Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70

• Filia nr 15, ul. Piastowska 3
• Filia nr 16, ul. Skarbnika 3
• Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a
• Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
• Filia nr 21, ul. Syriusza 30
• Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
• Filia nr 23, ul. Sopocka 2
• Filia nr 24, ul. Architektów 109
• Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
• Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
• BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

Program:
Sobota, 19 marca: 
Parking nad tuneLeM
• 16.00: pokaz sprawności gliwickich  służb ratowniczych (Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Centrum Ratown-ictwa Gliwice oraz Straży Miejskiej) tuneL
• 17.00: zwiedzanie tunelu. Dla od-wiedzających przygotowano multi-medialne pokazy zdjęć oraz animacje prezentujące kolejne etapy realizacji inwestycji
• 17.00 - 19.00: pokazy akrobacji mo-tocyklowych (co 20 minut)
• 19.00: LED Light Show –  krótki fi-nałowy pokaz łączący efekty świetlne i choreografię taneczną

Niedziela, 20 marca:
Parking nad tuneLeM
• 10.00: przejazd rowerzystów (do poko-nania będzie odcinek o długości 11 km.)• 11.00: czas dla rolkarzy (pętla wokół tunelu o długości ok. 1 km. Czas: 40 minut) Uwaga! Każdy ucz-estnik przejazdu na rowerach i rolkach zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego

• 12.00: zawody biegowe oraz nordic walking na trasie o długości 11 km
• 14.00: zakończenie imprezy
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Trwa walka o uniezależnienie gliwickiego Instytutu Onkologii od Warszawy. kolejnym krokiem w kierunku odłączenia było spotkanie dy-
rekcji placówki i marszałka województwa śląskiego z parlamentarzystami, podczas którego wyrazili swoje poparcie i złożyli podpisy pod 
petycją do Ministra Zdrowia. O jak najszybsze odłączenie apelował prezydent Gliwic. – Zwłoka nie ma w tym przypadku żadnego sensu – 
powiedział obecny na spotkaniu Zygmunt Frankiewicz.

Podczas ostatniego spotkania 
w sprawie uniezależnienia gliwickiej 
placówki od Warszawy, które odbyło 
się w Instytucie Onkologii w Gliwicach, 
parlamentarzyści wyrazili swoje „Tak dla 
Śląskiej Onkologii”. Podjęto też dyskusję 
o ewentualnych scenariuszach odłącze-
nia gliwickiej onkologii od centrali. 

– Poza gliwickim, pozostałe oddziały 
Instytutu Onkologii generują straty. Jeżeli 
proces oddzielenia będzie trwał dłużej, to 
przy znanych zasadach rozliczeń instytut 
w Gliwicach będzie bardziej obciążony 
kosztami podziału. Instytut Onkologii w Gli-
wicach powinien uniezależnić się od centra-
li w Warszawie. Przeciąganie tej sytuacji 
nie ma sensu, trzeba to przeprowadzić jak 
najszybciej – mówił podczas spotkania pre-
zydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 

Dotychczas gliwicki oddział przekazał 
już na rzecz warszawskiej placówki po-
nad 82 mln zł. W październiku 2015 r.,  
centrala zażądała kolejnych 65 mln zł. Tym-
czasem IO w Gliwicach planuje przeprowa-
dzenie remontu i zainwestowanie 220 mln zł  
m.in. w zakup nowoczesnego sprzętu 
i remont bloku operacyjnego. Aby plany 
mogły zostać zrealizowane, gliwicki instytut 
nie może ciągle łożyć na ten w Warszawie.

– Jesteśmy instytucją niezależną pod 
względem finansowym. Zabezpiecza-
my potrzeby chorych w całym regionie. 
30% naszych chorych jest spoza regionu. 
Mamy bardzo silny zespół naukowy i duży 
dorobek, dlatego nie znajduję żadnych 
powodów, dla których mielibyśmy nie być 
samodzielną instytucją. Argumenty są po 
naszej stronie – dodał prof. dr hab. n. med. 
Leszek Miszczyk, p.o. dyrektora Centrum 
Onkologii-Instytutu Oddział w Gliwicach.

W sprawę oddzielenia gliwickiej pla-
cówki i utworzenia Śląskiego Instytutu 
Onkologii angażuje się coraz więcej osób, 

naukowców, samorządowców, parlamen-
tarzystów. Podczas ostatniego spotkania 
w Gliwicach wyrazili oni swoje poparcie 
i podpisali się pod petycją.

„My, parlamentarzyści województwa 
śląskiego, wyrażamy poparcie dla utwo-
rzenia samodzielnego Śląskiego Instytutu 
Onkologii w Gliwicach. Niezależność tej 
szczycącej się wybitnymi osiągnięciami 
medycznymi i naukowymi placówki to 
właściwy krok na drodze ku dalszemu 
rozwojowi i jeszcze skuteczniejszej dzia-
łalności na rzecz walki z chorobami nowo-
tworowymi. Idea utworzenia niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach 
cieszy się szerokim poparciem społecznym 
w województwie śląskim. Jako parlamen-
tarzyści województwa śląskiego chcemy 
dołączyć do wspólnego głosu lekarzy, 
mediów i mieszkańców”.

– Cieszę się, że walczymy w jednym 
celu. To wspólne stanowisko wielu środo-
wisk u którego podstaw leży walka o roz-
wój instytutu, ale także dobro pacjentów. 
Wierzę, że nasz wspólny głos będzie w War-
szawie lepiej słyszalny – mówi Wojciech 
Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Gliwicka placówka ma status Euro-
pejskiego Centrum Onkologii w zakresie 
kompetencji w radiologii, jest jednym 
z czołowych ośrodków europejskich 
pod względem radioterapii. Każdego 
roku leczy się tu ponad 35 tys. chorych, 
przeprowadzanych jest 5 tys. zabiegów 
operacyjnych i 200 tys. konsultacji. 

 – Nie ma niczego w świecie w za-
kresie leczenia raka, czego nie robiłoby 
się w Gliwicach. Jesteśmy w czołówce. 
Różnica między Warszawą a nami jest 
taka, że u nas pracownicy wychodzą ze 

szpitala dopiero, gdy wszystko jest zro-
bione, jak trzeba przychodzą też do pracy 
w soboty. U nas tylko 35% kosztów sta-
nowią wynagrodzenia dla pracowników. 
Jeśli nie oddzielimy się od Warszawy, na 
zawsze pozostaniemy jej skarbonką – 
powiedział prof. Bogusław Maciejewski, 
wieloletni dyrektor Instytutu Onkologii 
w Gliwicach, który podczas spotkania 
zaprezentował, jak przez lata rozwijało 
się gliwickie centrum onkologii. 

Do oddzielenia się gliwickiego centrum 
onkologii od Instytutu Onkologii w War-
szawie potrzebna jest uchwała Rady Mi-
nistrów. 10 marca w gliwickim Instytucie 
Onkologii odbędzie się kolejne spotkanie 
zmierzające do uniezależnienia gliwickiej 
placówki od Warszawy. Tym razem dyrek-
cja Instytutu spotka się z radnymi Sejmiku 
Województwa Śląskiego.  (mf)

zdrowie

Niezależność to konieczność

Przy ul. Jana Śliwki w Gliwicach, w budynku wydzierżawionym od miasta, 
powstało specjalistyczne centrum rehabilitacyjne PaTion. Placówkę, któ-
ra powstała w budynku dawnego technikum ceramicznego, otwarło Ślą-
skie Stowarzyszenie chorych na SM SEZaM, które rozszerza działalność.

Stowarzyszenie SEZAM, którego 
siedziba mieści się w Bojkowie, zrzesza 
osoby chore na stwardnienie rozsiane, 
ich rodziny i przyjaciół. Jego misją jest 
poprawa jakości życia, zapewnienie do-
stępu do leczenia i rehabilitacji chorych 
na stwardnienie rozsiane. Chorzy członko-
wie stowarzyszenia mogą korzystać z 1% 
podatku dochodowego wpływającego na 
ich indywidualne konta. Z tych środków 
mogą też korzystać pacjenci centrum re-
habilitacyjnego PaTion, przeznaczając je 
na rehabilitację. 

– Nowy obiekt ma pond 400 m2. Do 
dyspozycji chorych są gabinety wyposa-
żone m.in. w specjalistyczny sprzęt do 
krioterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. 

Prowadzone są zajęcia grupowe i indy-
widualne. Z rehabilitacji mogą korzystać 
zarówno dorośli, jak i dzieci z całego Ślą-
ska. Organizujemy też wykłady i spotkania. 
W przyszłości planujemy przekształcenie 
centrum w ośrodek pobytu dziennego 
z miejscami noclegowymi, z których cho-
rzy mogliby korzystać podczas turnusów 
rehabilitacyjnych. W tym czasie ich rodziny 
mogłyby odpocząć od trudów codziennego 
życia z chorobą – mówi Bogusława Dyrbuś, 
członek zarządu Stowarzyszenia SEZAM, do 
którego należy obecnie 600 osób.

Szczegóły dotyczące centrum PaTion 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.pation.pl oraz www.sezamsm.pl
 (mf)

PaTion pomoże chorym

Hasło „ponad podziałami" przyświecało spotkaniu w gliwicki Instytucie Onkologii. Posłowie róznych ugrupowań razem w słusznej sprawie. 
Na zdj. od prawej poseł Ewa Kołodziej, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, poseł Marta Golbik, poseł Paweł Kobyliński
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EDUkacJa

Historia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 sięga 1947 r.  
Wówczas placówka funkcjonowała jako Szkoła Publiczna Specjalna  
nr 25. Obecnie mieści się przy ul. Gierymskiego i z powodzeniem skupia 
przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i ośrodek rewidalidacyjno
-wychowawczy. Uczy się w niej 197 uczniów, którzy dzięki włodarzom 
miasta i nauczycielom, kształcą się w doskonałych warunkach.

W placówce przy ul. Gierymskiego uczy 
się obecnie 19 przedszkolaków, 96 uczniów 
szkoły podstawowej, 59 gimnazjalistów i 23 
uczniów ośrodka rewalidacyjno-wycho-
wawczego z lekką, głębszą i głęboką nie-
pełnosprawnością intelektualną. W szkole 
realizowane są również zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju, z których obecnie 
korzysta 82 dzieci. 

– Cieszymy się, że mamy obiekt, 
który w pełni zaspokaja wymogi osób 
niepełnosprawnych. Dzieci pod każdym 
względem mają bardzo dobre warunki do 
nauki i rozwoju. Mamy zmodernizowany 
basen rehabilitacyjny i dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych budynek 
„Szkoły Życia”. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni ze zmian, remontów i modernizacji, 
które zostały przeprowadzone w placów-
ce. A to jeszcze nie koniec – przed nami 
termomodernizacja całego obiektu oraz 
prace związane z zagospodarowaniem 
terenu – powiedziała „Miejskiemu Serwi-

sowi Informacyjnemu – Gliwice” Dorota 
Tarczyńska, dyrektor ZSOS nr 7.

Inwestycje w ZSOS nr 7 są prowadzo-
ne przez miasto systematycznie. Każdego 
roku przeprowadzane są kolejne prace 
modernizacyjne, które przyczyniają się 
do lepszego zaspokajania potrzeb eduka-
cyjnych i terapeutycznych niepełnospraw-
nych uczniów. W ciągu ostatnich 5 lat na 
zmiany w jednostce wygospodarowano 
z miejskiego budżetu ponad 4,7 mln zł. 
Środki zostały przeznaczone na moder-
nizację sal dydaktycznych i pomieszczeń 
na potrzeby oddziałów przedszkolnych, 
basenu rehabilitacyjnego i szatni, wymia-
nę instalacji hydrantowej, oświetlenia 
i podłóg, budowę placu zabaw i boiska, 
przebudowę sal, zagospodarowanie tere-
nu, adaptację dawnego mieszkania służbo-
wego na potrzeby przedszkola, utworzenie 
i wyposażenie sali integracji sensorycznej, 
adaptację szatni na sale lekcyjne. Ponadto, 
w ubiegłym roku, w ramach termomoder-

nizacji i modernizacji obiektu wzniesiono 
nowy budynek „Szkoły Życia”. Inwestycja 
o wartości ponad 1,9 mln zł, uzupełnia 
edukacyjne zaplecze miasta. 

– To kolejna miejska inwestycja, której 
celem jest wsparcie szkolnictwa specjalne-
go. Obiekt jest przystosowany do potrzeb 
uczniów w różnym stopniu niepełnospraw-
nych. To dobrze wykorzystane 1000 m2. 
Cieszymy się, że nauczyciele i uczniowie 
w pełni wykorzystują możliwości, które są 

im dane – mówi Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Miasto stara się jak najefektywniej 
wspierać szkolnictwo specjalne. W 2014 r.  
budżet placówki wyniósł 6,4 mln zł, 
w 2015 r. 7,1 mln zł, a w 2016 r. – ponad 
7 mln zł. Wśród tegorocznych inwestycji 
zaplanowano termomodernizację budynku 
szkoły oraz remont zaplecza sportowego 
i kuchennego. Na ten cel z budżetu miasta 
zostanie przeznaczone 2,1 mln zł. (mf)

Nauka nowych przedmiotów w pierwszej klasie czy powtarzanie zerówki? 
W tym roku wybór należy do rodziców. Zapisy do gliwickich szkół już ruszyły, 
a dyrektorzy placówek zapewniają, że są przygotowani na przyjęcie 6-latków.

Od 3 lat program nauki w przedszko-
lach jest tak dostosowany, by przygotować 
6-latki do rozpoczęcia nauki w szkole. Pod 
względem merytorycznym i emocjonalnym 
większość dzieci w tym wieku powinna więc 
być gotowa na kolejny etap edukacji. 

– Od kilku lat pracujemy z dziećmi, 
które rozpoczynały edukację w wieku  
6 lat. Obecne klasy piąte to były pierwsze 
roczniki, w których rodzice dokonywali 
wyborów i na przykładzie naszej szkoły 
mogę powiedzieć, że z roku na rok coraz 
więcej rodziców decydowało się wysłać 
dzieci do pierwszej klasy – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjne-
mu – Gliwice” Mariola Bucher, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach 
– Po kilku latach, zarówno w opinii wy-
chowawców jak i rodziców, dzieci świet-
nie funkcjonują w szkole, współpracują 
z rówieśnikami i pedagogami – dodaje 
Bucher. Również gliwickie placówki do-
stosowano do potrzeb najmłodszych – 
wyposażono sale, przeszkolono też kadrę 
pedagogiczną. W razie wątpliwości, czy 
posłać swoją pociechę do pierwszej kla-
sy, można zasięgnąć opinii wychowawcy 
w przedszkolu, albo zwrócić się do eks-
pertów z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Gliwicach. – Mimo, że w myśl 
nowych przepisów nie jest to konieczne, 
rodzice mogą przyjść do naszej poradni 
z dzieckiem, żeby zrobić diagnozę go-
towości szkolnej – tłumaczy Agnieszka 

Wilczyńska, dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Gliwicach. 

co czeka pierwszaka?
Rodzice często martwią się, że ich 

pociechy nie będą w stanie skupić uwagi 
podczas 45-minutowej lekcji, a siedzenie 
w ławkach będzie dla nich zbyt trudne. Te 
wątpliwości starają się rozwiać pedagodzy. 
– Lekcje w pierwszych klasach szkoły pod-
stawowej zdecydowanie różnią się od tych, 
które pokolenie rodziców pamięta ze swoich 
szkolnych lat – przekonuje Mariola Bucher 
– Nie odbywają się wyłącznie w ławkach, 
pierwszoklasiści mają zabawy ruchowe. Są 
ławki, ale i przestrzeń do rekreacji – z tyłu 
klasy jest dywan, są klocki, książeczki. Pra-
ca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
jest bardzo zbliżona do tego, jak przebie-
gają zajęcia w oddziałach przedszkolnych. 
Uczniowie pierwszych klas spędzają więc 
dzień na zabawie zaplanowanej tak, by 
przy okazji zdobywali wiedzę.  Dzieci, które 
zostaną zapisane w tym roku do pierwszych 
klas, mają szansę na naukę w kameralnych 
warunkach, w mniejszych grupach. W wielu 
gliwickich szkołach odbywają się też spo-
tkania dla rodziców sześciolatków, podczas 
których mogą dowiedzieć się, czego i w jaki 
sposób będą uczyły się ich dzieci i poznać 
wychowawców. Szkoły zachęcają do odwie-
dzin również przyszłych pierwszoklasistów 
– przygotowano dla nich pokazowe zajęcia, 
zwiedzanie sal i zabawy z rówieśnikami. 

Powtórka z zerówki?
W przypadku dzieci z rocznika 2010 to 

rodzice zdecydują, czy zapisać je do wybra-
nej szkoły, czy pozostawić na kolejny rok 
w przedszkolu. – Zawsze szanujemy decyzje 
rodziców. Warto jednak pomyśleć o długo-
falowych konsekwencjach – podkreśla Ma-
riusz Kucharz, naczelnik Wydziału Edukacji 
– Widzę tu niebezpieczeństwo stygmatyzacji 
dzieci, które pozostaną w zerówkach. Za kilka 
lat nikt nie będzie pamiętał, dlaczego dziec-
ko młodsze jest w klasie starszej, a starsze 
w młodszej. Trzeba więc mieć świadomość, 
jakie skutki w przyszłości może mieć opóźnie-
nie pójścia dziecka do szkoły. Pedagodzy do-
dają, że warto rozmawiać z dziećmi i poznać 

ich zdanie. To często rodzice obawiają się fak-
tu, że ich dziecko zostanie pierwszoklasistą, 
natomiast 6-latek podchodzi do tego faktu 
z entuzjazmem. Dla maluchów pójście do 
szkoły to zazwyczaj nobilitacja i motywacja 
do dalszego rozwoju. 

Zapisy do gliwickich szkół podstawo-
wych już się rozpoczęły. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronach interneto-
wych gliwickich szkół. Dla rodziców, którzy 
chcieliby zapisać swoje dzieci do innej szkoły 
niż ta, w której rejonie zamieszkują, rekru-
tacja rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 
25 kwietnia. Harmonogram jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w za-
kładce „Edukacja w Gliwicach”.  (mag)

Gotowi na szkołę?

Nie tylko „Szkoła Życia”

Danuta langa:
Pierwsze dni w szkole to na pewno stres dla rodziców i dla dziecka, 
ale jest on taki sam, niezależnie od tego czy pierwszoklasista ma  
6 czy 7 lat. To, jak spędzamy popołudnia bardzo się zmieniło: gdy 
syn wracał z przedszkola tylko się bawił, a teraz trzeba mu poświęcić 
więcej czasu, ale sprawia nam to satysfakcję, więc to zmiana na plus. 

Marta Nicpoń:
Mieszko poszedł do szkoły w wieku 6 lat i jest zadowolony, podob-
nie jak ja. Patrząc na mojego syna widzę, że rozwija się szybko, 
stara się dorównać starszemu bratu i jest samodzielny. Gdybym 
miała jeszcze raz podjąć tę decyzję to nie zmieniłabym zdania 
i posłała mojego 6-latka do szkoły. 

Mirosław Rybicki:
Decyzja o posłaniu 6-latka do pierwszej klasy nie jest prosta, ale 
myślę, że była słuszna. Szukaliśmy minusów tej sytuacji, ale ich nie 
znaleźliśmy. Moja córka dobrze odnalazła się w szkole. Na pytanie, 
czy posłanie Leny do szkoły było dobrym posunięciem, najlepiej 
odpowiada ona sama: woli chodzić do szkoły niż do przedszkola. 

fo
t. 

ZS
O

S 
nr

 7



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2016 (786), 10 marca 20166

koLory Miasta

Jaki okres w sztuce najdokład-
niej, najwierniej zobrazował coś 
tak nieuchwytnego jak kobiecość? 
La Belle Epoque, czyli przełom XIX 
i XX wieku. W secesji po 
raz pierwszy ten sam 
repertuar tema-
tów, motywów 
i prymat pod-
świadomości 
połączył archi-
tekturę, malar-
stwo i literaturę. 
A co najlepiej 
mogło symbolizować 
ten wewnętrzny 
świat? Oczywiście 
kobieta, przed-
stawiana raz 
jako niewinność 
i delikatność, 
innym razem 
jako ucieleśnie-
nie perwersji, zła 
i destrukcji. Przykła-
dów nie musimy szukać 
daleko, widać je w dekoracjach 
secesyjnych kamienic gliwickich. 

Melancholijne, zamyślone 
twarze kobiety (żony, kochanki, 
modelki?), en face i z profilu, ak-
centujące narożniki budynku przy 
ul. Częstochowskiej 15 i na rogu  

ul. Gorzołki. Twarze pokazane 
zostały realistycznie, z dużą zna-
jomością anatomii. Projektant we 
włosy wplótł geometryczny detal 

w formie drabiny. Czy to jest 
jakiś ukryty przekaz? Ta-

kiego detalu nie spo-
tkałam w innych 
miastach. Widać 
nie był powiele-
niem gotowych 
wzorów. Fanta-

stycznej postaci 
sfinksa o główce ko-

biety (fasada kamienicy 
przy ul. Krzywej 16) rów-

nież nie zobaczymy 
na innych secesyj-
nych budynkach. 
Natomiast wyraź-
ny wpływ prera-
faelitów (kierunek 

nawiązujący do 
renesansu) wykazują 

dekoracje przedstawia-
jące twarze i główki kobiet 

o delikatnym, subtelnym rysunku, 
uduchowione, jakby pogrążone 
we śnie, często o długich, rozpusz-
czonych, falujących włosach. Na 
narożniku innego obiektu – przy 
ul. Gorzołki 15 – można dostrzec 
wysoko umieszczone sylwetki ko-

biet nachylonych nad groteskowo 
wykrzywioną maską. Kolejny przy-
kład to muzykujące nagie damy 
dekorujące żółte kafle kobaltowej 
okładziny ścian sieni na klatce 
schodowej przy ul. Zwycięstwa. 
Albo tajemnicza dama w zwień-
czeniu szczytu kamienicy przy ul. 
Pocztowej w Katowicach.

Warto wiedzieć, że sece-
sji zawdzięczamy nowy 
obraz kobiety przełomu 
XIX i XX stulecia. 

Za wzór stawiano wówczas 
damską talię – ściśniętą gorse-
tem do granic absurdu – udanie 
kontrastującą z burzą wijących 
się, czasem rozpuszczonych, ogni-
storudych lub czarnych włosów. 
W Gliwicach kobiece główki z luź-
no spiętymi lokami widnieją m.in. 
na witrażach dekorujących klatkę 
schodową kamienicy w centrum 

miasta. Zostały one naniesione 
na szkło za pomocą kalkomanii. 
Może nie są aż tak demoniczne, 
jak bohaterki obrazów Gustava 
Klimta, ale trudno odmówić im 
uroku i powabności.

Dlaczego w ogóle o tym 
wspominam? 8 marca obcho-
dziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Kobiet, 
w Polsce 
koja -

rzony z rozmaitymi, często 
przykrymi doświadczeniami 
i „dziedzictwem” epoki socja-
lizmu. Porzućmy te negatywne 
skojarzenia raz na zawsze!

  Ewa Pokorska
Miejski Konserwator  

Zabytków

U góry płaskorzeźba znajdująca się na fasadzie kamienicy przy ul. Pocztowej 
w Katowicach. U dołu muzykujące nagie damy dekorujące żółte kafle kobal-
towej okładziny ścian sieni na klatce schodowej przy ul. Zwycięstwa

Melancholijne, zamyślone twarze kobiety (żony, kochanki, modelki?), en face i z profilu, akcentujące narożniki budynku 
przy ul. Częstochowskiej 15 i na rogu ul. Gorzołki (fot. u góry). Twarze pokazane zostały realistycznie, z dużą znajomo-
ścią anatomii. Projektant we włosy wplótł geometryczny detal w formie drabiny

Być kobietą, być kobietą...
Co innego jest wierzyć w kobiety, a co innego wierzyć 
w to, co mówią – to słowa carlosa Ruiza Zafóna, hisz-
pańskiego pisarza. Fryderyk Nietzsche, niemiecki filozof, 
uważał natomiast, że Cokolwiek się powie o kobiecie – 
jest prawdą. który z nich trafniej oddał istotę kobieco-
ści? Pewnie nikt nie ma na to pytanie gotowej i dobrej 
odpowiedzi. Niegdyś nawet egotyczny Napoleon Bona-
parte stwierdził, że mężczyzna to proza, a kobieta to po-
ezja. Ja szukałam tej „poezji” w Gliwicach. I… znalazłam!

Zd
ję

ci
a:

 E
. P

ok
or

sk
a



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2016 (786), 10 marca 2016 7

Tekla Juniewicz urodziła się 10 
czerwca 1906 r. w Krupsku, 40 km 
od Lwowa. Tam spędziła pierwsze 
lata swojego życia. Ojciec małej 
Tekli pracował u hrabiego Lancko-

rońskiego, pomagał w utrzymaniu 
stawów. Mama zajmowała się do-
mem. – Moja mama była piękną 
kobietą. Umarła podczas I wojny 
światowej, a ja trafiłam do szkoły 
prowadzonej przez siostry Szarytki 
w Przeworsku. Tymi ochronkami 
opiekowała się księżna Lubomir-
ska. Uczyłam się tam szyć i hafto-
wać, pracowałam też w kuchni. 
Pamiętam, że siostry miały piękne 
nakrycia głowy. Lubiły mnie i do-
brze traktowały. Nazywały mnie 
„Kluska” – śmieje się pani Tekla 
i sięga po drugi kawałek ciasta 
z patery stojącej na stole. 

Na ślubnym kobiercu Tekla 
Juniewicz stanęła w 1927 r. 
i przeprowadziła się do Borysła-
wia, gdzie jej mąż podjął pracę 
w kopalni wosku ziemnego. 
W listopadzie 1945 r., w związku 
z polityczną zmianą granic, jako 
repatriantka, wraz z mężem i cór-
kami opuściła wschód. Zostały 
tam jednak jej siostry. Juniewi-
czowie planowali przenieść się do 
Wałbrzycha, jednak za namową 
znajomych z którymi podróżo-
wali wysiedli, gdy pociąg zatrzy-
mał się w Gliwicach. Przyjechali 
pociągiem, z częścią majątku 
w wielkiej składanej szafie, która 

jednocześnie pełniła funkcję po-
dróżnego kufra. Ta szafa jeszcze 
przez lata stała w mieszkaniu pani 
Tekli. 

– Przez dwa miesiące, od 
września do listo-
pada czekaliśmy 
na pociąg, który 
zawiózł nas do 
Sambora na 
Ukrainie. Stam-
tąd przyjechali-
śmy do Gliwic. 
W wagonie spę-
dziliśmy dwa ty-
godnie. Znajomi 
namówili nas, 
żebyśmy wysie-
dli w Gliwicach, 
bo tu jest praca. 
Później pomogli 
nam załatwić 
m i e s z ka n i e 
i pracę w ko-
palni Sośnica 
dla męża – 
w s p o m i n a 
pani Tekla. 
Zamieszkali 
w dzielnicy 
Sośnica. Pani 
Tekla zajęła 
się domem 

i córkami – Janiną i Urszulą. 
– Mama dbała o nas, ale 

nie rozczulała się zbytnio. 
Tatę poznała w wieku 21 lat 
w Przeworsku. Wynajmował 
pokój u jej koleżanki. Mama 
ją odwiedziła i tak się zaczęło. 
Mama zawsze wspomina, jak 
tata przysłał jej w środku zimy 
paczkę z bukietem bzu. Bardzo 
ją to wzruszyło. Bardzo lubi bez. 
Tata był starszy od mamy o 22 
lata. Zmarł 36 lat temu. Miał 
96 lat. Po jego śmierci więcej 
czasu zaczęła spędzać ze mną 
i siostrą. Mama jest bardzo 

konkretną osobą. Nigdy nie 
daje sobie w kaszę dmuchać. 
Do dzisiaj zawsze mówi to, co 
myśli – mówi córka Janina.

 Pani Tekla mieszka 
w niewielkiej kamienicy 
z wnukiem adamem, który 
pomaga jej w codziennych 
sprawach. Do 103 roku 
życia mieszkała sama. 
Doskonale sobie radziła, 
paliła w piecu, załatwiała 
codzienne sprawy. 

– Teraz babcia wymaga już 
pewnej opieki, ale jest w świetnej 
kondycji. Nie choruje, nie chodzi 
do lekarza, nie zażywa lekarstw, 
tylko witaminy. Otwiera okno 
nawet, gdy na zewnątrz jest – 10 
st. C. Atom jej nie ruszy. Jest harda 
– mówi Adam, wnuk pani Tekli. 

Podczas 110 lat swojego 
życia pani Tekla miała do czy-
nienia z lekarzami tylko dwa 
razy – w wieku 7 lat, gdy zacho-
rowała na tyfus i wieku 89 lat, 
gdy usuwano jej zaćmę.

 Tekla Juniewicz prze-
żyła dwie wojny. Pierwsza 
wybuchła, gdy miała 8 lat.

 Na ten temat się nie wy-
powiada, ale rodzina pani Tekli 
mówi, że chętnie ogląda w te-
lewizji programy dokumentalne 
poświęcone wojnie. – Babcia 
zawsze powtarza, że obie wojny 
były straszne, ale II wojna świa-
towa była nieporównywalnie 
straszniejsza. W pierwszej nie 
było aż takiej bezwzględności 
i zagłady na masową skalę. Gdy 
widzi na ekranie Hitlera albo 

Stali-
na grozi 
im palcem 
i mówi „znam 
ich” – mówi Adam. 

 Pani Tekla przez całe życie 
była bardzo aktywna. Nie lubiła 
stagnacji, zawsze była w ruchu. 
Lubiła kino, grę w karty i kwiaty 
– uprawiała ogródek. – Lubiła 
też towarzystwo i podróże. 
Zwiedziła całą Polskę. Przed 
wojną zawsze na 11 listopada 
jechała do Warszawy, żeby 
zobaczyć paradę wojskową. 
Bardzo dużo też czytała. Dosta-
ła dwie nagrody z biblioteki dla 
najbardziej aktywnego czytelni-
ka – mówi córka Janina. 

Nie ma recepty na długo-
wieczność. Gdy pytam panią 
Teklę jak żyć, by dożyć tak 
sędziwego wieku, pani Tekla 
tylko się uśmiecha. Odpowiada 
natomiast jej wnuczka Anna:

– Nie ma żadnego sposobu. 
Babcia zawsze tłusto jadła, 
smażyła na smalcu, używała 
pełnotłustego sera i dużej ilości 
majonezu, a tort robiła z osiem-
nastu jaj. Cała tajemnica polega 
na tym, że babcia nie wracała 
do przeszłości, nigdy nie rozpa-
miętywała, kto jej co złego zro-
bił. Odcinała się od złych rzeczy 
i stresu. Gdy coś poszło nie tak 
zawsze powtarzała, że dobrze, 

ż e 
t y l -

ko tyle 
się naro-

biło – mówi 
wnuczka Anna.

 Pani Tekla ma dwie córki, 5 
wnuków, 4 prawnuki, 2 prapra-
wnuków. – Dzięki Bogu zdrowo 
się czuję i rodzinę mam bardzo 
dobrą. Dbają o mnie. Kawalera 
nie szukam, zjeść lubię, a i trosz-
kę dla zdrowia wypiję. Ubole-
wam tylko, że znajomych już nie 
mam, bo pomarli. Jakbym miała 
samochód, to bym pod Lwów 
pojechała zobaczyć, czy dom 
jeszcze stoi – mówi pani Tekla. 

 W poszukiwaniu najstar-
szych żyjących kobiet pomógł 
mi Wacław Jan Kroczek, kore-
spondent Gerontology Research 
Group w Polsce. Opowiedział 
o urodzonej 16 października 
1905 r. Jadwidze Szubartowicz 
z Lublina, najstarszej kobiecie 
mieszkającej w naszym kraju. 
Wspomniał też, że druga najstar-
sza Polka mieszka w Gliwicach. 
To właśnie pani Tekla. Sędziwy 
wiek wyjątkowej gliwiczanki 
pozwala usytuować ją wśród 
najstarszych kobiet na świecie. 
Dzięki jej uprzejmości mogłyśmy 
porozmawiać… jak kobieta z ko-
bietą, bez względu na wiek. 

Monika Foltyn

Ludzie

Przeżyła dwie wojny światowe. Ma dwie córki w wieku 87 i 88 lat, doczekała się 
wnuków, prawnuków i praprawnuków. czuje się świetnie, ciągle ma apetyt na życie.  
W czerwcu skończy 110 lat. Druga najstarsza Polka i jednocześnie jedna z najstarszych 
kobiet na świecie od wielu lat mieszka w Gliwicach. Poznajcie historię wyjątkowej gli-
wiczanki, pani Tekli.

Druga najstarsza Polka  
mieszka w Gliwicach!

Boże Ciało w Borysławiu – 
1934 rok. Na zdjęciu pani 
Tekla wraz z córkami

„Mama bardzo 
lubiła pozować do 
zdjęć” - wspomina 
córka pani Tekli, 
Janina, która na 
zdjęciu pochodzą-
cym z 1935 roku 
miała wówczas 7 lat

W trakcie wywiadu był czas, by powspominać dawne czasy i przejrzeć 
rodzinny album. Na zdjęciu z lewej wnuczka pani Tekli, Anna oraz wnuk 
Adam i córka Janina
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Ruszyły XXII Dziecięce Spotkania Teatralne. Do 16 mar-
ca na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego będą gościły 
spektakle polskich i zagranicznych teatrów. 

Każdy dzień Dziecięcych Spotkań 
Teatralnych to okazja do poznania 
innego spektaklu. W czwartek, 10 
marca, scena należy do Wrocław-
skiego Teatru Lalek i „Czarodziejskie-
go fletu”. Mimo że sztuka czerpie ze 
słynnej opery Mozarta, zdecydowa-
nie bliżej jej do magicznego spek-
taklu muzycznego, który powinien 
spodobać się małym widzom.  Dzień 
później Teatr Maska w Rzeszowie 
przekona widzów, że smoki istnieją 
i wcale nie trzeba się ich bać. Na sce-
nie, podobnie jak w bajkach, wszyst-
ko przecież jest możliwe. Z teatrem 
warto zaprzyjaźniać się od najmłod-
szych lat, dlatego kolejne piątkowe 
wydarzenie będzie skierowane do 
najmłodszych. „Pan Satie” Teatru 
Afori z Poznania to „spektakl dla 
Najnajów” czyli dla dzieci w wieku 
od roku do pięciu lat. Mali widzowie 
staną się częścią kameralnego przed-
stawienia, które będzie rozgrywało 

się blisko nich, a później płynnie 
zmieni się w zabawę z papierem. 
Oprócz teatrów z rożnych części 
Polski, w tegorocznych Dziecięcych 
Spotkaniach Teatralnych wezmą 
udział również goście zza granicy. 
Obcy język nie będzie przeszkodą, bo 
„Ostatnia sztuczka Georgesa Melie-
sa”, którą w sobotę pokaże Divadlo 
Drak w Hradec Kralove, to spektakl 
bez słów, pełen magicznych sztuczek. 
Teatralny weekend zakończą „Waka-
cje Mikołajka”, czyli adaptacja książki 
René Gościnnego. 

Nowy tydzień Dziecięcych Spo-
tkań Teatralnych rozpocznie spektakl 
nagradzany i wyróżniany m.in. na 
Ogólnopolskim Konkursie na Wysta-
wienie Polskiej Sztuki Współczesnej, 
II Festiwalu Małych Prapremier 
w Wałbrzychu, XXII Międzynaro-
dowym Festiwalu Teatrów Lalek 
„Spotkania” w Toruniu. „A niech to 
gęś kopnie!” Teatru Animacji w Po-

znaniu to poszukiwanie sensu życia 
niepozbawione humoru. Poważne 
tematy w przystępnej, baśniowej 
formie poruszy również we wtorek 
Teatr Guliwer z Warszawy w spekta-
klu „Królewna Logorea i niedźwiedź”. 
Ostatnimi scenicznymi gośćmi tego-
rocznego festiwalu będą aktorzy Te-
atru Lalki i Maski „Groteska” z Krako-
wa. Ich „Anię z Zielonego Wzgórza” 
zobaczymy w środę, 16 marca. 

W programie Dziecięcych Spo-
tkań Teatralnych są również warsz-
taty. Jak co roku do okołoteatralnych 
działań (m.in. ćwiczeń aktorskich 
zadań, pantomimy i radzenia sobie 
z tremą oraz tworzenia dzieł sztuki 
z przedmiotów codziennego użytku) 
zaproszone zostaną dzieci, a nowo-
ścią będą również spotkania skie-
rowane do pedagogów. Dzięki nim 
nauczyciele dowiedzą się m.in. jak 
rozmawiać z uczniami o spektaklach 
i jak dobrze wykorzystać wizytę 
w teatrze w swojej pracy.  Dokład-
ny repertuar Dziecięcych Spotkań 
Teatralnych znajduje się na stronie 
www.teatr.gliwice.pl.  (mag)

Wielkie teatralne święto 
dla małych widzów

Pozytywne wibracje

cO?
GDZIE? 
kIEDY?

10 MaRca (cZWaRTEk)
 ■ godz. 12.00: Muzealny Uniwersytet III Wieku – kurator-

skie oprowadzanie po wystawie „Wiek pary. Maszyny, 
które zmieniły świat”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Antysemityzm” – wykład w ramach 
cyklu Historia Żydów – trzy tysiące lat samotności. 
Pytanie o żydowską tożsamość, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Hajer na afrykańskim szlaku” – spotka-
nie z Mieczysławem Bieńkiem, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17), wstęp wolny

 ■ godz. 18.00: „Uganda - perła Afryki” – relacja z podró-
ży, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5), wstęp wolny

11 MaRca (PIąTEk)
 ■ godz. 16.00: „Przystanek Wiosna – hiszpańskie zaba-

wy językowe” – warsztaty dla dzieci, Stacja Artystycz-
na RYNEK (Rynek 4-5), wstęp wolny

 ■ godz. 17.00: „Dzieci w sieci” – spotkanie w ramach 
cyklu Czytanie Umysłu, Biblioforum (CH Forum, ul. Li-
powa 1), wstęp wolny

 ■ godz. 17.30: Warsztaty Etno-art – warsztaty tworzenia 
biżuterii z afrykańskimi motywami  metoda decoupa-
ge, Filia MBP nr 1 (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.15: „Pionierzy marzyciele” – projekcja w ra-
mach Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Pol-
ską”, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

12 MaRca (SOBOTa)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: Przed Wielką Nocą – wielkanoc-

ne warsztaty plecionkarskie, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz.16.00: „Między obroną Wieży Spadochronowej 
a dziadkiem z Wehrmachtu czyli Górny Śląsk pod-
czas II wojny światowej” – spotkanie w ramach cyklu 
„dziwny jest ten Śląsk czyli Józef Krzyk o Śląsku”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.15: „Gorzko! 2” – projekcja w ramach Festi-
walu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

13 MaRca (NIEDZIEla)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: Przed Wielką Nocą – Wielkanoc-

ne kraszanki zdobione metodą sitowia, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.15: „Osiem pierwszych randek” – projekcja 
w ramach Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad 
Polską”, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

14 MaRca (PONIEDZIałEk)
 ■ godz. 17.30: „Gliwiczanki inspirują – wzmocnij swoje 

zaangażowanie w realizacje celów – spotkanie grupy 
facebookowej, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5)

15 MaRca (WTOREk)
 ■ godz. 17.00: „Przesłuchanie” i „Nadzór” – projek-

cje w ramach Akademii Polskiego Filmu, Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Film o Aleksiejewie” – projekcja w ra-
mach Festiwalu Filmow Rosyjskich „Sputnik nad Pol-
ską”, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

16 MaRca (ŚRODa)
 ■ godz. 15.30: Wiosenne klimaty na szydełku, na drutach  

i na palcach – spotkanie miłośników rękodzieła artystycz-
nego, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5), wstęp wolny

 ■ godz. 18.00: Muzyka Słowiańska – koncert Anatola 
Tchmela, COK Perełka (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.15: „Major” – projekcja w ramach Festiwalu 
Filmow Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

czas na finał festiwalu Winter Reggae dofinansowanego z budżetu miasta. W sobotę,  
12 marca, w klubie Studenckim Spirala wystąpią gwiazdy polskiej sceny reggae.

Przed nami kolejna, gorąca sobota, 
która upłynie pod znakiem jamajskich 
rytmów z polskim rodowodem. Zagra 
m.in. Jafia – jedna z polskich ikon tego 
nurtu. Zespół, który do 2014 roku 
występował pod nazwą Jafia Namuel, 
zaczynał od tradycyjnych brzmień ro-
ots reggae. Ma na swoim koncie m.in. 
pierwszą polską płytę reggae, nagraną 
na Jamajce w legendarnym studiu 
Boba Marleya. Na najnowszym krąż-
ku Jafia przemyca też inspiracje takimi 
gatunkami jak soul, funk czy gospel. 

Kolejnym mocnym punktem 
sobotniego programu będzie wy-
stęp Maleo Reggae Rockers, który 
jest obecny na rodzimej scenie od 
1997 roku. To skład dobrze znany 
bywalcom festiwali (m.in. Przystan-
ku Woodstock czy Rototom Sunpla-
sh w Hiszpanii). Podczas koncertu 
w Gliwicach zaprezentują wyjątkową 
reedycję swojej pierwszej płyty „Jed-
nosłowo” w wersji winylowej i CD. 

Na scenie wystąpią też Ko-
nopians, swoją grą nawiązujący 
do jamajskich gatunków lat 60’, 
znany z energetycznego brzmienia 
Sari Ska Band oraz Shashamane, 
założony przez członków takich 
formacji jak JaHoo czy Lion Vibra-
tions, który będzie debiutował na 
gliwickiej scenie. Te polskie ze-

społy z pewnością udowodnią, że 
nie trzeba urodzić się w ojczyźnie 
Boba Marleya, żeby przekazywać 
publiczności pozytywną, muzycz-
ną energię. Sobotnia impreza 
rozpocznie się o godz. 17.00. 
Program oraz dodatkowe infor-
macje można znaleźć na stronie  
www.winterreggae.pl.    (mag)
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Wyznania nie 
tylko miłosne…

Od sufrażystek do 
feministek

Gliwiccy seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych. anga-
żują się nie tylko w działania kulturalne czy wolontariat, ale również sporto-
we. Z myślą o tej grupie wiekowej od 5 lat prowadzone są bezpłatne zajęcia 
z aqua aerobiku. 

Zapisy do kolejnej edycji 
treningów właśnie ruszyły.  
– To świetna forma aktywności 
fizycznej dla osób w każdym 
wieku: wzmacnia mięśnie i nie 
obciąża stawów, co jest bar-
dzo istotne, zwłaszcza  u osób 
starszych – przekonuje Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Gimnastyka w wodzie 
pomaga też utrzymać spraw-

ność fizyczną i nie wymaga 
wcześniejszego przygotowania. 
Gliwiccy seniorzy polubili ten 
rodzaj treningów. Tym razem 
bezpłatne ćwiczenia w basenie 
pod okiem instruktora odbędą 
się w trzech turach. Osoby, któ-
re chcą zapisać się do pierwszej 
tegorocznej edycji aqua aerobi-
ku dla osób w wieku 65+, który 
będzie odbywał się na krytych 
pływalniach Delfin (ul. War-

szawska 35) i Mewa (ul. Mewy 
36) mogą to zrobić telefonicz-
nie pod nr. tel.: 788-057-698. 
Zajęcia rozpoczną się 14 marca. 
Liczba miejsc jest ograniczona, 
więc o zakwalifikowaniu się na 
zajęcia będzie decydowała ko-
lejność zgłoszeń. Przy kolejnych 
naborach do następnych edy-
cji pierwszeństwo będą miały 
osoby, które nie uczestniczyły 
wcześniej w treningach.   (mag)

22 marca rozpocznie się XXII edycja bezpłatnego kur-
su samoobrony dla kobiet. Zajęcia prowadzone będą 
w Sośnicy, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”. 
Organizatorem kursu jest centrum Ratownictwa Gliwi-
ce. Zgłoszenia na kurs przyjmowane będą od 15 marca. 

 Celem kursu jest przyswo-
jenie użytecznych zachowań 
w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia, życia i mienia oraz nabycie 
przez panie podstawowych 
umiejętności obronnych. Za-
jęcia prowadzone będą w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 14 w Gliwicach, przy 
ul. Jedności 35, od 22 marca do 
13 maja 2016 roku. (we wtorki 
w godz. 18.00–20.00 i w piątki 
w godz. 18.30–20.30). 

 Zgłoszenia na kurs przyjmo-
wane będą od 15 marca 2016 
roku w Centrum Ratownictwa 

Gliwice przy ul. Bolesława Śmia-
łego 2b – pokój nr 136, w godzi-
nach 7.30 – 15.30. Uczestnicz-
kami zajęć mogą być wyłącznie 
panie zameldowane w Gliwi-
cach. Ze względu na konieczność 
zapoznania się z regulaminem 
zajęć oraz podpisania oświad-
czenia o braku przeciwwskazań 
do uprawiania sportu, niezbędne 
jest osobiste zgłoszenie swojego 
uczestnictwa w kursie. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
32 301-97-53 lub poprzez e-mail: 
j.malyska@poczta.crg.gliwice.pl.

aqua aerobik dla seniorów Wykorzystać  
siłę przeciwnika!

…to tytuł kolejnego, trzeciego już koncertu w ramach 
Wiosny z Fryderykiem. Tym razem w Palmiarni Miejskiej 
wystąpi Szymon Nehring. koncert będzie można oglądać 
również na telebimie ustawionym na płycie Rynku. 

Szymon Nehring to laureat 
jednego z wyróżnień i finalista 
XVII Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie. 
Koncertuje nie tylko w Polsce, 
ale również we Włoszech, 
Estonii, Kanadzie, Rosji i na 
Węgrzech. W Gliwicach zapre-
zentuje Walc As-dur, 4 Mazurki, 
3 Etiudy i Koncert fortepiano-
wy e-moll z towarzyszeniem 
Kwintetu Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej. Jak podkreśla Jan 
Popis, dyrektor artystyczny fe-
stiwalu – Tegoroczna Wiosna 
z Fryderykiem nawiązuje do 
ubiegłorocznego, XVII Konkursu 
Chopinowskiego. Wszyscy piani-
ści zaproszeni na nasze koncerty 
brali udział w tym wspaniałym 
i jakże prestiżowym wydarze-
niu muzycznym. Każdy z nich 
dał nam, budzący powszechne 
uznanie, dowód swego artyzmu. 

Dodatkową atrakcją dla fe-
stiwalowej publiczności będzie 
wystawa, która gości w Palmiarni 
Miejskiej „Fryderyka Chopina 
Jardin des Plantes”, czyli… Fryde-
ryka Chopina ogród pełen roślin, 
której autorami są m.in. absol-
wenci Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Zobaczymy na niej 
fragmenty listów kompozytora, 
w których opisuje rośliny i kra-
jobrazy oraz zdjęcia, które je ilu-
strują. Wystawę można oglądać 
do 20 marca.  (mag)

Z okazji niedawnego święta warto przypomnieć sobie, jak kobiety walczyły 
o swoje prawa. Okazją będzie wykład prof. kazimierza Ślęczki, który odbę-
dzie się w Willi caro w piątek, 11 marca. 

Profesor Kazimierz Ślęcz-
ka to filozof i autor licznych 
publikacji poświęconych 
problematyce feminizmu  
(m.in. „Feminizm. Ideologie 
i koncepcje społeczne współ-
czesnego feminizmu” oraz 
„Feminizm u progu nowego 
wieku”). Podczas spotkania 
w Willi Caro przybliży hi-
storie społecznych ruchów 

kobiecych w trzech kolejnych 
fazach: od sufrażystek czyli 
tzw. pierwszego ruchu kobiet 
w latach 1846–1920, przez 
ruch feministyczny w latach 
1966–1990 po współczesny 
tzw. trzeci feminizm. Słu-
chacze poznają okoliczności 
powstania feminizmu, teorie, 
ideologie i programy głoszone 
przez jego liderów. Prof. Ślęcz-

ka odpowie też na pytanie co 
różni XIX-wieczne sufrażystki 
od współczesnych feministek, 
jak zmieniały się ruchy kobiece 
na przestrzeni lat i jaki wpływ 
wywarły na organizację życia 
społecznego. Spotkanie roz-
pocznie się 11 marca o godz. 
17.00. Wstęp na wykład jest 
bezpłatny. Szczegóły na stronie 
www.muzeum.gliwice.pl 
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Szpada w centrum uwagi!

Ponad 420 zawodników ze 128 klubów z całego kraju przyjedzie do Gli-
wic na Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich w pływaniu. To kolejna 
ważna i prestiżowa impreza, która odbędzie się w naszym mieście! 

Zawody rozpoczną się w piątek, 11 
marca, (oficjalne otwarcie o godz. 16.45) 
i potrwają do niedzieli. W ciągu trzech 
dni ponad 420 zawodników będzie rywa-
lizowało o tytuł najlepszego. Starty będą 
odbywać się w różnych stylach, indywi-
dualnie i w sztafetach oraz na dystansach 
od 50 do 1500 m. – W mistrzostwach wy-
startują kluby m.in. z Krakowa, Warszawy, 
Elbląga, Łodzi, Torunia, Wrocławia. Śląsk 
będą reprezentowały m.in. Gliwice, Kato-
wice, Chorzów i Tarnowskie Góry – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 

w Gliwicach. – Kibiców zapraszamy na try-
buny. Wstęp będzie oczywiście bezpłatny 
– dodaje Sosnowska. Wydarzenie będzie 
transmitowane na żywo w internecie, na 
stronie www.megatiming.pl.

Z 13 medalami i złotym pucharem wrócili do domu zawodnicy UTW 
GlIWIcE z Rabki-Zdroju, gdzie odbyła się III Ogólnopolska Zimowa 
Senioriada na Podhalu. W zawodach uczestniczyły 24 Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. W sumie rywalizowało ze sobą ponad 300 zawodni-
czek i zawodników. Nasi seniorzy kolejny raz udowodnili, że w zawo-
dach tego typu nie ma na nich mocnych! 

I miejsce i złote medale zdobyły: 
Halina Wojdak – biegi i Janina Radłow-
ska-Wiśniewska – slalom. II miejsce 
i srebrne krążki zdobyli: Celina Korpak 
– biegi, Czesław Pluszczewski – biegi, 
Joanna Zogała – biegi, Piotr Kalinowski – 
biegi, Urszula Sitko – slalom, Katarzyna 
Kusiek – slalom. III miejsce i brązowe 
medale zdobyli: Krystyna Kałuża – bie-
gi, Stanisław Twardysko – biegi, Jan 
Pasternak – slalom, Stanisław Her-
man – zjazd na dętce, Jacek Kamiński 

– szachy. – Największe sukcesy odnieśli 
nasi osiemdziesięciolatkowie. Wszyscy, 
którzy wystartowali w Rabce, wrócili do 
Gliwic z medalami. Janina Radłowska
-Wiśniewska ze złotem, Celina Korpak 
i Czesław Pluszczewski ze srebrem, a Jan 
pasternak z brązem. To wielki wynik – 
podkreśla Krystyna Jurczewska-Płońska, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gliwicach. Naszym usportowionym 
seniorom życzymy wielu kolejnych tak 
świetnych wyników.  (as)

W najbliższą sobotę i niedzielę (12–13 marca) w Gliwicach odbędą 
się zawody Pucharu Europy U-23 w szermierce mężczyzn. W tego-
rocznej, jubileuszowej edycji Międzynarodowego Turnieju Szermier-
czego „O Stalową klingę Hutnika” wezmą udział sportowcy z Polski, 
Białorusi, czech, kazachstanu, Norwegii, Ukrainy i Włoch. Rozegrany 
zostanie także „Memoriał antoniego Franza”. To turniej drużynowy 
upamiętniający twórcę gliwickiej szermierki.

 W ten weekend w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w gliwickiej Sośnicy 
odbędzie się jubileuszowy 50 Mię-
dzynarodowy Turniej Szermierczy 
„O Stalową Klingę Hutnika” w ramach 
Pucharu Europy U-23 oraz „Memoriał 
Antoniego Franza”. „O Stalową Klingę 
Hutnika” powalczą zagraniczni szermie-
rze oraz elita młodych polskich szpa-
dzistów, ponieważ turniej jest zarazem 
IV Pucharem Polski i eliminacjami na 
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. 
W ubiegłym roku zwycięzcą zawodów 
został Tomasz Motyka reprezentujący 
AZS Wrocław, a zawodnik Piasta Gliwice 
Mateusz Nycz zajął III miejsce. W turnieju 
drużynowym zwyciężyła Reprezentacja 
Polski. Tegoroczne zawody z pewnością 
dostarczą zawodnikom i miłośnikom 
szermierki wiele wrażeń. Imprezę ob-
jął honorowym patronatem Prezydent 
Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.  
– W tym roku, jak zwykle, oczekujemy 
sukcesów, bo zawodnicy sekcji szer-
mierczej Piasta odnoszą sukcesy już od 
wielu lat. Nie będzie łatwo, bo z Włoch, 
Ukrainy i Norwegii przyjeżdża do nas 
bardzo silna konkurencja. My oczywiście 
trzymamy kciuki i mocno liczymy na Ma-

teusza Nycza, aktualnego Mistrza Polski 
seniorów – mówi Maciej Chudzikiewicz, 
Fechtmistrz Piasta.

 Sekcja szermiercza ma w Gliwicach 
długą i pełną sukcesów tradycję. W Piaście 
Gliwice trenowali znakomici, utytułowani 
zawodnicy – Egon Franke (mistrz olimpij-
ski), Adam Wiercioch (wicemistrz olim-
pijski), Ruben Limardo (mistrz olimpijski), 
Mikołaj Pac Pomarnacki, Bogdan Gąsior, 
Jacek Bierkowski, Elżbieta Cymerman-Fran-
ke, Małgorzata Bugajska, Marek Jendryś, 
Bartłomiej Kurowski. Sekcja szermiercza 
to nie tylko utalentowani zawodnicy, lecz 
także wyspecjalizowani trenerzy i wycho-
wawcy: Antoni Franz, Zbigniew Czajkowski 
(jeden z założycieli sekcji szermierczej Pia-
sta Gliwice, który obchodzi w tym roku 95 
urodziny), Horst Tell, Sławomir Kobyliński, 
Albin i Tadeusz Majewscy, Bogdan Kubicki 
i Józef Kruczek.

 W piątek 11 marca w CH Forum Gli-
wice odbędzie się impreza sportowo-mu-
zyczna, a zawody szermiercze zostaną ro-
zegrane w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Sośnicy 12 i 13 marca. Szczegółowy 
program publikujemy w ramce obok. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny.  (mm)
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Olimpijczyk  
pełen pływaków… 

Złoci seniorzy z Gliwic

Ważna informacja dla klientów pływalni 
Olimpijczyk – 11,12 i 13 marca, ze wzglę-
du na trwające zawody, pływalnia bę-
dzie NIEcZYNNa. Miejski Zarząd Usług 
komunalnych zaprasza do korzystania 
z pozostałych pływalni: Delfin (ul. War-
szawska 35) i Mewa (ul. Mewy 36). fo

t. 
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Program zawodów:
11 marca 2016 (piątek)
godz. 18.00 „Nie tylko na szpady” – impreza sportowo-muzyczna
CH Forum Gliwice (ul. Lipowa 1)

12 marca 2016 (sobota)
godz. 10.00 szpada mężczyzn – eliminacje
godz. 16.00 finał turnieju „O Stalową Klingę Hutnika” – Puchar Europy U-23
Hala Widowiskowo-Sportowa w Gliwicach-Sośnicy (ul. Sikorskiego 132)

13 marca 2016 (niedziela)
godz. 10.00 turniej drużynowy w szpadzie „Memoriał Antoniego  
Franza” – eliminacje
godz. 14.00 finał turnieju drużynowego
Hala Widowiskowo-Sportowa w Gliwicach-Sośnicy
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OGłOSZENIa

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice  
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji  
odbędzie się w dniach

od 15 marca 2016 r.  
do 15 kwietnia 2016 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszyst-
kich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach 
artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i go-
spodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy 
itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wy-
maga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie 
w handlu.
Do 15 marca 2016 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych 
zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

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

15 marca 2016 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo poja-
wienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach go-
spodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
W dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając 
ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2016 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać 
do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeń-
stwie zatrucia

 i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miej-
scach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bez-
względnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie 
szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających  
z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń

OŚRODEk POMOcY SPOłEcZNEJ W GlIWIcacH OD  
1 kWIETNIa 2016 ROkU ROZPOcZYNa PRZYJMOWaNIE 

WNIOSkÓW O ŚWIaDcZENIE WYcHOWaWcZE W RaMacH 
PROGRaMU „Rodzina 500+”. DRUkI WNIOSkÓW POBRaĆ 

MOŻNa W NIŻEJ WYMIENIONYcH PlacÓWkacH  
ORaZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.OPSGlIWIcE.Pl.

WNIOSkI O ŚWIaDcZENIE Na DRUGIE I kOlEJNE DZIEckO  
PRZYJMOWaNE BĘDą:

• W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GLIWIC, DO KTÓRYCH 
UCZĘSZCZA DZIECKO (w przypadku dzieci uczęszczających do różnych 
jednostek oświatowych wniosek można złożyć w wybranej przez rodzica/
opiekuna szkole lub przedszkolu),

• W GOIN, ul. Zwycięstwa 34 oficyna, od poniedziałku do piątku od 8.00 
do 15.00,

• W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ OPS, ul. Górnych Wałów 9 – w poniedziałki od 
8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w następujące 
soboty: 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 25 czerwca 2016 r. od 8.00 do 
13.00,

• W FILII OPS nr 1, ul. Reymonta 18 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

• W FILII OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

• W FILII OPS nr 3 – ul. Bojkowska 20 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

WNIOSkI O ŚWIaDcZENIE Na PIERWSZE I kOlEJNE DZIEckO  
PRZYJMOWaNE BĘDą TYlkO W PONIŻSZYcH PUNkTacH:

• W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ OPS, ul. Górnych Wałów 9 – w poniedziałki od 
8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w następujące 
soboty: 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 25 czerwca 2016 r. od 8.00 do 
13.00,

• W FILII OPS nr 1, ul. Reymonta 18 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

• W FILII OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

• W FILII OPS nr 3 – ul. Bojkowska 20 - w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub konto na ePUAP wniosek mogą 
złożyć elektronicznie poprzez stronę internetową WWW.OPSGlIWIcE.Pl  

– zakładkę „Świadczenie wychowawcze 500+” przy użyciu opcji -  
<złóż wniosek> lub elektronicznie poprzez banki i ZUS.  

Wnioski można przesyłać również pocztą na adres:  
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gliwice ul. Górnych Wałów 9.  

Osoby ubiegające się o świadczenie, które złożą wnioski w terminie do 1 lipca 
otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Rodzina 500+”  
w Gliwicach można uzyskać na stronie WWW.OPSGlIWIcE.Pl w zakładce 

„ŚWIaDcZENIE WYcHOWaWcZE 500+”  
oraz pod numerem telefonu: 32/335-96-84 i 32/335-96-85.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

kOMuNIkATY OBRaDY Na ŻYWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które 

decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas 
sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do internetu i komputer. 
Można śledzić tam 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.

PLanowany  
PORZąDEk 

SESJI RaDY MIaSTa
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej  

na 17 marca 2016 r., planuje się wprowadzić niżej przedsta-
wione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie budżetu miasta Gliwice  
na 2016 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie zarządzenia na terenie 
miasta Gliwice poboru opłaty targowej 
w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia z tytułu  
inkasa.

4. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Szpitala Miejskiego nr 4 
w Gliwicach Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą i wydzierżawienie nieru-
chomości stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej przy ul. Toruńskiej na 
okres 20 lat.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie z dotychcza-
sowym dzierżawcą umowy dzierżawy 
na czas nieoznaczony nieruchomości 
położonej w Gliwicach przy ul. Czajki.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały XV/269/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 22 grudnia 2003 r. w spra-
wie utworzenia jednostki budżetowej 
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr V/81/2015 Rady Miasta Gli-
wice z 26 marca 2015 r. w sprawie przy-
jęcia planu gospodarki niskoemisyjnej 

realizowanego w ramach priorytetu IX 
Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetycz-
na - Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej - pla-
ny gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs 
nr /POIiŚ/9.3/2013) współfinansowa-
nego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice dla obszaru obejmują-
cego część Osiedla Brzezinka, położoną 
na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy 
Lubelskiej.

11. Projekt uchwały w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część Osiedla Brzezinka, 
położoną na południe od ul. Kozielskiej 
i na wschód od ulicy Lubelskiej.

12. Projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Gliwice w 2016 
roku.

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXXV/729/2013 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie Statutu placówki opiekuń-
czo-wychowawczej Dom Dziecka nr 1 
w Gliwicach ul. Toszecka 13a.

14. Projekt uchwały w sprawie nadania Sta-
tutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie wprowadze-
nia zmian w statucie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.

16. Projekt uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami mia-
sta Gliwice, dotyczących przystąpienia 
miasta Gliwice do związku metropoli-
talnego.

17. Projekt uchwały w sprawie przekazania 
skargi stowarzyszenia według właści-
wości.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 10 marca br. oraz Miejskim 
Serwisie Informacyjnym w kolejnym numerze, który ukaże się 17 marca br.
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OGłOSZENIa
NIERuChOMOśCIOfERTY PRACY

31 maja 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w sali nr 146, odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 

własności zabudowanej części nieruchomości, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej  
w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 48, oznaczonej jako działka nr 1493/2 obręb Sośnica  

o powierzchni 0,0461 ha, zapisanej w kW nr Gl1G/00046196/1.

cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
154 000,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 540,00 zł
*Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania 
podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – (t.j. DzU z 2011 r. nr 
177, poz. 1054 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 

z ewidencji gruntów i kW:
Działka oznaczona numerem 1493/2 
obręb Sośnica zapisana jest w księdze 
wieczystej nr GL1G/00046196/1. Sprze-
daży podlega prawo własności zabudo-
wanej działki nr 1493/2 obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,0461 ha, użytek: „B” 
– tereny mieszkaniowe.

2. Opis nieruchomości:
Działka nr 1493/2 obręb Sośnica położo-
na jest w Gliwicach przy ul. Żeromskie-
go 48. Działka posiada kształt regularny, 
zbliżony do prostokąta i stanowi teren 
nieogrodzony (z ogrodzenia zostały po-
jedyncze słupki betonowe, natomiast 
ogrodzenie oddzielające przedmiotową 
działkę od działki nr 1499 nie przebiega 
w granicy – przyszły użytkownik działki nr 
1493/2 zobowiązany zostanie do usytu-
owania ogrodzenia w granicy).
Otoczenie nieruchomości stanowią do-
my mieszkalne jedno- i wielorodzinne, 
garaże oraz szkoła. Przystanki komuni-
kacji miejskiej usytuowane są wzdłuż  
ul. Sikorskiego.
Działka nr 1493/2 obręb Sośnica zabu-
dowana jest budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 
168,92 m2. Stan techniczny i funkcjonalny 
budynku ocenia się jako zły. Budynek wy-
maga kapitalnego remontu. Ze względu 
na brak schodów oraz zły stan stropów 
nie ma możliwości wejścia na piętro. 
Budynek wyposażony jest w instalację 
elektryczną i wodno – kanalizacyjną.  
W południowej części działki znajduje się 
również obiekt murowany.

Na działce nr 1493/2 znajduje się słup 
energetyczny niskiego napięcia. W pobli-
żu nieruchomości przebiega następujące 
uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz 
teletechniczna (w ul. Żeromskiego) oraz 
sieć ciepłownicza (zlokalizowana na po-
łudnie od działki 1493/2). Warunki pod-
łączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
W księdze wieczystej GL1G/00046196/1 
widnieje zapis dotyczący służebności 
przesyłu, polegającej na prawie korzy-
stania z części obciążonej nieruchomo-
ści w pasie odpowiadającym długości 
i szerokości urządzeń ciepłowniczych 
na niej posadowionych, wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa spółki Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gliwicach - przedmiotowa 
służebność nie obejmuje swoim zasię-
giem terenu działki nr 1493/2.
W granicach przedmiotowej nierucho-
mości, wzdłuż zachodniej granicy działki 
przechodzi kanał kanalizacji deszczowej 
KD200. Przy sprzedaży nieruchomości 
zostanie ustanowiona na rzecz właści-
ciela działki 1493/1 – tj. miasta Gliwice 
(zapisanej w KW nr GL1G/00046196/1) 
nieodpłatna, nieograniczona w czasie 
służebność w pasie o szerokości 1,5 m 
(wzdłuż zachodniej granicy nierucho-
mości), celem umożliwienia wejścia na 
działkę w celu przeprowadzenia napraw 
lub prac konserwacyjnych. Całkowita po-
wierzchnia służebności – ok. 45,50 m2.
Istnieje możliwość włączenia do ruchu 
drogowego z działki 1493/2 poprzez 
działkę 1493/1 (przeznaczoną pod pas 
drogi publicznej), nowo projektowa-
nym zjazdem do drogi publicznej – ul. 
Żeromskiego, zgodnie z obowiązującą 
organizacją ruchu. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wy-
dawane są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od 
jej przeznaczenia oraz natężenia i struk-
tury ruchu.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Istnieje możliwość oględzin budynku  
w dniach: 20 kwietnia 2016 r. o godz. 

10.00 oraz 17 maja 2016 r. o godz. 10.00 
- po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci pod 
numer tel. 32/239-12-21 - referat Zbywa-
nia Nieruchomości, na co najmniej jeden 
dzień przed terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 4 września 2010 r. miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
dzielnicę Sośnica - północ (uchwała nr 
XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 10 czerwca 2010 r., Dziennik 
Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143 z 4 
sierpnia 2010 r., poz. 2372), teren po-
łożony w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 
48, obejmujący działkę nr 1493/2 obręb 
Sośnica, oznaczony jest symbolem:
- 37 MW – co oznacza: 
tereny istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej dla którego ustalono 
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
    a) zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna;
2) uzupełniające:
    a) usługi.
W obowiązującym planie miejscowym 
przedmiotowa nieruchomość znajduje 
się w granicach obszaru górniczego „So-
śnica III”, obszaru rewitalizacji i częściowo 
– strefy ochrony konserwatorskiej. 
Ponadto, budynek przy ul. Żeromskiego 
48 jest budynkiem objętym ochroną 
w planie.

4. Wadium:
Wadium w wysokości 15 400,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 1493/2 obręb Sośnica”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 25 maja 2016 r. 

Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielają pracownicy refera-
tu Zbywania Nieruchomości w godzinach 
przyjęć: pn, pt: 8.00-10.00; wt, śr: 13.00-
16.00; czw: 13.00-17.00, tel. 32/239-12-21.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

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

• stolarz meblowy – wykształcenie: 
brak wymagań, doświadczenie za-
wodowe, prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Trachy;

• mechanik/elektromechanik – wy-
kształcenie zawodowe lub techniczne 
o profilu mechanicznym, doświad-
czenie w pracy na podobnym sta-
nowisku w dziale utrzymania ruchu, 
uprawnienia SEP, umiejętność czyta-
nia rysunku technicznego, zapewnie-
nie prawidłowej pracy urządzeń pro-
cesu produkcyjnego oraz obiektów 
i terenów zewnętrznych, zapobie-
ganie oraz usuwanie awarii urządzeń 

i instalacji na zmianie produkcyjnej, 
wykonywanie prac przeglądowych 
i remontowych, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• dekarz – wykształcenie zawodo-
we, doświadczenie min. 6 miesięcy, 
mile widziane doświadczenie na 
stanowisku cieśla, montaż pokry-
cia dachowego, montaż systemów 
rynnowych, wykonywanie obróbek 
blacharskich, obróbek kominów, 
montaż okien dachowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Ujazd;

• mechanik samochodów ciężaro-
wych – wykształcenie zawodowe, 

m.in. rok doświadczenia zawodowe-
go, uprawnienia na wózki widłowe, 
naprawa i konserwacja samocho-
dów ciężarowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Sośnicowice;

• suwnicowy lejniczy – wykształ-
cenie zawodowe, doświadczenie 
min. 2 lata, uprawnienia do obsługi 
suwnic specjalnych, obsługa suwnic 
lejniczych, niekaralność, trzy zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice;

• instruktor nauki jazdy kat. B 
– uprawnienia instruktora na-
uki jazdy kat. B, miejsce pracy: 
Knurów.

Oferty z 3 marca 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP 
Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

Śląskie Centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

kIEROWca (kaT. c+E)  
W RUcHU MIĘDZYNaRODOWYM

siedziba firmy: Gliwice   •  nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy: 
• pracę w stabilnej i dynamicznie 

rozwijającej się firmie istniejącej 
na rynku od 26 lat;

• atrakcyjny system wynagrodzeń  
w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 
ryczałty za nocleg, MILOG, premie, itp.;

• pakiet świadczeń pozapłacowych w 
postaci opieki medycznej lub pro-
gramu sportowo-rekreacyjnego;

• pakiet świadczeń socjalnych;
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• szkolenia wprowadzające;
• terminowe wypłaty wynagrodze-

nia i innych świadczeń należnych;
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E;
• flektroniczna Karta Kierowcy;
• doświadczenie;
• dyspozycyjność;
• oświadczenia o niekaralności;
• posiadanie uprawnień do przewozu 

ADR będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki SA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje 
dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych w Dziale Transportu
Miejsce pracy: Gliwice • nr ref.: ST/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej 
na rynku od 27 lat;

• dobre warunki pracy  
i stabilność zatrudnienia; 

• pakiet świadczeń pozapła-
cowych w postaci opieki 
medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego;

• pakiet świadczeń socjalnych;
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• terminowe wypłaty wyna-

grodzenia;
• szkolenie wprowadzające;
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• umiejętności analityczne; 
• biegła znajomość języka 

angielskiego; 
• wykształcenie minimum 

średnie techniczne; 
• dobra znajomość pakietu 

MS Office, w szczególności 
programu Excel;

• dyspozycyjność;

• umiejętność dobrej organi-
zacji pracy; 

• odporność na stres, umiejęt-
ność pracy pod presją czasu; 

• kultura osobista i wysokie 
umiejętności interpersonal-
ne i komunikacyjne;

• ważne prawo jazdy katego-
rii C+E i Elektroniczna Karta 
Kierowcy będą dodatko-
wym atutem.

Zadania:
• bieżąca kontrola stanu 

pojazdów, tj. stanu ogumie-
nia, akumulatorów, gaśnic 
oraz obowiązkowego 
wyposażenie itp.;

• kontrola terminów ważności 
przeglądów rejestracyjnych i 
okresowych, legalizacji tach-
ografów ubezpieczeń, itp.;

• zakupy i zamawianie 
towarów uzupełniających 
stany magazynowe działu 
transportu;

• rozliczanie opłat drogo-
wych, zamawianie, montaż 
i ewidencjonowanie urzą-
dzeń do ich poboru;

• kontrola norm zużycia 
paliwa i innych materiałów 
eksploatacyjnych;

• kontrola stanu pojazdów  
w zakresie sprawności  
i czystości, przygotowywa-
nie protokółów zdawczo
-odbiorczych pojazdów;

• stały kontakt z kierowcami; 
• optymalizacja kosztów 

transportu; 
• raportowanie wyników 

pracy bezpośrednio do 
kierownika działu. 

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki SA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informa-
cje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor
Miejsce pracy: Gliwice 

nr ref.: Dyspozytor/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 27 lat;

• dobre warunki pracy i stabil-
ność zatrudnienia;

•  pakiet świadczeń pozapła-
cowych w postaci opieki 
medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego;

• pakiet świadczeń socjalnych;
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• terminowe wypłaty wynagro-

dzenia; 
• szkolenie wprowadzające;
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu 

tras w firmie transportowej;

• doświadczenie w pozyskiwa-
niu i budowaniu relacji  
ze zleceniodawcami; 

• posiadanie własnych kontak-
tów transportowych; 

• biegła znajomość języka 
angielskiego; 

• wykształcenie min. średnie 
(mile widzialne o profilu 
logistycznym);

• dyspozycyjność;
• odporność na stres, umiejęt-

ność pracy pod presją czasu; 
• kultura osobista i wysokie 

umiejętności interpersonalne 
i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierow-

ców i bieżąca kontrola;
• sprzedaż i pozyskiwanie ła-

dunków zgodnie z potrzebami 
i celami działu;

• stały kontakt z kierowcami; 
• współpraca z innymi działami 

spółki w ramach realizowa-
nych zleceń;

• optymalizacja kosztów 
transportu; 

• dbałość o jakość dostaw;
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki SA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje 
dostępne są także na stronie inter-
netowej www.scl.com.pl w zakładce 
kariera. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice

                                        PRZETaRG PISEMNY NIEOGRaNIcZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość 

gruntowa w rejonie ul. Przy Bramie 
Raciborskiej i Raciborskiej – działki 
o nr 746/1, 747/1, 745.

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa użytko-
wania wieczystego działek nr 746/1 
i 747/1 oraz sprzedaż działki nr 745. 

3. Powierzchnia nieruchomości grun-
towej: 797 m2 ,w tym dz. nr 746/1 
– 432 m2 , dz. nr 747/1 – 236 m2,  
dz. nr 745 – 129 m2.

4. Nieruchomość gruntowa obję-
ta jest księgą wieczystą KW nr 
GL1G/00041137/5 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział 
VIII Ksiąg Wieczystych i położona jest 
na działce nr 746/1 i 747/1, obręb Sta-
re Miasto oraz księgą wieczystą KW nr 
GL1G/00037626/9 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział 
VIII Ksiąg Wieczystych i położona jest 
na działce nr 745, obręb Stare Miasto.

5. Okres użytkowania wieczystego dzia-
łek nr 746/1 i 747/1 – 11 marca 2090 r.

6. Obciążenie nieruchomości: wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich.

7. cena wywoławcza: 284 127,00 zł 
netto + 23% VaT

8. Opłata roczna z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 21,64 zł. 
Wysokość opłaty rocznej może być 
aktualizowana.

9. Wadium: 17 474,00 zł brutto. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieru-

chomości zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg;

• zwrotowi pozostałym oferentom;
• przepadkowi, jeżeli osoba, która 

wygra przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

10.  Nieruchomość zostanie udostępnio-
na w celu oględzin 18 marca 2016 r. 
w godz. od 10.00 do 11.00.

11.  Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie do 1 kwietnia 2016 r. 
wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Bank Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 (decyduje data wpły-
wu wadium na konto).

12.  Termin i miejsce otwarcia ofert  
7 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 
(część jawna i niejawna).

13.  Oferty winny zawierać następujące 
informacje:
• datę sporządzenia oferty;
• imię i nazwisko oferenta (nazwa 

firmy) oraz adres zamieszkania 
(prowadzenia działalności);

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

• w przypadku spółek prawa 
handlowego – poświadczony  
za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS;

• w przypadku spółek prawa cywilne-
go – poświadczonych za zgodność 
z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólni-
ków oraz oświadczeń wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na 
ich reprezentowanie w procesie za-
wierania umowy, w przypadku uczest-
nictwa w przetargu jednego z nich;

• kserokopię dowodu wpłaty  
wraz z pisemną informacją o nu-
merze konta, na które ma zostać 
zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu;

• osoby fizyczne działające w imieniu 
innych osób fizycznych dodatko-
wo pełnomocnictwo notarialnie 
lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem;

• nazwę adresata oferty tzn. Za-
rząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.;

• oferowaną cenę zakupu (liczbę 
oraz słownie);

• oświadczenie, że oferentowi znany 
jest stan techniczny nieruchomości;

• podpis oferenta.
14.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi 

Klienta Zarządu Budynków Miejskich  
I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11 
w zaklejonych kopertach do godz. 
13.30  1 kwietnia 2016 r. 

15.   koperty z ofertą winny być opisane 
w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Admini-

stracyjno – Gospodarczy ZBM 
I TBS Sp. z o.o.;

• winny posiadać następujący opis: 
,,OFERTA NA ZAKUP PRAWA 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
PRZY BRAMIE RACIBORSKIEJ – 
DZIAŁKI NR 746/1 i 747/1 ORAZ 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – 
DZIAŁKA NR 745 – NIE OTWIERAĆ 
PRZED 7 KWIETNIA 2016 R.”

16.   Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy 

sprzedaży nieruchomości grun-
towej w terminie 30 dni od daty 
zamknięcia przetargu;

• zapłaty ceny nieruchomo-
ści gruntowej, nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia notarial-
nej umowy sprzedaży, z zastrzeże-
niem, że za dzień dokonania wpłaty 
uważa się dzień jej zaksięgowania 
na wskazanym przez ZBM I TBS Sp. 
z o.o. rachunku bankowym;

• poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem 
nieruchomości gruntowej.

17.  Oferta złożona w przetargu przestaje 
wiązać, gdy została wybrana inna ofer-
ta albo gdy przetarg został zamknięty  
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

ogłasza

Ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl.  
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSZENIa
NIERuChOMOśCI

25 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali 146 odbędzie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach na wschód od 
ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb 
ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, stanowiącej własność miasta Gliwice, 

zapisanej w kW nr Gl1G/00038761/4.

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
10 858 700,00 zł
Wadium: 1 085 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 108 590,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana 
23% 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.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 
5 marca 2015 roku i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 
3 września 2015 roku i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg nieograniczony odbył się 
22 grudnia 2015 roku i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
6466/2014 z 28 lipca 2014 r. na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XXVI/496/2012 z 25 października 2012 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, 
obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 
538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, 
stanowiącej własność miasta Gliwice.
1. Oznaczenie nieruchomości wg 

danych z ewidencji gruntów i kW:
Nieruchomość obejmująca dział-
ki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 
538/2 i 538/3 obręb Ligota Zabrska 
zapisana jest w księdze wieczystej nr 
GL1G/00038761/4. 

2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności 
niezabudowanej nieruchomości obej-
mującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 
538/1, 538/2 i 538/3 obręb Ligota Za-
brska, o łącznej powierzchni 2,2759 
ha, użytek: „Bp”- zurbanizowane 
tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy.
Nieruchomość stanowi teren nie-
zabudowany, nieogrodzony, o dość 
regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta, w miarę płaski. Teren 
działek jest zadrzewiony i zakrzewiony. 
Prawa i obowiązki właściciela nieru-
chomości odnośnie usunięcia drzew 
i krzewów określa ustawa z 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.  
DzU z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).
Na działkach nr 537/1 i 538/1 znajdu-
ją się punkty oświetleniowe zasilane 
z sieci napowietrznej niskiego napięcia.
Przez północną oraz wschodnią cześć 
nieruchomości przebiegają sieci 
uzbrojenia technicznego: sieć elek-

tryczna, teletechniczna, kanalizacji 
deszczowej, gazowa oraz wodocią-
gowa. Przez nieznaczną południo-
wa część nieruchomości przebiega 
kolektor deszczowy kd2000. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich 
dostawcami.
W przypadku prowadzenia jakich-
kolwiek prac budowlanych należy 
zwrócić szczególną uwagę na mogą-
ce występować na terenie przedmio-
towej nieruchomości i w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie sieci drenarskie. 
W przypadku awarii przedmiotowej 
sieci właściciel zobowiązany jest do 
jej naprawy. 
Dojazd do nieruchomości odbywa 
się z drogi L2 dojazdowej od ul. Psz-
czyńskiej. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Obciążenia nieruchomości:
Na działkach nr 537/1, 537/2, 538/1 
i 538/2, ustanowiono nieograniczoną 
w czasie służebność drogi – przechodu 
i przejazdu - w pasie o zmiennej szero-
kości od 15,5 m do 27,4 m, o łącznej 
powierzchni 0,2269 ha na rzecz każ-
doczesnych właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości stanowią-
cych działki nr:
• 534, 535, 536 obręb Ligota Zabrska, 

KW nr GL1G/00107575/8;
• 533/2 i 533/4 obręb Ligota Zabrska, 

KW nr GLG/00107576/5;
• 532 i 531/2 obręb Ligota Zabrska, 

KW nr GL1G/00107577/2;
• 539/2 obręb Ligota Zabrska, KW nr 

GL1G/00107579/6;
• 540/2 obręb Ligota Zabrska, KW nr 

GL1G/00107578/9.
Część działki nr 538/2 zajęta jest przez 
przepompownię oraz separator kana-
lizacji deszczowej. Prowadzone jest 
postępowanie w sprawie uregulowa-
nia tytułu prawnego do korzystania 
z przedmiotowego terenu.

4. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązu-
jącego od 31 lipca 2011 r. miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 

terenu położonego po północno–
wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej 
w rejonie węzła „Gliwice-Sośnica” 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr IX/114/2011 z 2 czerwca 
2011 r.) nieruchomość obejmują-
ca działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 
538/1, 538/2 i 538/3 obręb Ligota 
Zabrska, położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem:
- 01 UcP, co oznacza: tereny zabudo-
wy usługowej, w tym rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaży powyżej 2000 m2,  
oraz obiektów produkcyjnych i ma-
gazynów,
dla których ustalone zostało następu-
jące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi: handlu detalicznego i hurto-
wego w tym obiektów o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, gastrono-
mii, turystyki, kultury, sportu i rekre-
acji, administracji w tym biura, oraz 
stacje paliw,
b) obiekty produkcyjne,
c) magazyny; 
2) przeznaczenie uzupełniające 
– usługi nie wymienione w pkt 1  
lit. a, z zastrzeżeniem §6 ust.8 
przedmiotowej uchwały, składy, 
zagospodarowanie towarzyszące 
takie jak: place, parkingi, drogi 
wewnętrzne, obiekty małej archi-
tektury, zieleń urządzona, obiekty 
infrastruktury technicznej.
W ww. planie miejscowym ustalone 
zostały:
- nieprzekraczalna linia zabudowy, 
- strefa wjazdu.
Ponadto, cały obszar objęty ww. pla-
nem miejscowym położony jest w gra-
nicach terenu górniczego „Sośnica III”.

5. Wadium:
Wadium w wysokości 1 085 900,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 
538/2 i 538/3 obręb Ligota Zabrska, 
imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy naj-
później 19 maja 2016 r. 

Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielają pracownicy 
w godzinach przyjęć: pn, pt: 8.00-10.00; 
wt, śr: 13.00-16.00; czw: 13.00-17.00, tel. 
32/239-12-21.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

31 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w sali nr 146, odbędzie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1325/2 
obręb Sośnica o pow. 0,2343 ha, położonej przy ul. Żeromskiego w Gliwicach, zapisanej  

w kW nr Gl1G/00001426/6.

cena wywoławcza nieruchomości 
brutto*: 277 200,00 zł
Wadium: 27 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 780,00 zł
*cena zawiera podatek VaT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 
z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). 
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6847/14 
z 17 października 2014 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości, stanowiącej własność 
miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy 
ul. Żeromskiego, stanowiącej działkę nr 
1325/2, obręb Sośnica, zapisanej w KW 
nr GL1G/00001426/6.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 
1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył 
się 23 kwietnia 2015 r. i został zakoń-
czony wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył 
się 15 września 2015 r. i został zakoń-
czony wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg nieograniczony odbył 
się 4 lutego 2016 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg 

danych z ewidencji gruntów i kW:
Działka oznaczona numerem 1325/2 
obręb Sośnica objęta jest księgą 
wieczystą nr GL1G/00001426/6. 
Sprzedaży podlega prawo własno-
ści działki nr 1325/2 obręb Sośnica, 
o pow. 0,2343 ha, użytek: „Bi” – inne 
tereny zabudowane.

2. Opis nieruchomości: 
Działka nr 1325/2 obręb Sośnica po-
łożona jest w Gliwicach przy ul. Że-

romskiego. Otoczenie nieruchomości 
stanowią tereny mieszkaniowe oraz 
usługowe. 
Nieruchomość stanowi teren płaski, 
niezabudowany i niezagospodarowa-
ny, porośnięty dziko rosnącą roślin-
nością (drzewa i krzewy), ogrodzony 
od strony północnej ogrodzeniem są-
siedniej nieruchomości. Kształt działki 
jest regularny, zbliżony do prostokąta.
Na działce nr 1325/2 znajduje się 
przyłącze kanalizacji deszczowej (eks-
ploatacja i udrożnianie ww. kanalizacji 
będzie w gestii nowego właściciela). 
Nieruchomość posiada dostęp do na-
stępującego uzbrojenia terenu: sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
troenergetycznej oraz teletechnicznej. 
Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio 
z ich dostawcami.
Działka położona jest przy ul. Żerom-
skiego. Warunki włączenie nierucho-
mości do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej 
przeznaczenia oraz natężenia i struk-
tury ruchu, który nieruchomość będzie 
generowała. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 4 września 2010 r.  
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego dzielnicę So-
śnica - północ (uchwała nr 
XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r.,  

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskie-
go nr 143 z 4 sierpnia 2010 r.,  
poz. 2372), teren położony w Gli-
wicach przy ul. Żeromskiego, 
obejmujący działkę nr 1325/2, 
obręb Sośnica, oznaczony jest 
symbolem:
- 25 MW – co oznacza: tereny ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej
dla którego ustalono następujące 
przeznaczenie:
1)  podstawowe:
    a)  zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna;
2)  uzupełniające:
    a)  drobna wytwórczość,
    b)  sługi.
Przedmiotowy teren objęty jest 
zasięgiem: 
- obszaru górniczego „Sośnica III”,
- strefy ochrony konserwatorskiej,
- obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w gra-
nicach obszaru i terenu górniczego 
„Sośnica III” ustala się prowadze-
nie działalności inwestycyjnej 
z uwzględnieniem przewidywanych 
wpływów czynników geologiczno-
górniczych, dotyczących progno-
zowanych skutków eksploatacji 
górniczej, uzyskanych od przedsię-
biorstwa górniczego.

4. Wadium:
Wadium w wysokości 27 800,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. 
nr 1325/2 obręb Sośnica”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 25 maja 2016 r. 

Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielają pracownicy 
w godzinach przyjęć: pn, pt: 8.00-10.00; 
wt, śr: 13.00-16.00; czw: 13.00-17.00, tel. 
32/239-12-21.

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony z obni-
żoną ceną wywoławczą na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej 

obejmującej działkę nr 1120/3, obręb Stare Gliwice, kW Gl1G/00109170/3  
przy ul. chemicznej.

cena wywoławcza nieruchomości: 
352 000,00 zł
Wadium: 35 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 520,00 zł
cena wywoławcza jest ceną brutto 
i zawiera 23% podatek VaT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 
177, poz. 1054).
Nieruchomość niezabudowana obej-
mująca działkę nr 1120/3, obręb Sta-
re Gliwice, została przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr PM-1490/2015 
z 3 września 2015 r. 
I przetarg nieograniczony odbył się 27 
stycznia 2016 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
1. Opis nieruchomości:

Działka nr 1120/3, obręb Stare 
Gliwice o powierzchni 0,2476 ha, 
użytek „B”, stanowi teren nieza-
budowany, częściowo ogrodzony, 
przy czym ogrodzenie nie przebie-
ga wzdłuż granic geodezyjnych. 
Działka o nieregularnym kształcie, 
częściowo zagospodarowana jako 
ogród przydomowy, porośnięta 
zielenią niską i wysoką. Na dział-
ce występują różnice wysokości 
terenu.
Usunięcie drzew i krzewów może 
wymagać wcześniejszego uzyskania 
pozwolenia na wycinkę. Więcej in-
formacji można uzyskać w Wydziale 
Środowiska.
Ogrodzony fragment działki jest 
obecnie użytkowany przez wła-
ściciela nieruchomości sąsiedniej. 
Nieruchomość zostanie wydana 
w terminie 14 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uzbrojenie

Przez działkę przechodzi sieć cie-
płownicza wraz z komorą pod-
ziemną, sieć kanalizacji deszczowej 
kD400 oraz nieczynna sieć gazowa. 
Usunięcie nieczynnej sieci gazowej 
może nastąpić kosztem i stara-
niem przyszłego właściciela działki 
na podstawie wytycznych firmy 
PGNiG S.A.
Dla sieci ciepłowniczej ustanowio-
na została nieograniczona w czasie 
służebność przesyłu polegająca na 
prawie korzystania z części obciążo-
nej nieruchomości w pasie odpo-
wiadającym długości i szerokości 
urządzeń ciepłowniczych na niej 
posadowionych, wchodząc w skład 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej z siedzibą w Gliwicach w rozu-
mieniu art. 49 par 1 Kodeksu Cywil-
nego i stanowiących jej własność, 
w celu korzystania z tych urządzeń 
zgodnie z ich przeznaczeniem.
W pobliżu znajdują się sieć kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej, sieć 
energetyczna, sieć gazowa i sieć 
wodociągowa.
Możliwość i warunki podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dys-
ponentami.
Skomunikowanie
Dojazd do nieruchomości od ul. 
Złotej. Warunki skomunikowania 
i lokalizacji zjazdu należy uzgodnić 
z Zarządem Dróg Miejskich w Gli-
wicach.
Działka sprzedawana w stanie ist-
niejącym w terenie.

2. Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r. 
Miejscowym Planem Zagospodaro-

wania Przestrzennego nieruchomość 
niezabudowana obejmująca działkę 
nr 1120/3, położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem 18MNn, co 
oznacza tereny nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna (tylko budynki bliźniacze 
lub szeregowe; brak możliwości 
zabudowy działki budynkiem wol-
nostojącym).
Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.
Z uwagi na zapisy planu zagospo-
darowania przestrzennego oraz 
lokalizację sieci uzbrojenia terenu 
na działce występują istotne ogra-
niczenia w możliwości zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

3. Wadium:
Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 35 
200,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Prze-
targ ustny nieograniczony, działka 
1120/3, obr. Stare Gliwice, imię 
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa 
firmy oraz NIP, na czyją rzecz nie-
ruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na ra-
chunku miasta Gliwice najpóźniej 
15 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji na temat wa-
runków rokowań udzielają pracownicy 
w godzinach przyjęć: pn, pt 8.00-10.00, 
wt, śr 13.00-16.00, czw 13.00-17.00, tel. 
32/239-12-21.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania  
wieczystego nieruchomości gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku 

z góry za dany rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Bank Śląski przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 32/239-12-30 lub 32/238-55-23 lub pod nr. komunikatora gg: 
33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymie-

nione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione w art. 72 ust. 

3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), którym dana 
nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji 
opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim 
przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty 
rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od następnego roku.

Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a których 
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS, 
może zostać na ich wniosek, przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty  
i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać przed 
upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty przez SMS. W celu otrzymywania takiej informacji 
należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA
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OGłOSZENIa
NIERuChOMOśCI

Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
obejmującej zabudowaną 
• działkę nr 607/3, obręb kłodnica, o powierzchni 

1,0432 ha, 
zapisanej w KW nr GL1G/00032306/5, na której posado-
wiony jest zabytkowy budynek byłego dworku o powierzch-
ni użytkowej 486 m2, wpisanej do rejestru zabytków pod 
nr A/1205/74.
Termin rokowań: 20 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 700 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054) nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w rokowaniach zostanie obniżona o 50% 
zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
Zaliczka: 170 000,00 zł
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty 
zaliczki: 14 kwietnia 2016 r.
................................................................................
II Rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowa-

nych, stanowiących własność miasta Gliwice, położonych 
w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi, obręb Wójtowa Wieś: 
• działka nr 204 o powierzchni 0,2728 ha, kW nr 

Gl1G/00125081/0 
oraz 
• działka nr 207, o powierzchni 0,1914 ha, kW nr 

Gl1G/00023821/5.
Termin rokowań: 21 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości: 253 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% 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.).
Zaliczka: 25 300,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów 
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty 
zaliczki: 15 kwietnia 2016 r.

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

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

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora  
/ gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

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

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ Ul. TOSZEcka 56, lokal nr 3, parter, pow. 38,31 m2  
+ piwnica - 4,15 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 66 200,00 zł 
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2016 r. od godz. 15.00 do 
15.15
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Plac JaŚMINU 10, lokal nr 6, poddasze, pow. 
47,95 m2 + piwnica - 8,79 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 84 700,00 zł 
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2016 r. od godz. 13.30 do 
13.45
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Ul. kOlBERGa 42, lokal nr 6, I piętro, pow. 
39,37 m2 + piwnica - 4,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 82 800,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2016 r. od godz. 7.40 do 
7.55
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Ul. PRZEMYSłOWa 6b, lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do Wc 
na półpiętrze klatki schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 41 720,00 zł 
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2016 r. od godz. 14.30 do 
14.45
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Ul. kRZYWa 9B, lokal nr 6, II piętro, pow. 51,47 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
Wc usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 79 300,00 zł 
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 16 marca 2016 r. od godz. 15.00 do 
15.15
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Ul. STYcZYŃSkIEGO 25, lokal nr 2a, I piętro, 
pow. 38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wenty-
lacji grawitacyjnej), łazienka z Wc, przedpokój 
(lokal nie posiada ogrzewania)
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 83 800,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 11 marca 2016 r. od godz. 12.50 do 13.05
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Ul. ZIMNEJ WODY 6, lokal nr I, parter, pow. 
35,82 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 69 500,00 zł 
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 15 marca 2016 r. od godz. 9.40 
do 10.00.
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

 □ Ul. ZIMNEJ WODY 5, lokal nr II, parter, pow. 
29,65 m2 + komórka - 8,37 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 24 marca 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł 
Wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 15 marca 2016 r. od godz. 9.40 
do 10.00.
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2016 r.

MIESZkALNE

DZIałkI POD BUDOWNIcTWO MIESZkaNIOWE

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obr. czechowice Północ

 działka nr 77/27 o pow. 1017 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
177 000,00 zł  
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 17 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r. 

 działka nr 77/28 o pow. 1005 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
175 100,00 zł  
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 17 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/32 o pow. 818 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
146 300,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 14 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., godz. 12.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
207 900,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2016 r.

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
206 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
203 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
201 400,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 5 kwietnia 2016 r.,  
godz. 11.30 

cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
200 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 100,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2016 r.

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
199 600,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2 

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
200 000,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
191 900,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 19 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 6 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
201 800,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2016 r.

 działka nr 77/44 o pow. 1180 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
202 100,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 10.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
202 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.00 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 200,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 działka nr 77/48 o pow. 1197 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 
cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 700,00 zł 
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254 
Wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

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

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.) w związku  

z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości – działki o nr 616 w obrębie Szobiszowice (KW – brak)

ZAWIADAMIA,
iż zamierza ograniczyć w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości - działki nr 616 w obrębie 
Szobiszowice zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla tere-
nu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II uchwalonym uchwałą nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 15 lipca 2010 r. przez udzielenie zezwolenia na ułożenie na ww. działce gazociągu wyso-
kiego ciśnienia relacji Pniów-Szobiszowice DN 400 MOP 6,3 MPa w trybie art. 124 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.) na wniosek Pana 
Adama Ptaka (pracownia projektowa PROJGAZ) – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. – będącego Inwestorem.

Niniejszym osoby posiadające tytuł prawny do ww. nieruchomości proszone są o zgłoszenie się do Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w terminie 2 (słownie – dwóch) 
miesięcy od daty pojawienia się powyższego ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZENIa

kOMuNIkAT

NIERuChOMOśCI kOMuNIkATY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r.,  
poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:

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

•	 nr 46/2016 do 18 marca 2016 r.
•	 nr 47/2016 do 18 marca 2016 r.
•	 nr 48/2016 do 22 marca 2016 r.

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

budowę dwóch budynków mieszkalnych  
w technologii energooszczędnej wraz z infrastrukturą  

w ramach rewitalizacji nieruchomości przy ul. Opolskiej 8 w Gliwicach

•	 Termin składania ofert: 11 marca 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 11 marca 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości  
zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w rejonie ROM - 1, 2, 3 w Gliwicach
•	 Termin składania ofert: 30 marca 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 30 marca 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie artykułu 39  
i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej  
PODIUM – Inżynier kontraktu II

Termin składania ofert: 31 marca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 31 marca 2016 r. o godz. 12.00

Dyrektor Zakładu  
Gospodarki Mieszkaniowej  

w Gliwicach  
informuje, że 24 marca 2016 r.  

(czwartek)  
Zakład będzie czynny  

w godzinach
od 7.30 do 15.30.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Warszawska 35, 44-102 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu
postępowania przetargowego  prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

„Modernizacja obiektów - przebudowa korytarzy z dostosowaniem 
do przepisów przeciwpożarowych – 2 etap”.

Termin składania ofert: 18 marca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 marca 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40
ul. Henryka Sienkiewicza 9, 44-100 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu
postępowania przetargowego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 
„Modernizacja obiektów - instalacji elektrycznej wraz z pracami 

towarzyszącymi - część pierwsza”.
Termin składania ofert: 18 marca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 18 marca 2016 r. o godz. 11.15

31 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
w sali nr 146, odbędą się II rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327 obręb Sośnica o pow. 0,4187 ha, 
położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w kW nr Gl1G/00020177/4. 

cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
684 500,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) 
nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Zaliczka: 68 500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia 
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-6877/14 z 24 października 2014 r. 
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. 
DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się  
23 kwietnia 2015 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się  
15 września 2015 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.
I rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczo-
nym odbyły się 4 lutego 2016 r. i zostały zakończo-
ne wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
Działka oznaczona numerem 1327, obręb Sośnica 
objęta jest księgą wieczystą nr GL1G/00020177/4. 
Sprzedaży podlega prawo własności przedmioto-
wej nieruchomości, obejmującej działkę nr 1327, 
obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, użytek: 
„Bi” – inne tereny zabudowane.
2. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1327, obręb 
Sośnica jest położona w strefie peryferyjnej miasta 
Gliwice, przy ul. Sikorskiego 58. Działka zabudo-
wana jest dwoma budynkami (budynkiem byłej 
szkoły o powierzchni użytkowej 864,30 m2 oraz 
budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudo-
wy 35 m2). Część niezabudowaną nieruchomości 
stanowi parking o nawierzchni z trylinki, boisko 
o nawierzchni asfaltowej oraz zieleń. Kształt działki 
jest regularny, zbliżony do prostokąta. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe 
oraz usługowe.
Na działce nr 1327 znajduje się przyłącze kanalizacji 
deszczowej (eksploatacja i udrożnianie ww. kanali-
zacji będzie w gestii nowego właściciela). Z uwagi 
iż, kanalizacja deszczowa zlokalizowana na działce 
nr 1327 stanowi odwodnienia również dla działki  
nr 1325/2 obręb Sośnica, nabywca nieruchomości 
nie może wykonywać żadnych prac budowlanych dla 
przedmiotowego odwodnienia bez ich uzgodnienia 
z wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W granicy działki od strony pasa drogowego  
ul. Sikorskiego przebiega kabel niskiego napię-
cia zasilający oświetlenie uliczne. Ze względu na 
konieczność wykonywania niezbędnych napraw 
i prac konserwujących na rzecz właściciela działki  
nr 1890/5 obręb Sośnica (KW nr GL1G/00047980/1) 
– tj. miasta Gliwice zostanie ustanowiona nieodpłat-
na służebność gruntowa w pasie o szerokości 2 m, 
przebiegającym wzdłuż północnej granicy działki 
(na powierzchni ok. 74 m2).
Nieruchomość posiada dostęp do następującego 
uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, elektrotechnicznej oraz teletechnicznej. 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą publiczną –  
ul. Żeromskiego. Warunki włączenia  nieruchomo-
ści do drogi publicznej wydawane są indywidual-
nie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zale-
żą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do rokowań uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem rokowań 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu 
w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4wrze-
śnia 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego dzielnicę Sośnica - północ (uchwała 
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. 
Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), 
nieruchomość przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, 
obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, po-
łożona jest na terenie oznaczonym symbolem:
- 17 U – co oznacza: tereny istniejących usług 
i drobnej wytwórczości: 
dla których zostało ustalone przeznaczenie:
1) podstawowe: 
 a)  usługi, 
 b)  drobna wytwórczość; 
2) uzupełniające: 
 a)  mieszkaniowe.
W ww. planie miejscowym dla terenu przedmio-
towej działki ustalone zostały nieprzekraczalne 
linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach: 
- obszaru górniczego „Sośnica III”, 
- strefy ochrony konserwatorskiej, 
- obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w granicach ob-
szaru i terenu górniczego „Sośnica III” ustala się 
prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględ-
nieniem przewidywanych wpływów czynników 
geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowa-
nych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych 
od przedsiębiorstwa górniczego.
4. cel rokowań:
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej nie-
ruchomości za najwyższą zaproponowaną cenę, 
bez dodatkowych warunków. 
5. Sposób płatności:
Dopuszczalne jest rozłożenie ceny nieruchomości 
uzyskanej w drodze rokowań na raty - zgodnie z art. 
70 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Infor-
mujemy, że sposób zapłaty nie wpływa na wybór 
oferty - jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 
W przypadku rozłożenia ceny na raty wysokość 
pierwszej raty nie może być niższa niż 25% 
zaoferowanej ceny. Pozostała kwota rozłożo-
na zostanie na maksymalnie 9 równych rat, 
płatnych: - miesięcznie (do ostatniego dnia 
każdego miesiąca), kwartalnie (do ostatniego 
dnia każdego kwartału) lub rocznie (do 31 
marca każdego roku). Maksymalny okres spłaty 
10 lat. Sposób zapłaty należy opisać w ofercie. 
Rozłożona na raty niespłacona część ceny pod-
lega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie dyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Po-
nadto, nieuiszczenie rat w ustalonych termi-
nach skutkować będzie naliczeniem odsetek. 
Dopuszczalna jest wcześniejsza spłata rat, niż 
zadeklarowana w ofercie.
UWaGa! Informujemy, że w przypadku rozło-
żenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze 
rokowań) na raty, zastosowanie mają przepisy 
o pomocy publicznej. 
W związku z powyższym w przypadku złożenia 
takiej oferty przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne, czy też 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, konieczne jest przedłożenie w przedmio-
towej ofercie również informacji, o których mowa 
w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy publicz-
nej (t.j. DzU z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.) 
i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przed-
stawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  
de minimis ( DzU z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. 
zm.) to jest:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, 
jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym lub oświadczenia o nieotrzyma-
niu takiej pomocy w tym okresie (www.gliwice.
eu – BIP - Wirtualne Biuro Obsługi – Formularze 
do pobrania – Wydział Podatków i Opłat);

2. formularza informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis dostępnego na 
stronie internetowej tut. Urzędu (www.gliwice.eu   
- BIP- Wirtualne Biuro Obsługi – Formularze do 
pobrania – Wydział Podatków i Opłat);
3. sprawozdań finansowych za okres trzech 
ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości (lub ich kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Spółki);
4. oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowią-
zanego;
5. oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności 
karnej) o zobowiązaniach finansowych mających 
lub mogących mieć wpływ na płynność finansową;
oraz oświadczenia, że w przypadku braku możli-
wości otrzymania pomocy de minimis oferowana 
cena zostanie zapłacona jednorazowo.
6. Warunki uczestnictwa w rokowaniach
• wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie 
i wysokości; 
• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamknię-
tej kopercie najpóźniej 25 maja 2016 r.; 
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-
stego przez osobę obecną na rokowaniach; 
• w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: 
okazanie stosownego pełnomocnictwa 
wydanego w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego;  
• w przypadku pełnomocnika osoby prawnej: 
okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego; 
• w przypadku osoby prawnej: okazanie aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowa-
niami) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 
• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą: okazanie aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed roko-
waniami) zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej;
W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonywania czynności związanych 
z rokowaniami konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 68 500,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Rokowania działka 
nr 1327 obręb Sośnica, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Zaliczka winna 
być uznana na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
25 maja 2016 r.
Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 
(w przypadku płatności jednorazowej) lub na 
poczet pierwszej raty (w przypadku rozłożenia 
na raty ) zaoferowanej przez uczestnika, który 
wygra rokowania,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy roko-
wań nie wygrają - bez możliwości przeksięgowa-
nia na inne rokowania lub przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowa-
nia, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.
Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć 
w zamkniętej kopercie w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(IV piętro, pokój 434) lub przesłać pocztą. Zgłoszenie 
powinno wpłynąć do 25 maja 2016 r. do godz. 
16.00, z zastrzeżeniem że liczy się data wpływu 
korespondencji do urzędu, a nie data wysyłki. 
Kopertę należy zaadresować na adres:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urząd Miejski w Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice

z dopiskiem „ZGłOSZENIE Na ROkOWaNIa,  
DZ. 1327, OBRĘB SOŚNIca – NIE OTWIERaĆ”.
Dodatkowych informacji na temat przeprowa-
dzania oraz warunków rokowań udzielają pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w pokoju 
305 lub telefonicznie 32/239-12-21.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

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

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego pn.: „Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74  

– termomodernizacja i modernizacja budynku”

•	 Termin składania ofert: 18 marca 2016 r. do godz. 10.00
•	 Termin otwarcia ofert: 18 marca 2016 r. o godz. 11.00.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA
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komplet punktów zainkasowali piłkarze Piasta Gliwice w zaległym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. 
Zwycięstwo 1:0 (1:0) było skromne i nie przyszło gliwiczanom łatwo. – Nie liczy się styl, ale trzy punk-
ty – komentował po końcowym gwizdku trener Piasta Gliwice, Radoslav látal. 

Spotkanie ze Śląskiem Wrocław ro-
zegrano w Gliwicach. Pierwotnie mecz 
miał się odbyć na początku marca, ale ze 
względu na fatalne warunki atmosferyczne 
pojedynek został przełożony. We wtorkowy 
wieczór przy Okrzei kibice zobaczyli tylko 
jednego gola – na szczęście za sprawą 

Piasta! W 26. minucie meczu zwycięskie 
trafienie zaliczył dobrze dysponowany Josip 
Barisić. Goście z Wrocławia nie odpuszczali, 
za wszelką cenę chcieli doprowadzić do re-
misu. Mieli przewagę, zwłaszcza w drugiej 
połowie. – Chcieliśmy w tym meczu zdobyć 
trzy punkty. Nasza gra faktycznie nie była 

najlepsza, chociaż w pierwszej połowie nie 
dopuściliśmy Śląska do bramkowej sytu-
acji. Potem mieliśmy problemy z atakiem. 
Chcieliśmy uspokoić grę i przede wszystkim 
nie stracić bramki tak, jak w meczu z Wisłą. 
Udało się – mówił Radoslav Látal oceniając 
postawę swojej drużyny. Kolejny dobry 
występ w bramce gliwiczan zaliczył Jakub 
Szmatuła.

 Cztery dni przed meczem ze Śląskiem 
Piast walczył o punkty pod Wawelem. 
W spotkaniu z krakowską Wisłą padł re-
mis – 1:1. Gola również strzelił Josip Barisić, 
a świetne zawody rozegrał Jakub Szmatuła, 
który w doliczonym czasie gry obronił rzut 
karny egzekwowany przez Wiślaków.

 Kolejny mecz Niebiesko–Czerwoni 
rozegrają już w piątek, 11 marca, z Pod-
beskidziem Bielsko–Biała. Kibice Piasta 
liczą, że po ostatnim zwycięstwie gliwic-
ka maszyneria wejdzie na odpowiednie 
tryby i, kolekcjonując kolejne wygrane, 
szybko dogoni (i… przegoni) Legię War-
szawa, która póki co ma jedno oczko 
przewagi nad klubem z Okrzei.  (as)

Zwycięstwo! Srebro i brąz 
w curlingu

Siatkarki 
wróciły na 
tarczy

O porażce 
zdecydował  
1 punkt…

Gaf i Nbit 
z porażkami

W niedzielę zakończyły się Mistrzo-
stwa Polski Par Mieszanych w Curlingu. 
Na zawodach rozgrywanych w War-
szawie mieliśmy silną reprezentację 
i jeszcze lepsze wyniki. Dwie pary 
reprezentujące AZS Gliwice stanęły na 
podium w końcowej klasyfikacji. An-
drzej Augustyniak i Joanna Waryszak 
zdobyli srebro, a w meczu o trzecie 
miejsce brąz walczyli Marta Pluta i Da-
mian Herman.  □

Siatkarki KŚ AZS Gliwice przegrały 
w wyjazdowym meczu z Nike Węgrów 
1:3. Trener naszych siatkarek, doc. 
Krzysztof Czapla nie mógł w tym spo-
tkaniu skorzystać z usług kilku zawod-
niczek. Mimo porażki nasza drużyna 
rozegrała niezłe zawody. W każdym 
secie zawodniczki walczyły do końca. 
Szczególne słowa uznania należą się 
Kasi Bakule, która mimo, że grała ze 
skręconą kostką, radziła sobie bardzo 
dobrze.  □

Koszykarze KŚ AZS Politechniki Ślą-
skiej Gliwice przegrali nieznacznie z MC-
KiS Jaworzno 59:60 (10:12, 19:14, 16:15, 
14:19). To była ostatnia kolejka sezonu 
zasadniczego II ligi mężczyzn w koszy-
kówce. Teraz rozgrywki PLAY–OFF. Rywa-
lem naszych akademików (znów) będą 
koszykarze z Jaworzna.  □

Futsaliści Gaf Omega Gliwice prze-
grali wyjazdowe spotkanie z Red Devils 
Chojnice aż 1:6. Pocieszeniem może być 
fakt, że była to dopiero pierwsza poraż-
ka w rundzie rewanżowej. Nienajlepszy 
występ zanotowali też zawodnicy dru-
giej gliwickiej drużyny grającej w Futsal 
Ekstraklasie. Nbit przegrał z Clearexem 
Chorzów 0:2 na wyjeździe. □
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Dobra passa naszych koszykarzy trwa. Tym razem zawodnicy GTk Gliwice wygrali wyjazdowe spotka-
nie z rezerwami Śląska Wrocław 69:64. To było bardzo ważne zwycięstwo!

Koszykarze z Gliwic walczą o punkty, 
by utrzymać się w I lidze koszykówki 
mężczyzn. Niedawno wygrali z faworyzo-
wanym GKS-em Tychy. W ubiegłej kolejce 
odnieśli kolejne zwycięstwo (i to wyjazdo-
we) nad rezerwami Śląska Wrocław. 

 Gliwiczanie mecz we Wrocławiu, 
z miejscowym Exact Systems Śląsk 
Wrocław, rozpoczęli w bardzo dobrym 
stylu. Konsekwencja budowania kolej-
nych akcji pozwalała zdobywać kolej-
ne punkty. Gospodarze mieli jednak 
w swoich szeregach Norberta Kulona, 
który w poprzednim sezonie, z powodze-
niem, występował w barwach GTK. Po 
dziesięciu minutach gry mieliśmy remis 
– 17:17. W drugiej kwarcie gliwiczanie 
raz po raz pokazywali, że poważnie myślą 
o zgarnięciu kompletu punktów. Wyszli 

na prowadzenie. Na przerwę schodzili 
z sześciopunktową przewagą. Kiedy na 
początku drugiej połowy trafił Piotr Pluta 
i Łukasz Paul GTK prowadziło już różnicą 
10 punktów. Wrocławian poderwał do 
walki doświadczony Przemysław Haj-
nsz. Podkoszowy zdobył sześć kolejnych 
punktów i gliwiczanie znów poczuli 
na plecach oddech rywali. Było 37:41. 
Goście nie chcieli jednak nerwowej koń-
cówki i znów podkręcili tempo. Do kosza 
trafił Łukasz Bodych, a z dystansu celny-
mi próbami popisali się Załucki i Kacper 
Radwański. Po akcji tego ostatniego 
przewaga GTK wzrosła do 12 punktów 
i pojawiła się szansa na odrobienie strat 
z pierwszego meczu pomiędzy tymi 
drużynami, kiedy to Exact Systems Śląsk 
Wrocław wygrał różnicą 13 „oczek”. 

Zagrożeni gospodarze rzucili się do od-
rabiania strat. W czwartą kwartę lepiej 
weszli przyjezdni. Na pięć minut przed 
końcową syreną gliwiczanie prowadzili 
11 punktami. Szkoleniowcy miejsco-
wych kolejny raz poprosili o przerwę na 
żądanie, a ta przyniosła podobny efekt 
jak w pierwszej połowie. Przewaga GTK 
stopniała do sześciu „oczek” – 56:62. 
Na całe szczęście gliwiczanie skutecznie 
egzekwowali rzuty wolne i utrzymywali 
bezpieczną przewagę. Tuż przed końcem 
meczu był nawet moment, że koszykarze 
GTK mieli tylko 3 punkty przewagi nad 
wrocławianami. Ostatnią akcję druży-
na Pawła Turkiewicza rozegrała jednak 
wzorowo i nie dopuściła do nerwowej 
końcówki. Końcowy wynik – 64:69 dał 
gliwiczanom cenny sukces.  □

Wygrana GTk we Wrocławiu!
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