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Gliwickie metamorfozy 
Zalewskiego

Gliwicka pracownia Zalewski Architec-
ture Group ma na swoim koncie ma 125 
zrealizowanych projektów. Wiele z nich 
w Gliwicach – m.in. projekt modernizacji 
Willi Neumanna przy ul. Rybnickiej.

Najlepszy mecz  
w tym roku!

Kolejne zwycięstwo Piasta Gliwice 
w piłkarskiej Ekstraklasie. Tym razem 
podopieczni Radoslawa Látala pokonali 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2. Do koń-
ca sezonu zasadniczego zostały już tylko 
3 kolejki.

Koniec sporu o plac 
przy poczcie

Dzięki interwencji Miasta Gliwice 
znajdujący się w centrum plac za pocz-
tą główną zostanie zagospodarowany. 
Co powstanie?

Co ma droga  
do powietrza?

Gliwice od lat walczą o lepsze powie-
trze. Miasto inwestuje w infrastrukturę 
drogową, przykłada szczególną uwagę 
do transportu zbiorowego. Ale to nie 
wszystko.
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druga strona w obiektywie

Do Industriady zostało jeszcze trochę czasu, znane są już jednak pierwsze szcze-
góły dotyczące cieszącego się ogromną popularnością Święta Szlaku Zabytków 
Techniki. W tym roku w Gliwicach główne wydarzenia odbędą się 11 czerwca 
na terenie Nowych Gliwic przy Oddziale Odlewnictwa Artystycznego. Na Szlaku 
Zabytków Techniki znajduje się też Radiostacja i Muzeum Techniki Sanitarnej, 
a jako obiekt zaprzyjaźniony dołączy też Fabryka Drutu. W tegorocznej edycji 
motywem przewodnim będą „przemysłowe legendy”, czyli opowieści związane 
z osobami i wydarzeniami z historii industrializacji regionu.

Industriada w Nowych Gliwicach!

W Gliwicach i Toszku znów odbędzie się plebiscyt. Podobnie jak w 1921 roku 
mieszkańcy będą mogli zdecydować o losach regionu. Przed nami wyjątkowa lek-
cja historii: 20 marca w CH Forum będzie można spotkać wolontariuszy (uczniów 
ZSP nr 4 w Gliwicach i członków Drużyny Łuczniczej w Toszku) z oznakowanymi 
urnami oraz  kartami do głosowania. Podobnie jak 95 lat temu będą im towa-
rzyszyć żołnierze francuscy, którzy mają czuwać nad prawidłowym przebiegiem 
plebiscytu. Pomysłodawcą projektu jest historyk – Grzegorz Kamiński. 

Gliwicki Olimpijczyk to szczęśli-
wy obiekt dla pływaków. Pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów 
16-letnich ustanowiono aż dwa 
rekordy kraju, a wielu zawodni-
ków poprawiło swoje „życiów-
ki”. Do Gliwic przyjechało w su-
mie ponad 400 zawodników ze 
128 klubów z całej Polski. Nie 
tylko dla sportowców był to 
poważny test formy. Na medal 
spisali się także organizatorzy 
– Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych. Potwierdziło się, że gli-
wicka pływalnia olimpijska jest 
gotowa na organizację imprez 
sportowych na najwyższym 
poziomie! 

Śląsk: polski czy niemiecki?

Sukces 
z Gliwicami w tle!

...została Marta Kryś! Laureatka jest kierownikiem działu instrukcyjno-metodycznego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. To prestiżowe wyróżnienie przyznała 
kapituła Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod uwagę brano 
m.in. działalność na rzecz rozwoju i promocji biblioteki, kreatywność i osiągnię-
cia zawodowe. Marta Kryś jest m.in. autorką scenariuszy zajęć z zakresu edukacji  
regionalnej pt. „Gliwickie opowieści”, zrealizowanych w ramach stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Choć w kalendarzu już niebawem będziemy mieć wiosnę - zima pewnie nie po-
wiedziała jeszcze ostatniego słowa. Kto tęskni już za ciepłem i zielenią, powinien 
odwiedzić gliwicką Palmiarnię! W pawilonie roślin użytkowych owocują pomarańcze, 
w pawilonie tropiku w pełni kwitnienia jest wiele gatunków storczyków, w pawilo-
nie historycznym kwitnie w żółtym kolorze picairnia oraz nowość – palma arenga. 
Uwaga: Palmiarnia Miejska będzie otwarta także w najbliższy poniedziałek (zwykle  
w poniedziałki jest nieczynna), 21 marca, w godz.: 9.00 – 18.00!

Śląskim Bibliotekarzem Roku…

Poszukaj wiosny w Palmiarni! 
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Dzięki interwencji Miasta Gliwice, znajdujący się w centrum plac przy poczcie 
głównej zostanie zagospodarowany. Po latach negocjacji, rozmów, a wresz-
cie drogą postępowania sądowego, zobligowano użytkownika wieczystego 
nieruchomości do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu biurowo-usłu-
gowego wraz z parkingiem i do rozpoczęcia zabudowy terenu.

Prawdopodobnie jeszcze w tym 
roku na placu u zbiegu ulic Dworcowej 
i Dolnych Wałów, rozpocznie się budo-
wa kompleksu biurowo – usługowego. 
Obecnie znajduje się tam ogrodzone 
klepisko, na którym parkują samochody. 
W przyszłości stanie wielopoziomo-
wy, naziemny parking zamknięty oraz 
sześciokondygnacyjny budynek biuro-
wo-usługowy. Inwestycję przeprowadzi 
firma Global City Re Poland sp. z o.o. 
Firma ma już pozwolenie na budowę, jest 
też po uzgodnieniach z Konserwatorem 
Zabytków. Zgodnie z warunkami umowy, 
budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym 
roku, a zakończyć w 2018 r. Na użytkow-
nika nałożono dodatkowe warunki doty-
czące zagospodarowania terenu: nowy 
obiekt ma koncentrować reprezentacyj-
ne funkcje usługowe o charakterze śród-
miejskim, o urozmaiconej i nowoczesnej 
architekturze. Inwestor ma też zapewnić 
odpowiednią ilość miejsc parkingowych.

Plac z historią
Sprawa placu przy poczcie ciągnie się 

od 20 lat. Pierwszym użytkownikiem wie-

czystym gruntu była firma BP. W umowie 
oddania nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste (zawartej przez miasto Gliwi-
ce z BP po przeprowadzonym przetargu 
nieograniczonym w 1996 r.) zostało jasno 
określone, co i kiedy ma powstać na pla-
cu. Użytkownik podzielił jednak grunty 
i w 2000 r. sprzedał je spółce Hotel Sys-
tems (która wybudowała hotel Qubus) 
i firmie Echo Investment S.A. Z kolei 
Echo Investment w 2003 r. odsprzedało 
swoją część warszawskiej spółce IT Po-
land Development 2003 sp. z o.o. Spółka 
uzyskała pozwolenie na budowę biurowca 
i sal kinowych, jednak firma Cinema City 
zrezygnowała z inwestycji i ulokowała się 
w CH Forum. Ponieważ teren nie został 
zagospodarowany, decyzja o pozwole-
niu na budowę kina wygasła w 2004 r. 
W 2005 r. zmienił się plan zagospodaro-
wania przestrzennego i miasto podjęło 
próby porozumienia się z ówczesnym 
użytkownikiem. Ponieważ teren od lat 
leżał odłogiem, użytkownik terenu nie po-
dejmował żadnych kroków, by zmienić tę 
sytuację, a próba porozumienia się drogą 
korespondencyjną przedłużała się, władze 

Gliwic postanowiły przyspieszyć ten pro-
ces i w 2011 r. zwróciły się do sądu o roz-
wiązanie prawa użytkowania wieczystego. 
Intencją miasta było doprowadzenie do 
zagospodarowania tego reprezentacyj-
nego miejsca na mapie miasta, zgodnie 
z ustaleniami planu miejscowego. 

Ugoda pomiędzy miastem, a ówcze-
snym użytkownikiem wieczystym została 
zawarta przed sądem w marcu 2012 r. 
– zmieniono sposób zabudowy terenu 
i wyznaczono nowy termin zagospoda-
rowania nieruchomości. Postanowienia 
ugody zostały wpisane również do księgi 
wieczystej nieruchomości.

W 2014 r. spółka IT Poland Develop-
ment odsprzedała nieruchomość firmie 
Global Park Universal sp. z o.o., obecnie 
Global City Re Poland sp. z o.o. Firma 
odkupiła nieruchomość wraz z obowią-
zującymi warunkami – do księgi wieczy-
stej zostały wpisane obowiązki ciążące 
na użytkowniku wieczystym, których 
niewykonanie może skutkować rozwią-
zaniem umowy użytkowania wieczystego 
na drodze sądowej. 

– Inicjatywa miasta oraz zawarcie 
ugody na drodze sądowej zmobilizowa-
ło użytkownika do podjęcia konkretnych 
działań. Miasto odegrało w tej sprawie 
rolę dopingującą. Podjęliśmy podobne 
kroki w stosunku do pozostałych nieza-
budowanych nieruchomości na terenie 

Gliwic, które pozostają w użytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych i prawnych. 
Wszystkie sprawy znalazły się na drodze 
postępowania sądowego – w większości 
przypadków została zawarta ugoda do-
tycząca nowych warunków zabudowy. 
Tego mechanizmu nie można niestety 
zastosować w przypadku nieruchomości 
położonych przy ul. Piwnej, obejmujących 
teren dawnej Huty „1 Maja”. Niezagospo-
darowany plac, na którym miało powstać 
centrum handlowe „Focus”, nigdy nie 
należał do Miasta Gliwice. Jest to nieru-
chomość Skarbu Państwa, w stosunku do 
której nastąpiło tzw. uwłaszczenie przed-
siębiorstwa państwowego, czyli oddanie 
gruntu w użytkowanie wieczyste wraz 
z przeniesieniem własności zabudowy. 
Decyzja „uwłaszczeniowa” nie zawiera-
ła warunków zabudowy, które można by 
egzekwować od obecnego użytkownika 
wieczystego terenu – powiedziała „Miej-
skiemu Serwisowi Informacyjnemu – 
Gliwice” Aleksandra Wysocka, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

 Czas pokaże, czy tym razem użyt-
kownik wieczysty placu przy poczcie 
wywiąże się ze swoich obowiązków. 
W przeciwnym razie miasto wystąpi do 
sądu z wnioskiem o rozwiązanie prawa 
użytkowania wieczystego i nierucho-
mość wróci do zasobu miasta.  (mf)

Koniec sporu o plac przy poczcie

18 marca mija termin składania wniosków na realizację zadań jed-
norocznych. To ostatnia szansa, by zgłosić swoje propozycje. Przy-
pominamy, że do dyspozycji 21 osiedli jest 3,5 mln zł. 

Jeśli mieszkańcy aktywnie wezmą udział w głosowaniu, przynajmniej 
jedno zadanie w każdym osiedlu zostanie zrealizowane. Oznacza to, że 
z budżetu obywatelskiego może zostać sfinansowanych co najmniej 21 
zadań. Szczegółowa prezentacja KROK PO KROKU, pokazująca jak należy 
poprawnie przygotować i złożyć wniosek, dostępna jest na stronie www.
gliwice.eu (w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI). Po zakończeniu 
naboru wniosków na zadania jednoroczne, rozpocznie się weryfikacja for-
malna i merytoryczna złożonych propozycji, która potrwa od 21 marca do 
6 maja. Głosowanie na poszczególne zadania rozpocznie się 6 czerwca, 
a zakończy 4 lipca. Listy zadań zakwalifikowanych do głosowania zostaną 
podane do publicznej wiadomości już 9 maja.
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Budżet obywatelski: ostatnia 
szansa, by zgłosić pomysł!
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Wprawdzie kalendarzowa wiosna rozpoczyna się dopiero 21 marca, 
ale Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach już dawno rozpoczął porząd-
kowanie terenów, którymi administruje. Pracy jest sporo!

Sprzątanie zieleńców w pasach 
drogowych, które ZDM zlecił wyło-
nionej w przetargu firmie, rozpoczęło 
się z początkiem roku. Skala problemu 
jest duża, dlatego śmieci zbierane są 
przez 6 dni w tygodniu. W styczniu 
z poboczy uprzątnięto ok. 32 tony 
odpadów, przede wszystkim śmieci 
komunalnych. W lutym każdego dnia 
z zieleńców przy drogach, którymi zaj-
muje się ZDM, zbierano ok. 1200 kg 
śmieci. – Te dane nie napawają opty-
mizmem – tłumaczy Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska, rzecznik Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. – Dotyczą tylko 
pasów drogowych i działek, za które 
jesteśmy odpowiedzialni i które sprzą-
tane są na bieżąco. Nie odpowiadamy 

za grunty należące do firm, wspólnot 
czy osób prywatnych – dodaje. 

 Sporą część śmieci zbieranych na 
zlecenie ZDM stanowią pojedyncze bu-
telki, papierki czy pojemniki, które kie-
rowcy najprawdopodobniej wyrzucają 
przez okna jadących samochodów. Na 
poboczach można jednak znaleźć nie-
mal wszystko: worki ze śmieciami, któ-
re pochodzą z gospodarstw domowych, 
a nawet odpady wielkogabarytowe. 
Sprzątanie poboczy rocznie kosztuje 
ok. 187 tys. zł. 

 Warto przypomnieć, że zgodnie 
z Kodeksem Wykroczeń za zaśmiecanie 
miejsc publicznie dostępnych, takich 
jak drogi, ulice, place i zieleńce, grozi 
do 500 zł grzywny. Jest też łatwiejszy 

i ekologiczny sposób na to, by pozbyć 
się odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, czy odpadów budowla-

nych: mieszkańcy Gliwic mogą oddać 
je bezpłatnie w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów przy ul. Rybnickiej.  
 (mag)

Sprzątanie po zimie…

Pogromcy smogu radzą:  
„Nie grzej na czarno”
Piątka licealistów zainteresowała się obecnym od lat na ślą-
sku problemem zanieczyszczonego powietrza. Uczniowie 
lO nr 1 w Gliwicach postanowili zmierzyć się oko w oko ze 
smogiem. Wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali projekt 
społeczny „Nie grzej na czarno”. 

Projekt skierowany jest 
przede wszystkim do młodych 
ludzi i ma na celu uświadomie-
nie im zagrożeń, jakie niosą ze 
sobą zanieczyszczenia powietrza. 
Głównym wydarzeniem projektu 
prowadzonego przez licealistów 
był wykład pt. „Przyczyny, na-

stępstwa i przeciwdziałanie 
sytuacjom smogowym”, który 
odbył się w Centrum Edukacyj-
no – Kongresowym Politechniki 
Śląskiej. Wykład został zorgani-
zowany pod patronatem m.in. 
Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki Śląskiej, 

a poprowadzony przez pracowni-
ka katedry Ochrony Powietrza, dr 
inż. Agatę Malinę. W wydarzeniu 
uczestniczyli uczniowie gliwic-
kich szkół średnich: ZSO nr 10, LO 
nr 2, LO nr 4, LO nr 5 oraz LO nr 
7, a także uczniowie Gimnazjum 
nr 3 w Gliwicach – łącznie pra-
wie 400 osób! – Uruchomiliśmy 
również fanpage na Facebooku, 
konto na Snapchacie (smogbu-
sters) oraz kanał w serwisie 
Youtube, na których będziemy 
informować m.in. o aktualnym 

stanie prac projektowych oraz 
licznych wydarzeniach dotyczą-
cych ochrony powietrza. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu nasze 
przesłanie dotrze do jak najwięk-
szej liczby odbiorców – podkreśla 
Rafał Ruczka, kierownik projek-
tu, w który zaangażowali się 
także: Dominik Klimek, Paulina 
Czech, Filip Komarzyniec i Paweł 
Dutkiewicz.  (as)

Młodzież coraz chętniej angażu-
je się w różnego rodzaju projek-
ty mające na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej  
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…Jan Szaniewski ze Szkoły Podstawowej ewangelickiego Towarzy-
stwa edukacyjnego w Gliwicach. Finał miejskiego Konkursu Wiedzy 
i Umiejętności dla uczniów klas trzecich gliwickich podstawówek od-
był się 15 marca w SP nr 20 im. Powstańców śląskich w Gliwicach. 

W tegorocznym finale konkursu 
udział wzięło sześcioro uczniów wyłonio-
nych w eliminacjach spośród najzdolniej-
szych trzecioklasistów z naszego miasta: 
Zofia Trzebieniak (SP nr 23), Maciej Ma-
zurkiewicz (SP Filomata), Jan Szaniewski 
(SP ETE), Zofia Rzeźnikiewicz (SP nr 39), 
Bartosz Kozak (SP nr 28) i Paweł Łobo-
zek (SP nr 41). Finalistów dopingowała 
publiczność – koledzy i koleżanki, którzy 
razem z nauczycielami przyjechali na 
konkurs. Każda klasa przygotowała 
specjalną piosenkę i zawołanie, który-
mi zagrzewała do walki uczestników. 
Dodatkowo uczniowie SP nr 20 zapre-
zentowali pokaz wokalno-taneczny. 
„Miniomnibus 2016” odbył się pod ha-
słem „Czar polskich miast”. Uczestnicy 

konkursu zmierzyli się z dziewięcioma 
zadaniami nawiązującymi do historii 
i geografii Gniezna, Krakowa, Warszawy, 
Poznania, Torunia i… Gliwic oczywiście! 
Zagadki opracowane przez organizato-
rów konkursu nie były łatwe. Trzeba było 
np. rozwiązać krzyżówkę, rebus, ułożyć 
puzzle, pochwalić się znajomością legend 
i umiejętnością czytania map. Finaliści 
poradzili sobie też z zadaniem mate-
matycznym i muzycznym, a na koniec 
spróbowali swoich sił w zadaniu zręcz-
nościowym – wrzucali z dużej odległości 
woreczki do „smoczej jamy”. Rywalizacja 
była zacięta, ale Jan Szaniewski z SP ETE 
okazał się bezkonkurencyjny. – Konkurs 
był trudny, najtrudniejsze było zadanie 
z matematyki. Cieszę się, że wygrałem 

i dostałem rower – tej wiosny na pewno 
będę jeździć na wycieczki. Najbardziej 
jednak cieszę się, że moja klasa przyszła 
mi kibicować. Chciałbym szczególnie 
podziękować mojej wychowawczyni, 

pani Żanecie Sojce, za przygotowanie 
do konkursu – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Jan Szaniewski, gliwicki „Miniomnibus 
2016”. Gratulacje!                     (mm)

„Miniomnibusem 2016” został…

Wszyscy finaliści „Miniomnibusa 2016" otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Janek Szaniewski,  
jako zwycięzca, odebrał rower
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ekologia

Miasto Gliwice od lat 
inwestuje w nowoczesną 
infrastrukturę drogową. 
Dzięki autostradom A1 i A4, 
drogom szybkiego ruchu 
oraz Drogowej Trasie Średni-
cowej, z nadmiernego ruchu 
samochodowego odciążone 
będzie centrum miasta

Jakość powietrza w Gliwicach zależy od wielu czynników. Największym pro-
blemem, zwłaszcza w okresie grzewczym, jest tzw. niska emisja. To zanie-
czyszczenia trafiające do atmosfery ze źródeł poniżej 40 metrów, głównie 
poprzez proces spalania w piecach i przydomowych kotłowniach. Sporym 
obciążeniem dla środowiska jest również tzw. emisja liniowa, powstająca na 
skutek zanieczyszczeń wynikających z ruchu drogowego. 

 Miasto Gliwice od wielu lat pró-
buje walczyć o lepsze powietrze także 
na tym froncie. Jak wynika z planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla mia-
sta Gliwice, emisja liniowa ma 22,5% 
udziału w całkowitej emisji substancji 
szkodliwych w Gliwicach, które obniżają 
jakość powietrza (63,6 % stanowi tzw. 
niska emisja, a 13,9 % zanieczyszczenia 
wynikające z działalności przemysłu). 

Warto wiedzieć, że jakość 
powietrza w Gliwicach nie 
różni się drastycznie od jakości 
powietrza w innych śląskich 
miastach.

 – Ktoś kiedyś puścił kaczkę dzien-
nikarską mówiąc, że Gliwice są jednym 
z najbardziej zanieczyszczonych miast 
w Polsce. To nieprawda. Wypaczony 
przekaz bierze się m.in. z faktu, że od 
dawna mamy w Gliwicach stację po-
miarową. I to taką, która mierzy nie 
tylko stężenie pyłu PM10, ale również 
drobniejszego PM2,5. Gdzie indziej 
takich pomiarów się po prostu nie pro-
wadzi. Poza tym nasza stacja ulokowa-
na jest blisko domów jednorodzinnych 
starszego typu, gdzie często spalane 
jest byle co – mówił prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz w programie 

„Po godzinach” zrealizowanym przez 
dwie gliwickie redakcje: infogliwice.pl  
i dzisiajwgliwicach.pl.

ODKORKOWaĆ, BY ODDYCHaŁO 
SIĘ lePIeJ

 Aby ograniczyć poziom zanieczysz-
czeń powietrza na skutek tzw. emisji 
liniowej (wynikającej z ruchu samochodo-
wego), miasto inwestuje w infrastrukturę 
drogową. Ważna jest ciągła analiza droż-
ności sieci dróg lokalnych. Niezbędne są 
też nowe inwestycje. Niebawem oddana 
do użytku zostanie gliwicka część Dro-
gowej Trasy Średnicowej. – Dzięki temu 
w centrum Gliwic samochodów będzie 
mniej. Ruch sprawnie i szybko zostanie 
wyprowadzony na autostrady i drogi 
krajowe poza centrum. W najbardziej 
newralgicznych punktach miasta ruch się 
zmniejszy, a co za tym idzie emisja spalin 
również zostania zredukowana – mówi 
Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Pozytywny wpływ na ochronę 
środowiska ma również działa-
jący w Gliwicach system stero-
wania ruchem, który pozwala 
„rozładować” korki na najbar-
dziej zatłoczonych fragmentach 
dróg w naszym mieście. 

– System obejmuje wszystkie naj-
ważniejsze skrzyżowania w Gliwicach. 
Pracownicy CSR na bieżąco widzą więc, 
w których częściach naszego miasta 
tworzą się najdłuższe korki i po szybkiej 
analizie mogą tak zaprogramować sy-
gnalizacje świetlne, by udrożnić zatłoczo-
ne odcinki – tłumaczy Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Ograniczenie ruchu samocho-
dów wjeżdżających do Gliwic 
i poszukujących miejsc po-
stojowych w centrum miasta 
zawdzięczamy wprowadzeniu 
stref płatnego parkowania. 

Rotacja pojazdów jest większa, a tym 
samym o postój jest łatwiej. – Kierowcy 
nie muszą już długo krążyć np. w okoli-
cach Urzędu Miejskiego, by zaparkować 
swoje auto. Szybsze zaparkowanie pojaz-
du zmniejsza więc emisję spalin – mówi 
Agnieszka Setnik. 

– Dodatkowym atutem są elektro-
niczne tablice informujące o wolnych 
miejscach parkingowych. Taka informa-
cja również przyspiesza zaparkowanie 
samochodu – dodaje Jadwiga Jagiełło-
Stiborska. 

Zbiorowo = ekologiCZnie 
 Miasto Gliwice przykłada też 

szczególną uwagę do transportu 
zbiorowego. Każdego roku z budżetu 
przekazywane są środki finansowe na 
organizację komunikacji publicznej, 
w tym również na modernizację tabo-

ru autobusowego. Od początku swojej 
działalności, czyli od 1997 roku, gliwic-
kie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miej-
skiej zakupiło 191 autobusów za 157 
mln zł. – 146 sztuk stanowiły autobusy 
fabrycznie nowe, które kosztowały 
149,7 mln zł, zaś 45 sztuk to autobusy 
używane, których koszt zakupu wyniósł 
7,4 mln zł brutto – wylicza Henryk Sza-
ry, prezes gliwickiego PKM. Głównym 
udziałowcem Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 
jest Miasto Gliwice, które w latach 
1998–2014 przekazało (poprzez obję-
cie udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki) łącznie kwotę 34,2 
mln zł. Dzięki temu można było zreali-
zować wiele inwestycji – nie tylko z my-
ślą o komforcie pasażerów, ale także 
w trosce o środowisko. We wrześniu 
2014 roku na ulice Gliwic wyjechało 
sześć nowych, niskopodłogowych auto-
busów marki Solaris Urbino 15 o war-
tości ponad 6,3 mln zł. – Tym samym 
osiągnęliśmy w Gliwicach liczbę stu 
autobusów tej marki – podkreśla Hen-
ryk Szary. – Nasze autobusy w więk-
szości spełniają rygorystyczne normy 
środowiskowe EURO5 i EURO6. Dzięki 
wsparciu miasta mogliśmy zrealizo-
wać duże inwestycje. Z gliwickich ulic 
zjechały mało ekologiczne, wysłużone 
Ikarusy. Ani jeden autobus tego typu 
nie kursuje już w Gliwicach regularnie. 
Kolejne inwestycje są przed nami. Pla-
nujemy zakup kolejny 20 autobusów. 
W pierwszej połowie tego roku ogło-
simy przetarg. Nowe autobusy wyjadą 
na ulice w styczniu przyszłego roku – 
podsumowuje prezes PKM.   
 (as)

Wrzesień 2014 roku. Uroczystość oddania do użytku nowych, ekologicznych autobusów 
Solaris. Na zdjęciu prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz oraz prezes PKM Gliwice, 
Henryk Szary 

Pozytywny wpływ na ochronę środowiska ma również działający w Gliwicach system sterowania 
ruchem, który pozwala „rozładować” korki na najbardziej zatłoczonych fragmentach dróg  
w naszym mieście

Co ma droga  
do powietrza?
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Gliwicka firma The Farm51 Group S.a. znalazła się w piątce najbardziej 
płynnych spółek na rynku NewConnect. W zestawieniu brano pod uwa-
gę 437 notowanych podmiotów. Obroty akcjami The Farm 51 sięgnęły 
w 2015 roku 59,3 mln zł, a stopa zwrotu z akcji wyniosła 116%. Firma in-
tensywnie się rozwija i zapowiada nowy projekt na rynek Free-to-Play – 
grę „World War 3”.

Ekipa Farm 51 stale też uczestniczy 
w najbardziej prestiżowych targach branży. 
Po niedawnych wizytach na targach Game-
scom, Siggraph i ChinaJoy, zespół The Farm 
51 odwiedził Taipei Game Show na wyspie 
Tajwan. Targi TGS to druga największa 
impreza poświęcona grom w Azji. Wzięło 
w niej udział ok. 500 tys. odwiedzających, 
wystawiło się ponad 3 tys. firm. The Farm 
51 było obecne na stoisku „Poland Trade 
Office”, którego organizatorem była Am-
basada Rzeczypospolitej Polskiej w Taipei 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Jednym z najważniejszych projektów 
dla firmy wciąż pozostaje niezwykle in-
nowacyjna gra „Get Even”, nad którą The 
Farm 51 pracuje razem z jednym z naj-
większych globalnych wydawców gier, 
Bandai Namco. Produkcja łączy w sobie 
nowoczesne rozwiązania graficzne i tech-
nologiczne (fotogrametria, skanowanie 

3D ludzi i całych lokacji) z innowatorskim 
podejściem do narracji i fabuły. W najbliż-
szych miesiącach powinna rozpocząć się 
kampania promocyjna „Get Even”.

The Farm 51 nawiązało również 
współpracę dotyczącą wsparcia wizerun-
kowego swojego innowacyjnego projektu 
Virtual Reality, „Chernobyl VR Project”,  
z Witalijem Kliczką, byłym bokserem, obec-
nie merem Kijowa. Premiera projektu odbę-
dzie się 26 kwietnia 2016 r., w 30. rocznicę 
katastrofy. „Chernobyl VR Project” łączy 
świat wirtualnej rzeczywistości ze światem 
aplikacji edukacyjnych. To pierwsze w histo-
rii wirtualne muzeum i wirtualna wycieczka 
do Czarnobyla i Prypeci przeznaczona na 
urządzenia mobilne i VR (Oculus Rift, HTC 
Vive, PlayStation VR). Projekt powstaje przy 
użyciu technologii Reality 51, która zapew-
nia maksymalne przeniesienie rzeczywisto-
ści do świata wirtualnego. (mf)

The Farm 51 w dobrej kondycji

22 marca odbędzie się 5. konferencja „logistyka Inwestycje Przy-
szłość”. Gospodarzem spotkania przedstawicieli samorządów, me-
nadżerów firm logistycznych i produkcyjnych, ekspertów między-
narodowych firm doradczych oraz reprezentantów środowiska 
naukowego i badawczego, po raz kolejny będą Gliwice.

Miasto Gliwice systematycznie 
wzmacnia swoją pozycję na mapie 
najatrakcyjniejszych lokalizacji dla 
biznesu. Dzięki staraniom władz 
miasta konsekwentnie rozwijających 
infrastrukturę, coraz więcej krajowych 
przedsiębiorców i zagranicznych inwe-
storów wybiera Gliwice na siedzibę 
swoich ośrodków. Oprócz wysoko 
rozwiniętych technologii, inwestycji 
infrastrukturalnych i motoryzacyjnych, 
dobrze prosperują branże: logistycz-
na i magazynowa. Rozwojowi tych 
sektorów sprzyja położenie miasta 

w pobliżu autostrad A1 i A4. Nie bez 
znaczenia jest też dostęp do wykwa-
lifikowanych kadr, dobrze funkcjonu-
jąca specjalna strefa ekonomiczna 
oraz sprzyjający biznesowi klimat. 
Konferencja „Logistyka Inwestycje 
Przyszłość”, która odbędzie się 22 
marca w Hotelu Silvia Gold, doskonale 
wpisuje się w inwestycyjny charakter 
miasta. Gospodarzem spotkania jest 
Miasto Gliwice, a współorganizatorem 
Bluevine Consulting, inicjator i pomy-
słodawca cyklu „Prospects in Poland”. 
 (mf)

Po raz kolejny Gliwice!
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Nowości w strefie
Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej od 20 lat 
przyciąga inwestorów. Przez ten czas na obszarze 389,4 ha ulokowało się 
niemal sto firm dających zatrudnienie 19,4 tys. osób. W tym roku pojawią 
się kolejne inwestycje. Jedną z nich planuje firma Sest luve Polska.

Sest Luve Polska, włoska firma 
z branży maszynowej, jest obecna w na-
szym mieście od 2000 roku. W gliwickiej 
podstrefie zatrudnia 234 osoby. W 2016 
r. planuje rozbudowę zakładów i maga-

zynów, modyfikację linii produkcyjnej, 
wprowadzenie nowych wyrobów oraz 
zwiększenie zatrudnienia o 10 osób. 

– Inwestycja będzie kosztowała 28 
mln zł. W związku z rozbudową, w la-

tach 2018-2023 firma utrzyma zatrud-
nienie na poziomie 244 osób – mówi 
Mirosław Pachulski z KSSE.

Gliwice są jednym z inwestycyjnych 
liderów w naszym regionie. Do dyspozycji 
inwestorów pozostało 7 działek o łącznej 
powierzchni 32 ha. 

– Są to bardzo atrakcyjne, dobrze 
skomunikowane i kompletnie uzbro-
jone działki w korzystnej lokalizacji. 

Z pewnością znajdą nabywców, ponie-
waż miasto i strefa oferują atrakcyjne 
warunki inwestycyjne – mówi Jerzy 
Łoik, wiceprezes KSSE S.A.

W całej KSSE jest ponad 260 inwe-
stycji o wartości ponad 22 mld zł. 92 
spośród nich, o łącznej wartości po-
nad 9 mld zł, mieści się w podstrefie 
gliwickiej. 

 (mf)

Witalij Kliczko, mer Kijowa, podczas spotkania z przedstawicielami The Farm 51
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GlIWICe – PRZYSZŁOśĆ JeST TU

Swoją pracownię Krzysztof 
Zalewski założył po ukończeniu 
studiów na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Śląskiej i zdobyciu 
doświadczenia jako projektant 
i kierownik pracowni w prestiżo-
wym śląskim biurze projektów. 
Jest naukowcem, publicystą, ale 
przede wszystkim architektem, 
laureatem ponad 20 konkursów 
i nagród architektonicznych, 
autorem i współautorem kilku-
dziesięciu projektów obiektów, 
ponad 50 publikacji w kraju i za-
granicą oraz opinii i opracowań 
eksperckich.Jest gliwiczaninem 
i na siedzibę swojej firmy wybrał 
rodzinne miasto. Pracownia Za-
lewski Architecture Group mieści 
się w XIX-wiecznej kamienicy przy  
ul. Kościuszki. 

– Byłem w różnych miejscach, 
m.in. na zagranicznych prakty-
kach, ale zawsze tu wracałem, 
bo Gliwice to wdzięczne miasto. 
Dobrze się tu żyje i pracuje, dla-
tego zdecydowałem, że nasza 
siedziba będzie właśnie w Gliwi-
cach – mówi Krzysztof Zalewski.

Na swoim koncie Zalewski 
Architecture Group ma 125 zre-
alizowanych projektów, w tym 
gro z nich w Gliwicach, m.in. 
domy mieszkalne, minimali-
styczny biurowiec FIS-SST na 
zrewitalizowanych terenach po-
przemysłowych Nowych Gliwic, 
spektakularny projekt moderni-
zacji dawnej Willi Neumanna przy  
ul. Rybnickiej (nowa siedziba 
PWiK), współpracę przy CH 
Forum i strefę restauracyjną 
Foodcourt oraz projekt Audy-

toriów Politechniki Śląskiej na 
Wydziale AEiI, który w 2007 r.  
uzyskał I nagrodę w otwartym 
konkursie architektonicznym Po-
litechniki Śląskiej. Realizację pro-
jektu Zalewskiego można zobaczyć 
też w ZSO 10 przy ul. Zimnej Wody. 
Znajduje się tam strefa wejściowa 
z zewnętrznym dźwigiem oso-
bowym dla niepełnosprawnych, 
która uzupełnia zabytkowy bu-
dynek szkoły. Również dla ZSO 10 
powstała koncepcja rozbudowy 
szkoły obejmująca budowę nowej 
hali i obiektu dydaktycznego. Za-
kłada ona budowę współczesnego 
obiektu, który korespondowałby 
z zabudową ul. Konarskiego i po-
rządkował jej przestrzeń. Architek-
tura byłaby współczesna, jednak 
proporcjami budynek nawiązywał-
by do okolicznych kamienic. 

Architekci zaprojektowali też 
niezwykły balkon Walk-on, który 
umożliwia relaksujący spacer 
„z biura do biura”. Zdobyli I na-
grodę w konkursie na projekt 
architektoniczno-urbanistycz-
ny na budynek 6-oddziałowego 

przedszkola miejskiego – projekt 
zakładał stworzenie przyjaznej 
dzieciom przestrzeni do nauki 
i zabawy o wysokich walorach 
rozwiązań architektonicznych.

Za swoje projekty 
i koncepcje pracownia 
Zalewski architecture 
Group była wielokrotnie 
nagradzana, m.in. w kon-
kursach: SaRP NR 922, 
Re-Thinking The Future 
awards, WaN awards, 
20+10+X World architec-
ture awards – 10th   
i 21st Cycle, Housemar-
ket Silesia award, archi-
tektura Roku Wojewódz-
twa śląskiego, Polska 
architektura XXl, Polish 
Green Building Council 
i leonardo award. 

– Do każdego projektu pod-
chodzimy z takim samym zaan-
gażowaniem i zależy nam, żeby 
był dobry. Z przestrzenią „zbu-
dowaną” każdy z nas obcuje na 
co dzień – jako mieszkaniec, czy 
przechodzień. Dlatego nasze 
otoczenie jest tak istotne – 
wpływa na nasze samopoczucie 
i kształtuje nasze gusty. Dbałość 
o przestrzeń jest świadectwem 
kultury społeczeństwa. Moim 
marzeniem i celem jest tworze-
nie architektury, która przyczy-
nia się do jej poprawy – mówi 
Zalewski.  (mf)

Odnowiona, zabytkowa willa Neumanna przy ul. Rybnickiej zachwyca 
pięknem. Projektanci Zalewski Architecture Group uwypuklili histo-
ryczną formę nowej siedziby PWiK poprzez zastosowanie bieli. – Taki 
zabieg podkreśla historyczny walor budynku i jednocześnie komuni-
kuje współczesną koncepcję przebudowy. Za istotną wartość uważam 
autentyczność historycznego budynku i jego parkowe położenie. Jednak 
projektujemy współcześnie i z myślą o przyszłości oraz o nowoczesnej 
firmie, jaką jest PWiK – co powinno być czytelne. Chcieliśmy zdecydo-
wanie podkreślić te cechy – wyjaśnia Krzysztof Zalewski. W planach 
jest także II etap inwestycji - obejmujący dodatkowy budynek biurowy. 
Nowo projektowana część będzie miała eliptyczny, „łagodny” kształt 
stanowiący dopełnienie historycznej formy willi

Projekt modernizacji trzech sal audytoryjnych A, B, C na Wydziale Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, został nagrodzony 
w otwartym konkursie architektonicznym Politechniki Śląskiej w 2007 r.  
Motywem przewodnim projektu był kod kolorystyczny ułatwiający 
identyfikację sal

15 lat pracy, 27 nagród, 350 niebanalnych koncepcji, 125 projektów. Gliwicka pracownia Za-
lewski architecture Group realizuje nieszablonowe projekty architektoniczne, urbanistyczne, 
zajmuje się też designem i teorią architektoniczną. Pracownia założona przez Krzysztofa Zalew-
skiego urzeczywistnia koncepcje, które zyskują uznanie nie tylko w naszym mieście. 

Gliwickie 
metamorfozy Zalewskiego

Wstępna koncepcja budynku dydaktycznego i hali sportowej przy ZSO 
10 jest również autorstwa pracowni Zalewski Architecture Group

Strefa wejściowa przy ZSO 10 przy ul. Zimnej Wody, którą zaprojektował 
Zalewski. Ideą projektu było wykreowanie formy na kształt rzeźby archi-
tektonicznej skontrastowanej z istniejącą historyczną zabudową. Podkre-
ślenie odrębności czasowej powstania obiektu ma wymiar edukacyjny 
– ma kształtować świadomość zmian i wrażliwość estetyczną młodzieży
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NIe PRZeGaP!
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OTWaRCIe ODCINKa G2 DROGOWeJ TRaSY śReDNICOWeJ 

Ostatni odcinek Drogowej Trasy średnicowej jest już gotowy. To strategiczna dla całego regionu 
inwestycja – łączy Gliwice z Katowicami i przebiega przez największe miasta aglomeracji śląskiej.  
W Gliwicach przecinają się dwie autostrady, a1 i a4, tworząc największy w kraju węzeł autostradowy 
Gliwice-Sośnica, umożliwiający szybki transport w kierunkach wschód-zachód oraz północ-połu-
dnie. Dworzec kolejowy w Gliwicach należy do najważniejszych stacji PKP w kraju. Tutaj znajduje się 
największy port śródlądowy w Polsce, a dojazd do lotniska w Pyrzowicach, jednego z największych 
polskich portów lotniczych, zajmuje 20 minut. śmiało można więc powiedzieć, że Gliwice są jednym 
z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce.

GLIWICE
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OTWaRCIe ODCINKa G2 DROGOWeJ TRaSY śReDNICOWeJ 

Uzupełnia autostradę A4, przezna-
czoną dla ruchu tranzytowego. W Ka-
towicach łączy się z głównymi drogami 
m.in. prowadzącymi do Krakowa i War-
szawy. W listopadzie 2014 roku otwarto 
pierwszy gliwicki fragment DTŚ. Odcinek 
G1 połączył istniejącą część trasy m.in. 
węzłem z autostradą A1, a poprzez nią 
z autostradami na zachód i południe (A4 
do Wrocławia i A1 do Ostrawy).

Odcinek G2 – od ul. Kujawskiej do 
węzła DK88 i ul. Portowej – to jedna 
z największych drogowych inwestycji 
w historii miasta. Trasa o długości ok. 5,6 
km przebiega przez śródmiejską część Gli-
wic. Ma aż 6 powiązań z istniejącym ukła-
dem drogowym i zapewnia szybki dojazd 
m.in. do Politechniki Śląskiej i Centrum 

Onkologii. Na tym odcinku powstało aż 
14 obiektów inżynierskich – wiaduktów, 
mostów, kładek technologicznych oraz 
tunel o długości prawie 500 m, pod  
ulicami Zwycięstwa i Dworcową.

Szerokość „średnicówki” na terenie 
Gliwic jest zróżnicowana. Od węzła 
z DK88 do węzła z ul. Królewskiej Tamy, 
DTŚ to ulica miejska z jedną jezdnią 
i 2 pasami ruchu w każdą stronę. Od 
węzła z ul. Królewskiej Tamy do węzła  
z ul. Kujawską ma 2 jezdnie z 2 pasami 
ruchu w każdym kierunku. Trasa na ca-
łej długości jest oświetlona. Odcinek G2 
zaprojektowała firma Mosty Katowice  
sp. z o.o. Wykonawcą było konsorcjum 
firm: EUROVIA POLSKA S.A. i Bilfinger 
Berger Budownictwo S.A. 

Koszt inwestycji to ponad 700 mln zł.  
Była ona współfinansowana przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007–2013. 
Pozostałe środki pochodziły z kredytu 
zaciągniętego przez rząd w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym, z rezerwy subwen-
cji ogólnej oraz z budżetu Miasta Gliwice.

Nie obyło się bez problemów. 
Zmieniające się przepisy, znacznie 
utrudniły rozpoczęcie inwestycji na 
gliwickich odcinkach. Opóźnienie 
spowodowane zmianami w prawie 
wyniosło blisko 3 lata. 

W 2014 roku szacowana na 954,6 
mln zł budowa odcinka G2 napotkała 

na poważny problem z finansowa-
niem. Pierwotnie zapewnione środ-
ki (oparte o kredyt w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym, rezerwę sub-
wencji ogólnej, Regionalny Program 
Operacyjny woj. śląskiego na lata 
2007-2013 i budżety miast) okazały 
się niewystarczające.

Budowę kontynuowano dzięki tzw. 
faktoringowi, a także przeniesieniu 
przedsięwzięcia z programu regional-
nego do krajowego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ). Wiązało się to m.in. z prze-
kwalifikowaniem odcinka G2 z drogi 
wojewódzkiej na krajową oraz prze-
jęciem inwestycji od marszałka przez 
samorząd Gliwic.

Inwestycja za miliard

Budowa DTś to największa inwestycja zrealizowana przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostra-
dy a4, arteria drogowa w aglomeracji katowickiej. Ułatwia kierowcom wygodny i szybki dojazd do centrów kilku du-
żych miast, w tym do stolicy województwa. Łączy Katowice, Chorzów, świętochłowice, Rudę śląską, Zabrze i Gliwice.
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OTWaRCIe ODCINKa G2 DROGOWeJ TRaSY śReDNICOWeJ 

DTś usprawni ruch nie tylko w granicach miasta, 
ale będzie ważnym elementem układu drogowego 
całej aglomeracji. Kierowcy liczą, że dzięki „średni-
cówce” będzie przede wszystkim szybciej. Będzie! 
ale będzie też bezpieczniej, bo bezpieczeństwo to 
bardzo ważna kwestia przy realizacji nowoczesnych 
inwestycji drogowych. 

Na trasie Katowice – Gliwi-
ce przemieszcza się około 150 
tys. samochodów na dobę, 
z czego blisko 90 proc. to ruch 
wewnątrz aglomeracji, a tylko 
co dziesiąty pojazd pokonuje tę 
trasę w celach tranzytowych.

Korzyści z budowy DTŚ 
mają realną wartość dla kie-
rowców. Jak wyliczyli eksperci 
– krótsza trasa, bezkolizyjne 
skrzyżowana i wyższa średnia 
prędkość przejazdu spowo-
dują spadek kosztów paliwa 
o 47 proc., a eksploatacji o 39 
procent. 

Szybciej, ale bezpieczniej
Eksperci zgodnie potwier-

dzają też, że dzięki „średni-
cówce” kierowcy będą mogli 
poruszać się szybciej, ale jedno-
cześnie bezpieczniej. Zwłaszcza, 
że DTŚ w Gliwicach zostanie 
zsynchronizowana z Centrum 
Sterowania Ruchem Zarządu 
Dróg Miejskich. Wszystkie 
skrzyżowania (np. plac Piastów, 
skrzyżowanie z ul. Portową) 

zostaną wyposażone w system 
detekcji ruchu pieszego i samo-
chodowego oraz kamery, dzięki 
którym możliwe będzie zdalne 
sterowanie ruchem, zapewnia-
jące płynność i bezkolizyjność.

System tablic elektronicz-
nych przy DTŚ będzie szybko ak-
tualizowany i kierowcy od razu 
otrzymają informację o zatorach 
drogowych i objazdach. 

Korzyści biznesowe
Doświadczenia innych 

miast wyraźnie pokazują, że 
lokalizacja firm w sąsiedztwie 
DTŚ-ki to gwarancja sukcesu 
komercyjnego. Po oddaniu do 
użytku katowickiego i chorzow-
skiego odcinka powstały m.in. 
Silesia City Center, biurowiec 
Katowice Business Point czy 
centrum technologiczne Yama-
zaki Mazak. To jednak tylko te 
największe inwestycje. Oprócz 
tego wybudowano tam wiele 
obiektów usługowych o cha-
rakterze ponadlokalnym bądź 
regionalnym. 

Zygmunt Frankiewicz,  prezydent Gliwic:
Po wielu latach oczekiwania możemy już jeździć Dro-
gową Trasą Średnicową z Gliwic do Katowic. To na-
prawdę radosny dzień, bo była to niezmiernie trudna 
inwestycja i to nie tylko w jej technicznym wymiarze. 
DTŚ w Gliwicach to ogromne ułatwienie dla kierow-
ców. Jej znaczenie dla miasta jest jednak o wiele 
większe. Rozległe poprzemysłowe tereny w centrum 
miasta staną się teraz o wiele bardziej atrakcyjne dla 
inwestorów. Mam nadzieję, że ta nowa droga będzie 
dobrze służyć nie tylko gliwiczanom.

Z Gliwic do Katowic  
– szybciej i bezpieczniej
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Ma 493 metry długości, jest „naszpikowany” elektroniką, a jego 
budowa była najtrudniejszym elementem inwestycji. Gliwice mają 
czwarty w Polsce, a drugi na śląsku tak nowoczesny tunel drogowy. 
Pozostałe powstały w Warszawie (Wisłostrada), w Katowicach (tak-
że DTś) i lalikach (droga S69).

Gliwicki tunel, choć krótszy od 
tego w Katowicach, jest zdecydowanie 
lepiej wyposażony – oświetla go 212 
lamp przejazdowych, 345 lamp wjaz-
dowych oraz 122 ewakuacyjne (w Ka-
towicach 186, 336 i 54). Ma również 
więcej wentylatorów – 30 (przy 24 
w Katowicach) co oznacza, że będzie 
lepiej wentylowany.

W Gliwicach będzie też więcej ka-
mer – 50 z systemem wideodetekcji, 
które potrafią wykryć wszelkie zdarzenia 
w tunelu, oraz 16 monitorujących prze-
strzeń przed i w tunelu. W Katowicach 
kamer jest odpowiednio: 24 i 10. 

Dodatkowym ułatwieniem dla kie-
rowców będzie 9 tablic informacyjnych 
rozmieszczonych w Gliwicach, dzięki 
którym dowiemy się np. czy tunel jest 
aktualnie otwarty. Jeżeli na DTŚ poja-
wią się jakieś utrudnienia w ruchu, na 
tablicach będą wyświetlane komunikaty 
jak je ominąć. 

W tunelu zainstalowano 11 różnych 
systemów, m.in.: zasilania, oświetlenia 
zwykłego i awaryjnego, wentylacji, wykry-
wania i sygnalizacji pożaru, monitoringu, 
ratunkowy, detekcji, nadzoru i sterowania 
ruchem w tunelu oraz zarządzania tune-
lem. Centrum zarządzania tunelem znaj-
duje się w Zarządzie Dróg Miejskich, gdzie 
funkcjonuje Centrum Sterowania Ruchem. 

Tunel zbudowany został taką samą 
metodą jak jego katowicki odpowied-
nik. Najpierw na głębokości od 23 
do 27 metrów powstały tzw. ściany 
szczelinowe, następnie całość zosta-
ła przykryta stropem tunelu. Ziemia 
została wybrana metodą górniczą 
podstropową. W sumie wydobyto jej 
około 80 tys. m3.

Tunel, na wlocie i wylocie jest 
dwukomorowy, a miejscami czteroko-
morowy. Wjazd znajduje się w rejonie 
ul. Dworcowej, a wyjazd na wysokości 
dawnej fabryki drutu przy ul. Dubois.

Pan Witold
DTŚ to bardzo potrzebna inwestycja. Mam nadzieję, że roz-
ładuje korki w mieście i zwiększy przepustowość naszych 
lokalnych ulic.

Pan adam
Od 20 lat jeżdżę samochodem i uważam, że DTŚ bardzo 
usprawni ruch w Gliwicach i nie tylko. Ważne jednak, by była 
porządnie zrobiona.

Pani elżbieta
Korzystam co jakiś czas z tej drogi, gdy chcę jechać z Gliwic 
autostradą A1 do Tarnowskich Gór. Uważam, że DTŚ zdecy-
dowanie ułatwia poruszanie się po Śląsku.

Pani Katarzyna
Jestem kierowcą i uważam, że DTŚ to bardzo ważna inwesty-
cja. Ruch w aglomeracji jest bardzo duży, ludzie przemiesz-
czają się do pracy z Gliwic do Katowic – i odwrotnie. Takie 
ułatwienie w komunikacji wszystkim się przyda. 

Pan Mirosław
Gdy kiedyś przyjeżdżałem na Śląsk, to jeździło się tutaj źle. 
Teraz jest dużo lepiej, bo łatwiej można poruszać się między 
miastami.

Pan Grzegorz 
Szybkie połączenie z Gliwic do Katowic jest ważne, ponieważ 
wiele osób pracuje w jednym mieście, a mieszka w drugim. 
Ta droga jest ważna i potrzebna. 

Pan aleksander
To inwestycja nie tylko dla Gliwic, ale dla calej aglomeracji. 
Uważam, że powinna zostać przedłużona jeszcze dalej na 
wschód, tak żeby objęłą jeszcze część Zagłębia.

Gliwicki tunel 
bez tajemnic
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W Niedzielę Palmową do ogrodu Willi Caro zawita niezwykły gość – wielkanocny zajączek. 
Tradycyjnie już zostawi świąteczne prezenty, których najmłodsi będą musieli poszukać. 
a to tylko część przedświątecznych atrakcji, które przygotowało Muzeum w Gliwicach.

W ramach „Niedzieli pod 
znakiem zajączka” będzie można 
poznać tradycje związane z tym 
okresem i własnoręcznie stworzyć 
wielkanocne dekoracje. – Prezentów 
szukać będziemy o godzinie 10.00, 
a od godziny 11.00 zapraszamy na 
warsztaty i zajęcia, które przybliżą 

symbolikę i obrzędowość świąt 
Wielkiej Nocy – zachęcają muzeal-
nicy. Uczestnicy zajęć dowiedzą się 
m.in. czym różnią się kraszonki od 
pisanek, kim jest znana na Podkar-
paciu Siuda Baba, jakie znaczenie 
mają kolory wielkanocnych jajek i na 
czym polega zabawa w przywołówki. 

O świątecznych zwyczajach opowie 
kroszonkarka – Teresa Drapała. Żeby 
połączyć każdy ze zwyczajów z re-
gionem, z którego pochodzi będzie 
można stworzyć niepowtarzalną 
mapę obrzędów czyli „Wielkanocny 
Atlas Etnograficzny”. Dzieci i dorośli 
nauczą się też zdobić jajka meto-
dą batikową, poprzez nanoszenie 
na skorupkę woskowych wzorów 
i barwienie. Ci, którzy chcą zadbać 
o niebanalne wnętrze wielkanocne-
go koszyka powinni przynieść na te 
warsztaty rękodzielnicze surowe lub 
ugotowane jasne jajka.  Nie zabrak-
nie też pomysłów na to, jak stworzyć 
oryginalne ozdoby na świąteczny 
stół: w ramach Akademii Małego 
Odlewnika odbędzie się ozdabianie 
gipsowych zajączków, podstawek 
pod jajka i świeczników.

Szczegóły na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl.  (mag)

kultura

Przed nami ostatni koncert tegorocznego festiwalu. Utwory wybitnego kompozytora, 
w interpretacji jednego z uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina będą rozbrzmiewać w Palmiarni Miejskiej 20 marca.

Cykl chopinowskich recitali jest 
w Gliwicach organizowany od 2010 
roku, czyli od dwusetnej rocznicy 
urodzin kompozytora. Koncerty od-
bywają się w wyjątkowym miejscu – 
w Palmiarni Miejskiej, która znajduje 
się w parku im. Fryderyka Chopia.

Tym razem „W stronę impre-
sjonizmu” poprowadzi słuchaczy 
Zi Xu, laureat wielu konkursów 
(m.in. Turnieju Pianistów Stypen-
dystów Zagranicznych, Konkursu 
Pianistycznego im. Ignacego Jana 
Paderewskiego czy Konkursu 
Arthur Rubinstein in memoriam 
w Bydgoszczy). Jako uczestnik XVII 

Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Cho-
pina dotarł do III etapu. Gliwickiej 

publiczności przedstawi m.in. Nok-
turn H-dur, Walc As-dur i III Sonatę 
fortepianową h-moll.  (mag)

Wiosna z Fryderykiem

Festiwalowy poranek w amoku

Zajączek w Willi Caro CO?
GDZIe? 
KIeDY?

17 MaRCa (CZWaRTeK)
 ■ godz. 18.00: „Bracia młodsi i starsi. Po co nam dialog 

chrześcijańsko-żydowski” – spotkanie w ramach cyklu 
Judaizm i chrześcijaństwo, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

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

 ■ godz. 19.00: „Moje fascynacje” – recital Mariana Opa-
ni w ramach cyklu Piosenka jest dobra na wszystko, 
Kino Amok scena Bajka (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Adaś i Nina Ludkowscy – koncert w ra-
mach cyklu Śląski Jazz Club Prezentuje, Śląski Jazz Club 
(pl. Inwalidów Wojennych 1)

18 MaRCa (PIąTeK)
 ■ godz. 16.00: Przemysł Górnego Śląska na dawnej fo-

tografii – promocja publikacji i sesja naukowa, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30: Kariera zawodowa młodego człowieka 
a trendy na rynku pracy – spotkanie w ramach cyklu 
Warsztaty dla kowali, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipo-
wa 1)

 ■ godz. 18.00: „Różne oblicza Afryki” – spotkanie autor-
skie z Tadeuszem Biedzkim, Filia MBP nr 1 (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.15: „Jedynka”– projekcja w ramach Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Dzień świętego Patryka – widowisko 
muzyczno-taneczne w wykonaniu Beltaine i Glenda-
lough, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 19.00: Teatr tańca dla dorosłych – zajęcia dla po-
czątkujących, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5), 
zapisy: sar@gtwgliwice.pl

19 MaRCa (SOBOTa)
 ■ godz. 16.00: śpiewać każdy może – warsztaty wokal-

ne dla młodzieży i dorosłych, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 16.00: Jan III Sobieski – wykład w ramach  
Kompletów Historycznych, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 18.30: „Wiedeń moich marzeń” – widowisko 
muzyczne, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 
55/57)

20 MaRCa (NIeDZIela)
 ■ godz. 17.00: „Wiedeń moich marzeń” – widowisko 

muzyczne, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 
55/57)

 ■ godz. 20.00: „Solo i w duecie” – koncert Joanny Do-
mańskiej i Kazimierza Skowronka w ramach Podwie-
czorków muzycznych w Willi Caro, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

22 MaRCa (WTOReK)
 ■ godz. 17.00: „Austeria”, „Cudzoziemka” – projekcje 

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

 ■ godz. 17.00: Warsztaty aktorsko-sceniczne, Stacja Ar-
tystyczna RYNEK (Rynek 4-5), zapisy: sar@gtwgliwice.pl 

23 MaRCa (śRODa)
 ■ godz. 12.30: „Niewinne” – projekcja w ramach Seansu 

Seniora, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: Wernisaż wystawy Marii Posłusznej,  

Centrum Organizacji Kulturalnych (ul. Studzienna 6)

Przed nami kolejna edycja 
Dziecięcego Saloniku Filmo-
wego. W niedzielę, 20 mar-
ca, młodzi widzowie staną 
się festiwalowym jury.

Comiesięczne spotkania filmowe 
w Gliwicach cieszą się coraz większą 
popularnością. To okazja do wspólne-
go, rodzinnego przeżywania przygód 
bohaterów i wspólnej zabawy – or-
ganizatorzy starają się, by każde takie 
wydarzenie urozmaicić spotkaniami 
z ciekawymi gośćmi. Marcowy Dzie-
cięcy Salonik Filmowy będzie wyjąt-
kowy, bo to mali widzowie zdecydują, 
która z pokazanych animacji jest naj-
lepsza. – Sala kinowa na czas poranka 
zmieni się w studio festiwalowe, będą 

konkursy i zabawy – zapowiadają 
organizatorzy – sprawdzimy co wie-
cie o klasycznych polskich bajkach, 
takich jak „Bolek i Lolek” czy „Rek-
sio”, bo przecież od nich wszystko się 
zaczęło. Wśród dzieci, które wezmą 
udział w głosowaniu, zostaną rozlo-
sowane upominki. Ten wyjątkowy 
Dziecięcy Salonik Filmowy 
będzie zarazem pierw-
szym pokazem, 
otwierającym 
Ogólnopolski 
Festiwal Pol-
skiej Anima-
cji w kraju 
i początkiem 
jego gliwickiej 
odsłony.

W każdy czwartek, począwszy 
od 31 marca do końca kwietnia, na 
ekranie Amoku będą gościły najlep-
sze polskie animacje ostatnich dwóch 
lat, zrealizowane różnymi technikami 
– od filmów wysokobudżetowych 
poprzez prace szkolne, off-owe, ani-
mowane wideoklipy, po abstrakcje 
i eksperymenty. Każdy, kto weźmie 

udział w projekcjach, będzie 
mógł zagłosować na film, 

który jego zdaniem 
zasługuje na nagrodę.

Szczegółowy re-
pertuar i informacje 
o pokazach znajdują 
się na stronie:
www.amok.gliwice.pl

 (mag)

fo
t. 

A.
 Z

ia
ja

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 11/2016 (787), 17 marca 201614

SPORT

Ponad 400 zawodników ze 128 klubów z całej Polski rywalizowało w ubiegły week-
end w Mistrzostwach Polski Juniorów 16-letnich, które zorganizowano w krytej 
pływalni Olimpijczyk w Gliwicach. 

Ustanowiono aż dwa rekor-
dy kraju, a wielu zawodników 
poprawiło swoje "życiówki". 
Gwiazdą Mistrzostw został Piotr 
Siemiński (UKS Żoliborz War-
szawa), który ustanowił rekord 

Polski 16-latków aż w dwóch 
kategoriach. W sumie Siemiński 
wyjechał z Gliwic z fantastycz-
nym wynikiem: 3 starty – 3 złote 
medale, 2 rekordy Polski oraz 
drugie miejsce w klasyfikacji 

najlepszych zawodników mi-
strzostw. Na pierwszym miejscu 
tabeli multimedalistów uplaso-
wał się z kolei Jakub Smoliński 
(KS „1” Ożarów Mazowiecki), 
który zdobył aż 5 medali! Wśród 

pań fantastyczną formę zapre-
zentowała Weronika Górecka 
(MKS Juvenia Wrocław), która 
zdobyła aż cztery krążki. 

W drużynowej klasyfikacji 
medalowej zwyciężyła Juvenia 
Wrocław, której zawodnicy zgro-
madzili w sumie 11 medali (7 
złotych, 3 srebrne i 1 brązowy), 

drugie miejsce zajął UKS G-8 
Bielany (12 medali), a trzecie 
KS „1” Ożarów Mazowiecki z 5 
złotymi medalami zdobytymi 
przez Jakuba Smolińskiego.

Mistrzostwa Polski Juniorów 
16-letnich w pływaniu odbyły 
się pod patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice.  (as)

W ubiegłą sobotę, 12 marca, odbył się jubileuszowy 50. Międzynarodowy Turniej 
Szpadowy „O Stalową Klingę Hutnika”. W zawodach zwyciężył aktualny mistrz 
świata i europy seniorów Dimitri Karuchenko, reprezentant Ukrainy.

Dimitri Karuchenko w finale 
pokonał Tatiana Bolboceanu 
z Rumunii, który zajął drugie 
miejsce. Na trzecim stopniu po-
dium uplasowali się ex aequo 
Daniel Marcol, polski szpadzi-
sta trenujący w Górniku Radlin, 
i Adrian Sziligyi z Rumunii. Ma-
teusz Nycz z Piasta Gliwice zajął 

siódme miejsce. – Liczyliśmy, 
że Mateusz włączy się do walki 
o medale, a skończył zawody 
na siódmym miejscu. Nie jest 
to zły wynik, jednak mogło być 
lepiej – ocenia występ swojego 
podopiecznego Maciej Chudzi-
kiewicz, fechtmistrz Piasta. Zna-
komity występ zaliczył Wacław 

Bartolewski. 18-latek, walczący 
jeszcze w kategorii juniorów, 
ukończył zawody na 15. miejscu 
i w trakcie turnieju zmierzył się 
ze zwycięzcą – Dimitrim Karu-
chenko. Walkę przegrał, ale 
mistrza udało mu się trafić!

 W zawodach Pucharu Eu-
ropy złoty medal wywalczył 
Tatian Bolboceanu. Drugie 
miejsce zajął Daniel Marcon 
z Górnika Radlin, a trzecie Ma-
teusz Antkiewicz, wychowanek 
Muszkietera Gliwice, obecnie 
walczący w klubie AZS AWF 
Katowice.

 W niedzielę, 13 marca, zo-
stał także rozegrany „Memoriał 
Antoniego Franza”. W turnieju 
drużynowym I miejsce zajęła 
Reprezentacja Polski. Druga była 
Ukraina, a trzecia Młodzieżowa 
Reprezentacja Polski. Na IV miej-
scu uplasowała się drużyna Piasta 
Gliwice juniorów.   (mm)

W niedzielę, 20 marca, kolarze z Turystycznego Klu-
bu Kolarskiego im. W. Huzy w Gliwicach otworzą 59. 
Turystyczny Sezon Kolarski. Zbiórka uczestników in-
auguracyjnego rajdu „Topienie Marzanny” zaplano-
wana jest o godz. 9.15 na gliwickim Rynku.

O 9.30 uczestnicy rajdu, 
prowadzeni przez Przodowni-
ków Kolarskich Klubu Kolarskie-
go PTTK, wyruszą z Gliwic do 
Tworogu Małego koło Sośnico-
wic. Trasę można także przebyć 
indywidualnie. Na mecie przy 
remizie strażackiej między 
10.30 a 12.00 na wszystkich, 
którzy ukończą rajd, czekać bę-
dzie ciepła herbata (organizato-
rzy proszą o zabranie własnego 

kubka) oraz ognisko. Odbędzie 
się także konkurs na najpięk-
niejszą marzannę i zawody 
sprawnościowe. Warunkiem 
zakwalifikowania marzanny 
do konkursu jest wykonanie 
jej wyłącznie z materiałów 
ekologicznych. Ze względów 
bezpieczeństwa marzanny nie 
będą podpalane. Dla zwycięz-
ców konkursu przewidziane są 
nagrody.  (mm)

Medal za medalem. Rekord za rekordem… 

„Stalowa Klinga Hutnika” 
dla mistrza świata! 

Czas na rower!
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Gliwicki Olimpijczyk zapełnił się kibicami, którzy dopin-
gowali młodych pływaków. Kolejny raz okazało się, że 
gliwicka pływalnia olimpijska jest idealnym obiektem do 
organizacji imprez sportowych na najwyższym poziomie 
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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 niebezpieczeństwie 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  
bezwzględnie 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 de-

cyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? 
Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do internetu i komputera. Można tam śledzić 
bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do 
górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SeSJa RaDY MIaSTa
17 marca 2016 r. o godz. 15.00 w sali obrad w Ratuszu 

Miejskim, rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 4 lutego 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2016 rok.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia na terenie miasta 
Gliwice poboru opłaty targowej w dro-
dze inkasa, określenia inkasentów i wy-
sokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie terminu, częstotliwo-
ści i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

10. 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 odpo-
wiedzialnością.

11. 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.

12. 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.

13. 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”.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr V/81/2015 Rady Miasta 
Gliwice z 26 marca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia planu gospodarki niskoemisyj-
nej realizowanego w ramach priorytetu 
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetycz-
na – Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej – plany 
gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/
POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013.

15. Projekty uchwał w sprawie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice dla obszarów obejmu-
jących części Osiedla Brzezinka.

16. Projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Gliwice w 2016 roku.

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

18. 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.

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

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

21. Projekt uchwały w sprawie przekazania 
skargi stowarzyszenia według właściwości.

22. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłasza-
ne przez radnych.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, iż od 7 marca 2016 r. rozpoczął  
przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu „aktywny Samorząd”  

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Adresatem pomocy są osoby niepełnosprawne, które:
  • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  •pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
  1) do 15 kwietnia 2016 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016;
  2) do 10 października 2016 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.
Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie Miasta Gliwice mogą pobierać i składać wnioski w biurze 
obsługi środków PFRON, znajdującym się w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 w:

Poniedziałki od 12.30 do 16.30
Wtorki od 12.30 do 15.00

Środy od 8.00 do 11.00
Czwartki od 8.00 do 11.00

Piątki od 8.00 do 11.00.

Wnioski są również dostępne na stronie GOIN pod adresem  www.goin.gliwice.pl w zakładce aktywny samorząd.

PIlOTaŻOWY PROGRaM „aKTYWNY SaMORZąD”.
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OGŁOSZeNIa
NIERuChOMOśCIOfERTY PRACY

24 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146 odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 607/2,  
obręb Kłodnica KW Gl1G/00032306/5.

Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto*: 1 572 000,00 zł
Wadium: 157 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 720,00 zł
*Podana cena jest ceną brutto i za-
wiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Nieruchomość niezabudowana 
obejmująca działkę nr 607/2 zosta-
ła przeznaczona do zbycia w dro-
dze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 
XLVI/1011/2014 z 25 września 2014r. 
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-530/15 z 11 marca 2015 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 27 
sierpnia 2015 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 
20 stycznia 2016 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
Obciążenia nieruchomości:
Nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu na działce 607 (dotyczy dział-
ki 607/2 po podziale) objętej księgą 
wieczystą KW nr GL1G/00032306/5, 
polegająca na prawie korzystania 
z części obciążonej nieruchomości 
w pasie odpowiadającym długości 
i szerokości urządzeń ciepłowniczych 
na niej posadowionych, wchodzą-
cych w skład przedsiębiorstwa Spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej – Gliwice Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gli-
wicach w rozumieniu art. 49 par. 1 KC 
i stanowiących jej własność, w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie 
z ich przeznaczeniem – na rzecz spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.
Ponadto przez działkę przebiega sieć 
gazociągowa Ø500. Przebieg sieci nie 
jest prawnie uregulowany.
Opis nieruchomości:
Działka nr 607/2 o powierzchni 1,2916 
ha stanowi teren niezagospodarowa-

ny, porośnięty dziką roślinnością niską 
i wysoką. Kształt regularny, zbliżony 
do prostokąta. Teren płaski.
Doprowadzenie mediów i uzbrojenie 
terenu w gestii przyszłego nabywcy. 
Odwodnienie działki możliwe do ka-
nalizacji deszczowej w ul. Dworskiej.
Działka sprzedawana w stanie istnie-
jącym w terenie.
Sposób skomunikowania z siecią dróg 
publicznych
Zapewnienie skomunikowania nieru-
chomości z siecią dróg publicznych 
wymaga urządzenia dróg dojazdowych 
na warunkach uzgodnionych z Zarzą-
dem Dróg Miejskich w Gliwicach. 
Włączenie do sieci dróg publicznych 
powinno nastąpić bezpośrednio do ul. 
Zbożowej – obecnie droga gruntowa.
Działka nr 607/5, obręb Kłodnica 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego jest przeznaczona pod 
komunikację pieszo-rowerową i nie 
może być wykorzystywana do ruchu 
samochodowego.
Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu terenu położonego 
po zachodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr 
XXXVII/1090/2010 z Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.) teren 
położony w Gliwicach, obejmujący 
działkę nr 607/2, obręb Kłodnica, 
oznaczony jest symbolami:
• 2MUn – co oznacza: tereny miesz-
kaniowo-usługowe o średniej inten-
sywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna i jednorodzinna, 
b) działalność usługowa i usługi 
różne.
Przeznaczenie uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa, 
b) zabudowa gospodarcza (garaże 
budynki pomocnicze), 

c) wewnętrzne ulice dojazdowe 
i parkingi, 
d) sieci i urządzenia uzbrojenia 
terenu, 
e) zieleń urządzona.
•1ZU, co oznacza: zieleń urządzoną
Przeznaczenie podstawowe: 
a) Zieleń urządzona.
Przeznaczenie uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej, 
b) obiekty małej architektury, 
c) zabudowa altanowa – wyłącznie 
na terenach funkcjonujących jako 
ogrody działkowe, 
d) sieci i urządzenia uzbrojenia 
terenu.
Działka nr 607/2, obręb Kłodnica, jest 
częściowo objęta strefą „A11” pełnej 
ochrony konserwatorskiej.
Ewentualna wycinka drzew wymaga 
uzyskania stosownego pozwolenia. 
Dodatkowe informacje dotyczące 
możliwości wycinki można uzyskać 
w Wydziale Środowiska.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości w terenie.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium w wysokości 157 200,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując prze-
lewu na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, działki nr 607/2 obr. 
Kłodnica, imię i nazwisko osoby oraz 
PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją 
rzecz nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na 
rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
19 maja 2016 r.

Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielają pra-
cownicy w godzinach przyjęć: pn, pt 
8.00-10.00, wt, śr 13.00-16.00, czw 
13.00-17.00, pokój 305, tel. 32/239-
12-21.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

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

• główny księgowy – kierownik 
Działu ds. Finansowo-Księgowych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gliwiach – wymagania: kwalifi-
kacje zgodne z ustawą o finansach 
publicznych. Informacje o niezbęd-
nych i dodatkowych wymaganiach 
oraz dokumentach wyszczególnione 
zostały w ogłoszeniu o naborze na 
stronie BIP Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach. Szczegółowe 
informacje na stronie: htttp://pup.
gliwice.ibip.pl;

• kierowca kat. C + e – wykształcenie: 
brak wymagań, min. 2 lata doświad-
czenia zawodowego na stanowisku 

kierowcy, prawo jazdy kat. C+E, nie-
karalność, przewóz towaru: trasy 
Gliwice – Kraków; 

• spawacz tworzyw – wykształcenie 
zawodowe, mile widziane doświad-
czenie, prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• trener personalny – wykształcenie 
wyższe (AWF, fizjoterapia), doświad-
czenie zawodowe – mile widziane, 
opieka nad klientem siłowni, wyko-
nywanie treningów personalnych, 
1/4 etatu, miejsce pracy: Gliwice;

• kosmetyczka – wykształcenie 
średnie kierunkowe, wymagane 
doświadczenie, mile widziana umie-

jętność stylizacji paznokci żelowych 
i hybrydowych, 3/4 etatu, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Pyskowice;

• operator wtryskarek – wykształ-
cenie: minimum zawodowe, trzy 
zmiany w systemie 4-brygadowym, 
zdolności manualne, praca na pro-
dukcji przy wtryskarkach Engel, 
miejsce pracy: Gliwice;

• inżynier budowy – wykształcenie 
wyższe budowlane, 2 lata do-
świadczenia zawodowego, praca 
na budowie, jedna zmiana, praca 
w Gliwicach i okolicy.

Oferty z 10 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 27 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;
• elektroniczna 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 kategorii 
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: nierucho-

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

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa 
użytkowania 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 Stare Mia-
sto 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 wieczyste-
go działek 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 nie-

ruchomości zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg;

• zwrotowi pozostałym oferentom;
• przepadkowi, jeżeli osoba, któ-

ra wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym 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 prze-
targu jest wniesienie do 1 kwiet-
nia 2016 r. wadium na konto ZBM 
I TBS w ING Bank Śląski SA nr 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu 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 ofe-
renta będącego osobą fizyczną 
nr PESEL;

• w przypadku spółek prawa 
handlowego – poświadczony  
za zgodność z oryginałem aktu-
alny odpis z KRS;

• w przypadku spółek prawa cy-
wilnego – poświadczonych za 
zgodność z oryginałem zaświad-
czeń o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej każdego 
ze wspólników oraz oświadczeń 
każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń wszystkich wspól-
ników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie za-
wierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jed-
nego 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 imie-
niu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo 
notarialnie lub z notarialnie po-
świadczonym 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 nie-
ruchomości;

• podpis oferenta.
14.  Oferty należy składać w Biurze Ob-

sługi 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 GRUN-
TOWEJ – DZIAŁKA NR 745 – NIE 
OTWIERAĆ PRZED 7 KWIETNIA 
2016 R.”

16.   Osoba, która wygra przetarg, zo-
bowiązana 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 zosta-
ła wybrana inna oferta 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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu  
na lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZeTaRG
1. ul. Sopocka 2 front, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 58,90 m2  
składający się z 8 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną - instalacja elektryczna do 
wymiany, wodno – kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak. Stan tech-
niczny lokalu - do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 1590,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 
1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
2. ul. Zwycięstwa 36 front, par-
ter, lokal użytkowy o powierzch-
ni 21,39 m2 składający się z 2 
pomieszczeń i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną, wodno – ka-
nalizacyjną, WC brak, ogrzewanie 
– c.o. sieciowe. Stan techniczny 
lokalu – dostateczny.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 
powierzchni lokalu: 25,00 zł.
Wadium: 1604,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 
1m2: 2,50zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doli-
czony podatek VaT w wysokości 23%.

II PRZeTaRG
1. ul. Zawiszy Czarnego 20 piwni-
ca, front, lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 71,53 m2 składający 
się z 10 pomieszczeń i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, 
gazową, wodno – kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – c.o. gazowe do 
sprawdzenia (przed ponownym 
uruchomieniem kotła gazowego 
należy zlecić: sprawdzenie po-
prawności podłączenia kotła – 
opinia kominiarska, przegląd ko-
tła gazowego, próbę szczelności 
instalacji gazowej oraz instalacji 
centralnego ogrzewania). Stan 
techniczny lokalu - do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 
powierzchni lokalu: 8,50 zł.
Wadium: 1824,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 
1m2: 0,85 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
2. ul. Zimnej Wody 6 oficyna, par-
ter, lokal użytkowy o powierzchni 
82,70 m2 składający się z 3 po-
mieszczeń i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną, instalacja 
elektryczna do wymiany - brak 
niezależnego zasilania, brak insta-
lacji wodno – kanalizacyjnej, WC 
- brak , ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu - do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 
powierzchni lokalu: 8,50 zł.
Wadium: 2109,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 
1m2: 0,85 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VaT w wyso-
kości 23%.
3. ul. Zwycięstwa 36 oficyna, 
I piętro, lokal użytkowy o po-
wierzchni 81,35 m2 składający 
się z 6 pomieszczeń i wyposażo-
ny w instalacje: elektryczną - in-
stalacja elektryczna do wymia-
ny, wodno – kanalizacyjną, WC, 

ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan 
techniczny lokalu - do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 
powierzchni lokalu: 10,00 zł.
Wadium: 2441,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 
1m2: 1,00 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VaT w wyso-
kości 23%.
4. ul. Bł. Czesława 34 front, par-
ter, lokal użytkowy o powierzch-
ni 136,02 m2 składający się z 8 
pomieszczeń i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną - instalacja 
elektryczna do wymiany, wodno 
– kanalizacyjną, WC, ogrzewanie 
– brak. Stan techniczny lokalu - do 
remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 
powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 3673,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 
1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VaT w wyso-
kości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wy-
maganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 31 marca 
2016 r. (czwartek) od godz. 9.30 do 
godz. 10.00, w pokoju 121 - sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 31 marca 
2016 r. (czwartek) od godz. 10.15 
według kolejności adresów lokali 
podanych w ogłoszeniu, w po-
koju 121 - sala narad, I piętro 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest:
• wpłacenie wadium i przedło-
żenie dowodu wpłaty – kserokopii 
wraz z pisemną informacją o nu-
merze konta, na które wadium to 
będzie mogło zostać zwrócone po 
rozstrzygnięciu przetargu. Wadium 
wnosi się przed upływem terminu 
przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, 
tak by znalazło się na koncie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedza-
jącym przetarg. Wadium uważać 
się będzie za wniesione wtedy, 
kiedy znajdować się będzie na 
rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licy-
tacji;
• złożenie oświadczenia o zapo-
znaniu się z warunkami technicz-
nymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu, wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2);
• złożenie oświadczenia o braku 
zobowiązań wobec miasta Gliwice 
z tytułu między innymi podatku, 
najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);
• złożenie aktualnego odpisu 
z właściwego rejestru oraz umowę 
spółki cywilnej jeśli taką zawarto 
albo złożenie aktualnego zaświad-
czenia o wpisie do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra właściwego do spraw 
gospodarki wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu;
• osoby fizyczne, które nie pro-
wadzą działalności gospodarczej 

składają oświadczenie o nieprowa-
dzeniu działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące ory-
ginałami muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezento-
wania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto ZBM 
I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 - ING Bank śląski S.a. 
I O/ Gliwice nr konta 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546 .
Z treścią regulaminu przetargu, 
kartą stanu technicznego, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslo-
wą można zapoznać się w Dziale 
Eksploatacji, pok. 109, ZBM I TBS 
Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, 
I piętro w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu 
musi okazać dokument tożsamo-
ści oraz oryginał dowodu wpłaty 
wadium, a osoba przystępująca 
do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu tj. osoby, która doko-
nała wpłaty wadium musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomoc-
nictwo szczegółowe notarialnie 
poświadczone upoważniającej 
ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby repre-
zentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia 
do udziału w przetargu tylko na 
jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierw-
szych należności czynszowych 
z tytułu zawarcia umowy najmu 
bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestni-
kom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwoła-
nia przetargu lub wycofania lokalu 
z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik 
przetargu, który przetarg wygrał 
nie podpisze umowy najmu w ter-
minie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uczestnik przetargu składa do 
dyspozycji organizatora przetargu 
weksel in blanco opiewający na 
wartość 6 - miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyj-
ne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca 
wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt zgodnie z umo-
wą najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, 
Organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu bądź wycofa-
nia lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostęp-
nione w celu oględzin 23 marca 
2016 r. (środa):
1. ul. Sopocka 2 parter: godz. 
9.00 - 9.15
2. ul. Zwycięstwa 36 front, parter: 
godz. 10.00 - 10.15
3. ul. Zawiszy Czarnego 20 front, 
piwnica: godz. 9.30 - 9.45
4. ul. Zimnej Wody 6 of. parter: 
godz. 11.00 - 11.15
5. ul. Zwycięstwa 36 of. I piętro: 
godz. 10.20 - 10.35
6. ul. Bł. Czesława 34 front, parter: 
godz. 11.45 - 12.00.

24 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w sali 146 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej, położonej Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, 

obejmującej działki nr 152 i 153 obręb Trynek, o łącznej powierzchni 0,3106 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr Gl1G/00035568/0.

Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 836 000,00 zł
Wadium: 83 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 8 360,00 zł
Cena nieruchomości zawiera poda-
tek VaT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
Nieruchomość obejmująca dział-
ki nr 152 i 153 obręb Trynek 
objęta jest księgą wieczystą nr 
GL1G/00035568/0. 
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własno-
ści nieruchomości obejmującej 
działki nr 152 i 153 obręb Trynek, 
położonej przy ul. Pszczyńskiej 
w Gliwicach, o łącznej powierzchni 
0,3106 ha, użytek: działka nr 152 - 
„B”- tereny mieszkaniowe, działka 
nr 153 – „Bi” – inne tereny zabudo-
wane oraz „Bz” - tereny rekreacyj-
no - wypoczynkowe. Nieruchomość 
położona jest przy ul. Pszczyńskiej, 
w odległości około 110 m w kie-
runku południowo-wschodnim od 
jej zbiegu z ulicą Jasną. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej 
jedno i wielorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi oraz tereny zabudo-
wy garażowej i tereny zieleni dziko 
rosnącej.
Nieruchomość posiada kształt 
w miarę regularny, zbliżony do wy-
dłużonego prostokąta, jest niezabu-
dowana, w miarę płaska, ale lekko 
nachylona w kierunku ul. Pszczyń-
skiej. Nieruchomość jest ogrodzona 
jedynie fragmentarycznie od strony 
wschodniej, ogrodzeniem sąsied-
nich nieruchomości i stanowi w czę-
ści północnej teren niezagospoda-
rowany z pojedynczymi drzewami 
liściastymi, w części środkowej 
teren zadrzewiony i zakrzewiony, 
porośnięty dziko rosnącą roślinno-
ścią, a w części południowej teren 
na którym usytuowano 5 garaży 
blaszanych nie związanych trwale 
z gruntem, z podjazdem prowadzą-
cym do nich od strony ul. Gwarków 
o nawierzchni utwardzonej tłucz-
niem. Osoby użytkujące ww. garaże 
w momencie wyłonienia nowona-
bywcy przedmiotowej nieruchomo-
ści udostępnią zajmowany teren.
Prawa i obowiązki właściciela nie-
ruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa 

z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1651 z późn. zm.). Usunięcie drzew 
i krzewów może wiązać się z nalicze-
niem opłat/koniecznością uzyska-
nia zezwolenia Prezydenta Miasta 
Gliwice.
Przez część środkową działki nr 
153 obręb Trynek przebiega sieć 
ciepłownicza. Działka 153 jest ob-
ciążona nieograniczoną w czasie 
służebnością przesyłu, polegają-
cą na prawie korzystania z części 
obciążonej nieruchomości w pasie 
odpowiadającym długości i szero-
kości urządzeń ciepłowniczych na 
niej posadowionych, wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej – Gliwice Spółka z o. o. z sie-
dzibą w Gliwicach w rozumieniu 
art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego 
i stanowiących jej własność, w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie 
z ich przeznaczeniem.
Dostępność mediów w ul. Pszczyń-
skiej: sieć wodociągowa, kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej, gazowa, 
elektryczna i teletechniczna. Wa-
runki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpo-
średnio z ich dostawcami. Pod-
łączenie do sieci lub ewentualna 
przebudowa istniejącego uzbrojenia 
nieruchomości odbywać się będzie 
na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela nieruchomości w porozu-
mieniu z właścicielem sieci.
W chwili obecnej działki nr 152 
i 153 nie posiadają skomunikowania 
z drogą publiczną. Istnieje możli-
wość skomunikowania przedmioto-
wych działek od ul. Pszczyńskiej, ist-
niejącym zjazdem poprzez działki nr 
143 i 151, pod warunkiem uzyskania 
przez przyszłego właściciela działek 
nr 152 i 153 służebności drogowej 
lub innego prawa przejazdu przez 
działki 143 i 151, stanowiące wła-
sność prywatną. Warunki włączenie 
nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu w grani-
cach, którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający 

nie odpowiada za wady ukryte zby-
wanej nieruchomości. 
3. Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 24 września 2015 r. 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego 
w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwar-
ków, Jasnej i Pszczyńskiej (uchwała 
nr IX/2013/2015), teren położony 
w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, 
obejmujący działki nr 152 i 153 
obręb Trynek oznaczony jest sym-
bolem:
- 1 MWU – co oznacza: tereny za-
budowy mieszkaniowo-usługowej.
Dla terenów oznaczonych symbo-
lem 1 MWU obowiązują następu-
jące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
     a) zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 
     b) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie uzupełniające: 
     a) garaże, 
     b) uzbrojenie terenu, 
     c) drogi wewnętrzne, drogi 
rowerowe, ciągi piesze, parkingi 
w tym wielopoziomowe, 
     d) zieleń urządzona.
Zgodnie z definicją, zawartą w §3 
pkt 9 ww. planu, ilekroć w przepi-
sach uchwały jest mowa o: 
„9) terenie zabudowy mieszkanio-
wo- usługowej – należy przez to 
rozumieć teren, na którym funkcje 
mieszkaniowa i usługowa mogą wy-
stępować samodzielnie lub łącznie, 
w dowolnych proporcjach”.
Działki nr 152 i 153 znajdują się na 
terenie, który objęty jest zasięgiem 
obszaru rewitalizacji.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 83 600,00 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 152 i 153 obręb Trynek, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP fir-
my, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy naj-
później 19 maja 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielają 
pracownicy w godzinach przy-
jęć: 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

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

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu:

1)  II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   Jana Pawła II 14 C/II,  
pow. 57,43 m2 

(pomieszczenia przynależne w piwnicy 
o pow. 59,41 m2)
Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 2100,00 zł.

2) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   Tarnogórskiej 231,  
pow. 290,21 m2 

Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 5300,00 zł.

3) I przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   Jasnej 5/VIII,  
pow. 58,19 m2 

Termin przetargu: 4 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 2100,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 11/2016 (787), 17 marca 201618

OGŁOSZeNIa
NIERuChOMOśCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej części nieruchomości, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Spacerowej 
w Gliwicach,  
• dz. nr 1076/2, obr. Bojków, 
o powierzchni 0,1126 ha, KW nr GL1G/00039689/2.

Termin przetargu: 12 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130 200,00 zł
Wadium: 13 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do sprzedaży:

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

•	 nr 133-145 do 24 marca 2016 r
•	 nr 146-148,150 do 29 marca 2016 r.

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 wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 51/2016 do 29 marca 2016 r.
•	 nr 52/2016 do 29 marca 2016 r.
•	 nr 54/2016 do 29 marca 2016 r.

•	 nr 55/2016 do 29 marca 2016 r.
•	 nr 56/2016 do 29 marca 2016 r.
•	 nr 57/2016 do 29 marca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 49/2016 do 24 marca 2016 r.
•	 nr 50/2016 do 29 marca 2016 r.
•	 nr 58/2015 do 30 marca 2016 r.

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. RYBNICKa 32B, lokal nr 39, I piętro, pow. 
35,38 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przed-
pokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 200,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r. od godz. 10.30 do 
10.45
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. KOlBeRGa 2, lokal nr 2, parter, pow. 29,11 m2  
+ piwnica - 3,39 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, 
przedpokój 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 600,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r. od godz. 14.45 do 
15.00
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. KOlBeRGa 4, lokal nr 3, parter, pow. 38,57 m2  
+ piwnica - 4,20 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, 
przedpokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 100,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r. od godz. 14.45 do 
15.00
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. OKRZeI 11, lokal nr 8, II piętro, pow. 121,24 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, 2 przed-
pokoje
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 283 100,00 zł
Wadium: 14 200,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r. od godz. 13.55 do 
14.10
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. OKRZeI 17, lokal nr 1, parter, pow. 39,23 m2  
+ piwnica - 6,03 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 30 marca 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. RYBNICKa 111, nieruchomość zabudo-
wana domem mieszkalnym jednorodzinnym, 
parter, poddasze użytkowe, strych, piwnica, 
pow. 67,50 m2, na parterze: 1 pokój, przed-
pokój, kuchnia, WC; na poddaszu: 2 poko-
je; na strychu: 1 pomieszczenie; w piwnicy:  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 106 100,00 zł
Wadium: 5400,00

Termin oględzin: 31 marca 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.20
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. RYBNICKa 113, nieruchomość zabudo-
wana domem mieszkalnym jednorodzin-
nym, parter, poddasze użytkowe, strych, 
piwnica, pow. 67,19 m2, na parterze:  
1 pokój, przedpokój, kuchnia, WC, korytarz; 
na poddaszu: 2 pokoje, klatka schodowa; 
na strychu: 1 pomieszczenie; w piwnicy:  
2 pomieszczenia 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 106 200,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.20
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. PRYMaSa STeFaNa WYSZYŃSKIeGO 9, 
lokal nr 9, IV piętro, pow. 22,48 m2, 1 pokój 
z aneksem kuchennym, WC
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin oględzin: 22 marca 2016 r. od godz. 9.30 do 
9.45
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. PRYMaSa STeFaNa WYSZYŃSKIeGO 14C, 
lokal nr 29, VII piętro, pow. 46,34 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 800,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 22 marca 2016 r. od godz. 9.55 do 
10.10
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ZWYCIĘSTWa 5, lokal nr 4, I piętro, pow. 
119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki, przed-
pokój, pomieszczenie gospodarcze, łazienka 
z wC
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 187 300,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 23 marca 2016 r. od godz. 14.00 do 
14.15
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. OKOPOWa 10, lokal nr 4, I piętro, pow. 
88,95 m2 + piwnica - 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 500,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2016 r. od godz. 14.45 do 
15.00
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. WIeCZORKa 25, lokal nr I, parter, pow. 
54,15 m2 + piwnica - 3,78 m2, 4 pomieszczenia, 
2 korytarze, WC 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 152 800,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 29 marca 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. WIeCZORKa 14-16, lokal nr II, parter (oficy-
na), pow. 14,75 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł 
Wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 29 marca 2016 r. od godz. 10.25 do 
10.40
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. BŁOGOSŁaWIONeGO CZeSŁaWa 48, lokal 
nr U-I, parter, pow. 17,91 m2 + WC – 1,15 m2, 
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 31 640,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r. od godz. 13.15 
do 13.25
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. BŁOGOSŁaWIONeGO CZeSŁaWa 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica - 5,54 m2, 
4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 106 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.40
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. DWORCOWa 40C, lokal nr I, parter, pow. 
9,21 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 9800,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin oględzin: 22 marca 2016 r. od godz. 9.00 do 
9.15
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. NORBeRTa BaRlICKIeGO 12, lokal nr I, 
piwnica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2016 r. od godz. 14.00 do 
14.15
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. NORBeRTa BaRlICKIeGO 8, lokal nr III, 
parter, pow. 67,97 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 500,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. NORBeRTa BaRlICKIeGO 8, lokal nr IV, 
przyziemie, pow. 34,17 m2, 5 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 300,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ZWYCIĘSTWa 31, lokal nr IIIB, I piętro 
(oficyna), pow. 74,04 m2, 5 pomieszczeń, ko-
rytarza, 3 WC
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin oględzin: 23 marca 2016 r. od godz. 15.00 do 
15.15
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ZWYCIĘSTWa 14 (budynek oficyny), lokal nr 
I, parter, pow. 101,86 m2 + piwnica - 10,40 m2,  
6 pomieszczeń, 2 korytarze, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne, WC, przedsionek
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 237 600,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Termin oględzin: 23 marca 2016 r. od godz. 14.30 do 
14.45
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

MIESZkALNE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach  
informuje, że 24 marca 2016 r. (czwartek)  

Zakład będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

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

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na wysokość  
stawki czynszu na niżej wymienione garaże:

I PRZeTaRG

lp. adres garażu Pow. 
użytkowa (m2)

Cena min. za 1 m2 

pow. użytkowej
Wadium

(zł) Godz. oględzin

1. ul. Na Piasku 3/G-2 15,66 m2 5,00 zł 500,00 zł 10.00-10.15

2. ul. Górnych Wałów 9/G- 2 24,26 m2 5,00 zł 500,00 zł 11.00-11.15

3. ul. lotników 22/G-3 15,00 m2 5,00 zł 500,00 zł 12.00-12.15

Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2016 r.  
o godz. 10.00 w sali narad (I piętro) 
pok. nr 121 przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Ofertę cenową wraz z niżej wymienio-
nymi dokumentami należy złożyć do  
1 kwietnia 2016 r. do godz. 13.30 w Dzia-
le Eksploatacji I p., pok. 106 przy ul. Dol-
nych Wałów 11, w zaklejonej kopercie, na 
której należy umieścić imię, nazwisko lub 
nazwę firmy i adres oferenta oraz adres 
garażu, którego oferta dotyczy. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest złożenie na formularzu pisemnej 
oferty zawierającej:
a) datę,
b) imię, nazwisko i adres oferenta,
c) adres garażu,
d) oferowaną wysokość stawki czynszu 
za m² powierzchni garażu,
e) podpis osoby składającej ofertę lub 
osoby upoważnionej,
wraz z następującymi dokumentami:
• dowodem uiszczenia wadium w wy-

sokości 500,00 zł. 
• oświadczeniem o zapoznaniu się 

z treścią regulaminu przetargu 
i wzorem umowy najmu garażu, 
a także warunkami technicznymi 
garażu (załącznik nr 3),

• oświadczeniem o braku zobowią-
zań wobec miasta Gliwice z tytułu 
m.in. podatku, najmu, dzierżawy 
(załącznik nr 4),

• w przypadku przystąpienia do prze-
targu osoby prawnej należy złożyć 
aktualny odpis z właściwego reje-
stru oraz umowę spółki cywilnej, 
jeśli taką zawarto albo złożenie ak-
tualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
wystawionych nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetar-
gu. Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wpłacą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Dolnych Wałów 11 – ING Bank śląski 
S.a. I O/Gliwice nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546. Z treścią regula-
minu przetargu, kartą stanu techniczne-
go, wzorem umowy najmu, można zapo-
znać się w Dziale Eksploatacji pok. 106 
ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 
11 (I piętro) w godzinach urzędowania. 
Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu tj. osoby, która do-
konała wpłaty wadium musi okazać do-
wód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone 

upoważniającej ją do podejmowania 
czynności  w imieniu osoby reprezentu-
jącej. Wpłata jednego wadium uprawnia 
do udziału w przetargu tylko na jeden 
garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych 

należności czynszowych z tytułu 
zawarcia umowy najmu bez pra-
wa żądania naliczania odsetek od 
tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

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

• przepadkowi, jeżeli uczestnik prze-
targu, który przetarg wygrał nie 
podpisze umowy najmu w termi-
nie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem garażu do 
użytkowania najemca wykonuje we 
własnym zakresie i na własny koszt, 
zgodnie z umową najmu. Na wniosek 
Prezydenta Miasta, Organizator zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania garażu z przetargu bez 
podania przyczyny.
Garaże zostaną udostępnione w celu 
oględzin 24 marca 2016 r. w godzinach 
podanych w tabeli.

kOMuNIkAT

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

kOMuNIkAT

NIERuChOMOśCI

OfERTY PRACY

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

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

OGŁASZA,
II ustny przetarg nieograniczony, na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu  

z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań

1. lokalizacja: przy ul. Chorzowskiej  
w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:

• Działka nr 69 obręb Żorek położona na 
płn. od ul. Chorzowskiej, księga wieczysta 
GL1G/00041447/1,

• Działka nr 70 obręb Żorek położona przy 
ul. Chorzowskiej 103, z księgi wieczystej 
GL1G/00086530/7,

• Działka nr 395/2 obręb Żorek, z księgi wie-
czystej GL1G00086530/7,

• Działka nr 73 obręb Żorek położona na 
płn. od ul. Chorzowskiej, księga wieczysta 
GL1G/00012308/3,

• Działka nr 74 obręb Żorek położona na 
płn. od ul. Chorzowskiej, księga wieczysta 
GL1G/00032053/6,

• Działka nr 22/7 obręb Żorek położona na 
płn. od ul. Chorzowskiej, z księgi wieczystej 
GL1G/00031718/9.

Księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu są działki położone 
w Gliwicach oznaczone nr:

• 69 obręb Żorek położona na płn. od ul. 
Chorzowskiej o powierzchni 0,4706 ha, 
księga wieczysta GL1G/00041447/1,

• 70 obręb Żorek położona przy ul. Chorzow-
skiej 103 o powierzchni 0,6357 ha, księga 
wieczysta GL1G/00086530/7,

• 395/2 obręb Żorek o powierzchni 1,0077 
ha, księga wieczysta GL1G00086530/7,

• 73 obręb Żorek położona na płn. od ul. 
Chorzowskiej o powierzchni 0,0076 ha, 
księga wieczysta GL1G/00012308/3,

• 74 obręb Żorek położona na płn. od ul. 
Chorzowskiej o powierzchni 0,0014 ha, 
księga wieczysta GL1G/00032053/6,

• 22/7 obręb Żorek położona na płn. od ul. 
Chorzowskiej o powierzchni 0,7109 ha, 
księga wieczysta GL1G/00031718/9.

Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Działka nr 69 obr. Żorek zabudowana jest kom-
pleksem budynków administracyjno-warsztato-
wo-magazynowych o łącznej powierzchni użyt-
kowej 676,4 m² oraz wiatą stalową i budynkiem 
gospodarczym. Na terenie działki zlokalizowana 
jest mała oczyszczalnia ścieków, plac manewro-
wy o nawierzchni asfaltowej oraz teren zieleni 
niskiej. Dojazd prowadzi od ul. Chorzowskiej 
drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, 
a następnie ciągami pieszo-jezdnymi.
Działka nr 70 obr. Żorek zabudowana budyn-
kiem o charakterze usługowym o powierzchni 
użytkowej 1607,5 m² wybudowanym w drugiej 
poł. XIX w. Stan budynku b. zły.
Ponadto przez działkę numer 395/2 obręb Żorek 
przebiega ogólnodostępna ścieżka rowerowa 
nr 397. Użytkownik wieczysty zobowiązany bę-
dzie do zachowania ogólnodostępności ścieżki 
rowerowej.
Działka nr 22/7 obr. Żorek została wydzielona 
geodezyjnie z terenów leśnych. Przez działkę 
przebiegają chodniki asfaltowe. Teren poro-
śnięty roślinnością niską i drzewami.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczone-
go na rysunku mpzp symbolem 1 ZL).
Działki nr 69, 70, 395/2 (wcześniej 395) oraz 
22/7 (wcześniej 22/2) obr. Żorek objęte zostały 
uchwałą nr XXXVIII/1124/2010 z 23 września 
2010 r. wyrażającą pozytywną opinię Rady 
Miejskiej w Gliwicach w sprawie lokalizacji 
w Gliwicach kasyna gry na nieruchomościach 
przy ul. Chorzowskiej.
Uchwałą nr XXXI/581/2013 z 21 lutego 2013 r. 
została wyrażona zgoda na oddanie w użytko-
wanie wieczyste gruntu obejmującego działki nr 
69, 70, 395/2, 73, 74 i 22/7 obr. Żorek z jedno-
czesną sprzedażą prawa własności zabudowań.
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego właści-
ciela. Ewentualną przebudowę istniejącego 
uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona 
własnym staraniem w porozumieniu z wła-
ścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem faktycznym nieruchomości, 
w tym z przebiegiem sieci.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin po wcześniejszym zgłoszeniu zaintere-
sowania w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami pod numerem telefonu 32/239-12-21, 
najpóźniej 2 dni przed terminem wizji.

Inwentaryzacja przedmiotu zbycia do wglądu 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, pok. 305.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Zbywający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości 
odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651). Usunięcie 
drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem 
opłat/koniecznością uzyskania zezwolenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości:
Z uwagi na przebiegające przez przedmiotowy 
teren ścieżki rowerowe współfinansowane  
ze środków UE konieczne będzie ustanowie-
nie podczas sprzedaży prawa służebności 
gruntowej polegającej na obciążeniu dział-
ki nr 395/2 obr. Żorek położonej w Gliwi-
cach przy ul. Chorzowskiej, zapisanej w KW 
GL1G/00086530/7, na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 22/11 obr. Żorek zapisa-
nej w KW GL1G/00031718/9, nieograniczoną 
w czasie nieodpłatną służebnością gruntową 
polegającą na prawie przejścia i przejazdu 
przez istniejącą w terenie ścieżkę rowerową 
nr 397, z zachowaniem ogólnodostępności tej 
ścieżki. Powierzchnia obciążona służebnością 
jest równa powierzchni zajętej przez ścieżkę 
rowerową nr 397.
Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/1147/2010 
Rady Miejskiej Gliwicach z 10 listopada 2010 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nierucho-
mości budynków, w których wykonano remont 
elewacji lub dachu, przedsiębiorcy, którzy do-
konają takiego remontu w budynkach wybudo-
wanych przed 1945 r. mogą skorzystać ze zwol-
nienia z podatku od nieruchomości na okres  
1 roku, w ramach pomocy de minimis. Ponieważ 
budynek „Zameczku Leśnego” powstał przed 
1945 r., tak więc w przypadku, gdy nabywca 
dokona w nim remontu elewacji lub dachu 
uzyska prawo do przedmiotowego zwolnienia.
Działka nr 395/2 obr. Żorek obciążona jest 
nieograniczoną w czasie służebnością doj-
ścia i dojazdu (bez prawa grodzenia) w pasie 
istniejących alei o szerokości 3,00 m, na po-
wierzchni 235,00 m², biegnącym od granicy 
działek nr 395/1 i 395/2 obr. Żorek w kierunku 
północnym, skręcającym łukiem w kierunku 
północno-wschodnim, a następnie w kierunku 
północnym do stacji transformatorowej posado-
wionej na działkach 71 i 72 obr. Żorek na rzecz 
każdoczesnych użytkowników wieczystych lub 
właścicieli działek nr 71 i 72 obr. Żorek. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla terenu położonego po wschodniej stro-
nie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część 
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr 
XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 
z 16 września 2010 r., poz. 2908), teren położony 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej, obejmujący 
działki o numerach 22/7, 70, 73, 74 i 395/2 
obręb Żorek, oznaczony jest symbolami:
działka nr 22/7 obręb Żorek

• 5Un – co oznacza: tereny usług różnych– 
nowe;

działka nr 69, obręb Żorek
• 16U – co oznacza: tereny usług różnych– 
istniejące;

działki nr 70, 73 i 74, obręb Żorek
• 15U – co oznacza: tereny usług różnych– 
istniejące;

działka nr 395/2 obręb Żorek
• 15U – co oznacza: tereny usług różnych– 
istniejące.

Przedmiotowe działki położone są w strefie 
„K” ochrony krajobrazu i cieków wodnych, co 
oznacza że wszelka działalność inwestycyjna 
powinna być w zakresie ekspozycji podporząd-
kowana nadrzędności wartości krajobrazowych. 
Ponadto budynek poł. przy ul. Chorzowskiej 103 
(neorenesansowy pałac podmiejski) na działce 
numer 70, obr. Żorek został umieszczony pod 
pozycją nr 102 w wykazie obiektów architektury 
i budownictwa chronionych prawem miejsco-
wym (rozdz. 5 ust. 2 pkt 2 cyt. mpzp). W związku 
z powyższym wszelkie prace przy przedmioto-
wym obiekcie powinny być opiniowane przez 
właściwą służbę ochrony konserwatorskiej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. 
uchwały.
6. Warunki oddania gruntu w użytkowanie 
wieczyste:
Zbycie przedmiotowego kompleksu polegać 
będzie na oddaniu w użytkowanie wieczyste 
gruntu na okres 99 lat z jednoczesną sprzedażą 
prawa własności zabudowań. Nieruchomość 

powinna zostać zagospodarowana przez przy-
stosowanie nieruchomości do spełnienia okre-
ślonego celu w nieprzekraczalnym terminie do 
5 lat od daty zawarcia umowy o oddanie gruntu 
w użytkowanie wieczyste.
Za spełnienie celu uważane będzie rozpoczę-
cie prowadzenia działalności gospodarczej na 
przedmiotowych nieruchomościach zgodnej 
z zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla przedmiotowego 
terenu tj. usług różnych.

Użytkownik wieczysty nieruchomości zobowią-
zany jest do złożenia oświadczenia o dotrzyma-
niu terminu i zagospodarowaniu nieruchomości 
zgodnie z wymaganym celem.
Powierzchnia użytkowa budynku liczona zgod-
nie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tj. DzU nr 95, poz. 613 
z 2010 r. z późn. zm.).
Minimalna powierzchnia użytkowa co najmniej 
jednego obiektu kubaturowego w którym bę-
dzie prowadzona działalność to 1600 m², co 
odpowiada powierzchni użytkowej obecnie 
istniejącego budynku położonego na działce 
nr 70 obr. Żorek. 
7. Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie:
Wartość prawa własności netto: 4 793 000,00 zł
w tym: 
wartość prawa własności gruntu:  
3 149 959,60 zł 
wartość prawa własności budynków:  
1 643 040,40 zł
Cena wywoławcza nieruchomości netto:  
4 793 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 48 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej 
wartości prawa własności gruntu i budynków za 
pomocą proporcji z ceny ustalonej w przetargu 
tj. 65,72% ceny - wartość gruntu i 34,28% - 
wartość budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie 
wieczyste wynosi 25% prawa własności gruntu 
brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie doli-
czony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatko-
wania podatkiem od towarów i usług (VAT), 
stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Cena sprzedaży zostanie ustalona w następują-
cy sposób (schemat) przy jednym postąpieniu 
podczas licytacji:
1. cena wywoławcza + wysokość postąpienia
4 793 000,00 zł + 48 000,00 = 4 841 000,00 zł; 
2. wyliczenie ceny prawa własności gruntu i bu-
dynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej 
w przetargu tj. 65,72 % ceny to wartość gruntu 
i 34,28 % to wartość budynków
wartość prawa własności gruntu 3 181 505,20 zł
wartość prawa własności budynków  
1 659 494,80 zł
3. ustalenie ceny transakcji
25 % ceny prawa własności nieruchomości grun-
towej ustalonej w przetargu - I opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego +23% VAT+100% ceny 
budynków ustalonej w przetargu
3 181 505,20 zł x 25% + 23% = 978 312,85 zł -  
I opłata
978 312,85 zł + 1 659 494,80 zł = 2 637 807,65 
zł - cena transakcji
Z tyt. oddania nieruchomości gruntowej w użyt-
kowanie wieczyste będą wnoszone do 31 marca 
opłaty roczne w wysokości 3% wylicytowanej 
ceny nieruchomości gruntowej dla obecnego 
sposobu użytkowania.
Aktualizacja opłat zgodnie z art. 71-78 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
8. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 17 maja 2016 r. o go-
dzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 16 czerwca 2016 r. 
I ustny przetarg odbył się 27 stycznia 2016 r. 
o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 i zakończył 
wynikiem negatywnym. 
9. Wadium:
Wadium w wysokości 480 000,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. 
nr 69, 70,73,74,395/2,22/7 obr. Żorek oraz 
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
11 maja 2016 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Referat Zbywania w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, tel.: 32/239-
12-21.

Szkoła Podstawowa nr 28, 44-100 Gliwice, ul. M. Strzody 4
zatrudni pracownika na stanowisko: 

intendent
1. Warunki przystąpienia do konkursu: 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposia-
dającą polskiego obywatelstwa, jeżeli legitymuje 
się dokumentem potwierdzającym znajomość 
języka polskiego potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie cywilnej 
i na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 
mu prawo podjęcia zatrudnienia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: 
przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, prze-
ciwko wiarygodności dokumentów lub za przestęp-
stwo karne skarbowe,

4) spełnia wymogi zdrowotne niezbędne w jednost-
kach zbiorowego żywienia,

5) posiada minimum wykształcenie średnie i rok 
stażu pracy lub wykształcenie wyższe (w tym przy-
padku staż pracy nie jest wymagany),

6) obsługuje komputer w sposób biegły (pakiet MS 
Office, MS Exel) mile widziana znajomość programu 
VULCAN – intendentura.
2. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość procedur sanitarnych (w tym HACCP).
3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.: 

1) planowanie i organizowanie zaopatrzenia kuchni, 
opracowywanie jadłospisu, prowadzenie magazynu 
żywienia, kierowanie pracą kuchni, zapewnienie 
niezbędnych standardów sanitarnych oraz prowa-
dzenie dokumentacji żywienia,

2) prowadzenie magazynu przemysłowego - zakup 
środków czystości i sprzętu kuchennego, wydawanie 
i prowadzenie ewidencji artykułów przemysłowych,

3) pobieranie i rozliczanie zaliczek, naliczanie opłat 
za żywienie, zabezpieczanie środków pieniężnych 
zgodnie z procedurami.

4. Informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym z moni-
torem ekranowym, w obiekcie nieprzystosowanym 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Oferty osób przystępujących do konkursu po-
winny zawierać: 

1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,  
zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów 
o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje 
oraz kopie dokumentów potwierdzających staż 
pracy, kopie referencji (oryginały dokumentów do 
wglądu podczas konkursu), 

3) oświadczenie, że kandydat nie był karany za prze-
stępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi go-
spodarczemu, przeciwko działalności instytucji pań-
stwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
karne skarbowe, 4) oświadczenie o niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. w celu przeprowadze-
nia konkursu na stanowisko intendenta

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy 
składać do 31 marca 2016 r. w godz. 8.00 do 15.00 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwi-
cach, ul. M. Strzody 4 (sekretariat).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie 
z podanym adresem do korespondencji, numerem 
telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandy-
datów na stanowisko - intendent". Aplikacje, które 
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być własnoręcznie podpisane

Informacja o wyniku naboru podana będzie do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 28 w Gliwicach. 

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, zaś oferty nieodebrane po 
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zo-
staną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr tel. 32/231-43-69.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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

nabór nr KD.210.9.2016.PO-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków  

pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,

• warunków pracy na danym 
stanowisku,

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 30 marca 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

bip.gliwice.eu 
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Piast Gliwice odnotował kolejne zwycięstwo w piłkarskiej ekstraklasie. Tym razem podopieczni Ra-
doslava látala pokonali zawodników Podbeskidzia Bielsko – Biała 3:2 (1:1). Do końca sezonu zasadni-
czego zostały już tylko trzy kolejki. Potem nastąpi podział punktów i finałowa część rozgrywek, która 
ostatecznie zdecyduje o mistrzostwie. Póki co gliwiczanie mają tylko jedno oczko straty do przewo-
dzącej ligowemu zestawieniu legii Warszawa. 

Piątkowy wieczór na Stadionie Miej-
skim przy ul. Okrzei obfitował w piłkar-
skie emocje. Zarówno gospodarze, jak 
i goście z Podbeskidzia stworzyli zacięte 
widowisko – pełne nagłych zwrotów 
akcji i co najważniejsze… goli. Pierwsi 
do siatki trafili piłkarze z Bielska. Mar-
cin Pietrowski (obrońca Piasta) niefor-
tunnie odegrał piłkę do Kohei Kato, 
a zawodnik przyjezdnych – przy wiel-
kim szczęściu – pokonał w 9. minucie 
Jakuba Szmatułę. Niebiesko-Czerwoni 
szybko doprowadzili do remisu. W 17. 
minucie spotkania z futbolówką w pole 
karne wpadł Gerard Badía kończąc ak-
cję strzałem. Piłka po rykoszecie Pawła 
Baranowskiego i przy asyście skoncen-
trowanego Martina Nešpora wpadła do 
bramki gości. Do przerwy utrzymał się 
remis 1:1. Po wznowieniu gry do ataku 
ruszyli goście. W 59. minucie meczu, 
po zamieszaniu w polu karnym Piasta, 
piłka trafiła pod nogi Jozefa Piacka, któ-
ry wyprowadził gości na prowadzenie. 
20 minut później Kamil Vacek wrzucił 
piłkę w pole karne Podbeskidzia. Piłkę 
przedłużył Maciej Jankowski, a akcję 
znakomicie zamknął Josip Barišić! Wy-
borna forma Chorwata przełożyła się na 
remis. Ale na podziale punktów mecz 
z „Góralami” się nie zakończył. W 90. 
minucie spotkania Mateusz Mak wdarł 
się w pole karne, przeprowadzając kapi-
talną akcję indywidualną. Podbeskidzie 
ratowało się jak mogło – faulem. Jede-
nastkę – po dobitce – na gola zamienił 
Kamil Vacek! – To był nasz najlepszy 
mecz w tym roku. Popełniliśmy, co 
prawda, dwa błędy, po których stracili-
śmy bramki, ale wreszcie gra wyglądała 
dobrze. Było wiele dośrodkowań i cieka-

wych zagrań. W końcu dobrze graliśmy 
piłką – chwalił swoich piłkarzy trener 
Piasta Gliwice, Radoslav Látal. 

 W najbliższy piątek, 18 marca, Piast 
zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. 2 

kwietnia zmierzy się z Zagłębiem w Lubi-
nie, a tydzień później – 9 kwietnia – za-
kończy zasadniczą część sezonu spotka-
niem z Jagiellonią Białystok przed własną 
publicznością.  (as)

SPORT

Najlepszy mecz w tym roku! GTK nie dało 
rady liderowi 

Pierwsza 
porażka  
w PlaY-OFF

Bez szans  
w meczu  
z Chemikiem

GaF pokonany 
na Jasnej

Nbit musiał 
uznać wyższość 
Pogoni

Koszykarze GTK Gliwice występujący 
w I lidze koszykówki mężczyzn wysoko 
przegrali z obecnym liderem rozgrywek 
drużyną Miasto Szkła Krosno. Podopiecz-
ni Pawła Turkiewicza ulegli krośnianom 
58:102. W następnej kolejce zawodnicy 
GTK deklarują rehabilitację. Rywalem gli-
wiczan będzie Znicz Basket Pruszków. □

Występujący w II lidze koszykówki 
mężczyzn zawodnicy AZS Gliwice przegrali 
pierwszy mecz fazy play-off na wyjeździe 
z MCKiS Jaworzno 53:67. Gliwiczanie 
nawiązali równorzędną walkę z przeciw-
nikiem dopiero w ostatniej kwarcie. To 
było za mało, by wygrać. Kolejny mecz 
odbędzie się 19 marca w Gliwicach.  □

12 marca siatkarki AZS Gliwice 
przegrały z PPS Chemikiem Police 0:3 
w ostatnim meczu rundy zasadniczej. 
Tym samym przekreślone zostały szanse 
drużyny doc. Krzysztofa Czapli na grę 
w play-off. Na usprawiedliwienie warto 
odnotować fakt, że nasze Akademiczki 
wystąpiły w osłabionym składzie.  □

Porażką zakończył się wyjazdowy 
mecz Nbitu z Pogonią 04. Spotkanie 
rozegrane 12 marca w Szczecinie gliwi-
czanie przegrali aż 1:4. Wszystkie cztery 
gole dla Pogoni zdobył Mateusz Jakubiak 
i zrewanżował się tym samym Nbitowi za 
porażkę 2:7 w pierwszej rundzie w Gliwi-
cach. Autorem jedynej bramki dla Nbitu 
był Taras Tarasowych. □

GAF Omega Gliwice przegrał 13 mar-
ca z Red Dragons Pniewy 2:4. Niedzielne 
spotkanie Futsal Ekstraklasy obfitowało 
w szybkie zwroty akcji, ostatecznie ze-
spół z Gliwic uznał wyższość Czerwonych 
Smoków. Gole dla gliwiczan zdobyli Joao 
Baptista i Maksym Pautiak. Po przerwie 
w rozgrywkach GAF Omega Gliwice w der-
bowym pojedynku zmierzy się z Nbitem. □
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Początek roku jest niezwykle udany dla Kolejarza Gliwice. Z finałów Halowych Mistrzostw Polski 2016 
w kategorii juniorów młodszych dziewczęta wróciły ze srebrnymi, a chłopcy z brązowymi medalami.

Młodzi hokeiści rywalizowali ze 
sobą w pierwszy weekend marca 
w Gąsawie (woj. kujawsko – pomor-
skie). W turnieju finałowym wzięło 
udział po sześć, najlepszych w Pol-
sce, zespołów dziewcząt i chłopców. 
Nasze zawodniczki i nasi zawodnicy 
wrócili do Gliwic odpowiednio – ze 
srebrnymi i brązowymi medalami. – 
To najlepszy początek roku w historii 
gliwickiego hokeja – mówi trener 
Kolejarza Gliwice Janusz Micał. – Za-
wodniczki i zawodnicy, którzy zdobyli 
medale Mistrzostw Polski uczą się 
w ZSO nr 4 w Gliwicach, jest to więc 
również duży sukces szkoły, która 
stwarza warunki dogodne zarówno 
do nauki, jak i treningów dla spor-
towców osiągających wyniki na tak 
wysokim poziomie. Warto pamiętać, 
że dzisiejsi medaliści Mistrzostw 

Polski rozpoczęli swoją przygodę 
z hokejem na trawie w klasach spor-
towych w SP 1, SP 20 i SP 32, a ich 
pierwszymi trenerami byli: Maciej 
Sołtysiak, Sabina Kloc, Bożena Wro-

na i Joanna Gałeczka. Nie byłoby też 
tych sukcesów, gdyby nie dofinanso-
wanie projektu na szkolenie sportowe 
z budżetu Miasta Gliwice – podkre-
ślał szkoleniowiec.  (as)

Gliwiccy hokeiści znów triumfują!
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W meczu z Podbeskidziem w ruch poszły nie tylko nogi. Emocje wzięły górę i piłkarze 
obu drużyn mieli problem z utrzymaniem nerwów na wodzy


