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Gliwice to dobre miejsce do życia. Miasto jest ładne, doskonale skomunikowane, bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców w każdym wieku – od dzieci do seniorów. Na tle innych miast
regionu wyróżnia się dobrą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową i kulturalną, niskim
bezrobociem oraz dużą liczbą inwestycji. Takie wnioski płyną z najnowszego badania opinii
mieszkańców, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miejskiego przez CBOS.

>>8

druga strona w obiektywie
Niezwykły rower z Gliwic nagrodzony

Wiosenna zumba na Rynku

Rower z napędem hybrydowym, zaprojektowany przez grupę studentów Politechniki Śląskiej pod kierownictwem prof. Damiana Gąsiorka, zwyciężył w plebiscycie
Soczewki Focusa 2017. Wyjątkowym jednośladem z napędem nożnym kieruje
się za pomocą elektronicznych manetek, a prawie cała konstrukcja prototypu,
składająca się z 300 plastikowych części, została wydrukowana na drukarce 3D.
(fot. materiały Politechniki Śl.)

Radośnie i w rytmie zumby – tak gliwiczanie witali wiosnę. Na gliwickim Rynku
wspólnie tańczyli nie tylko najmłodsi, ale również starsi gliwiczanie, którzy spontanicznie dołączali do zabawy. Na wszystkich uczestników czekała muzyczno-ruchowa
niespodzianka o zagadkowej nazwie Gliwijka. Partnerem tegorocznego powitania
wiosny, organizowanego w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl, była fundacja
BiegamyzSercem. (fot. M. Tarnowska / UM Gliwice)

Jak pomagać fachowo

Zima przesunęła woonerf

Podczas warsztatów „Pomocna dłoń”, które odbyły się w minioną sobotę w Domu
Pomocy Społecznej „Opoka”, uczestnicy nabywali praktyczną wiedzę i umiejętności
potrzebne podczas sprawowania opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
Można było nauczyć się m.in. prawidłowej pielęgnacji i toalety chorego. Projekt
finansowany jest w całości przez Miasto Gliwice. (fot. Z. Daniec)

Ul. Siemińskiego będzie zamknięta do 26 marca – informuje Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach. Prace przy woonerfie na dawnej ul. Wieczorka opóźniają niekorzystne
warunki pogodowe. Wydłuża się również czas obowiązywania tymczasowej trasy dla
autobusów linii A4. Jeżeli warunki atmosferyczne się nie poprawią, termin otwarcia
ul. Siemińskiego może się opóźnić. (fot. M. Foltyn / UM Gliwice)

Biegali i adoptowali

Nasi mistrzowie harcerstwa

Pomimo chłodu, aż 147 osób wzięło udział w sobotnim Biegu na 6 łap, a nowy dom
znalazły dwa pieski. Ale to nie wszystko – tym razem uczestnicy zostali obdarowani
przez młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy własnoręcznie pomalowanymi torbami. Było to podziękowanie za rzeczy przekazane zwierzakom ze schroniska przy
ul. Wschodniej. (fot. S. Kulejewska)

Co roku podczas Gali Mistrzów Harcerstwa wyróżnieni zostają instruktorzy Chorągwi
Śląskiej ZHP. Tym razem Listy Pochwalne Naczelnika ZHP – hm. Anny Nowosad otrzymali m.in. drużynowi Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej: pwd. Wojciech Olejko, drużynowy 6.
Gliwickiej Gromady Zuchowej „Wielcy Indianie” oraz pwd. Sandra Klonek, drużynowa
16. Toszeckiej Drużyny Harcerzy Starszych „Iskra”. Gratulujemy! (fot. M. Czerniak)
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z miasta

Co dalej z „udarówką”?

Zagrożony oddział wewnętrzny i całodobowa izba przyjęć w szpitalu Vito-Med przy ul. Radiowej będą miały najprawdopodobniej przedłużone umowy o trzy kolejne miesiące. Takie działania zadeklarował w poniedziałek dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jerzy
Szafranowicz, z którym w katowickiej siedzibie Funduszu spotkał się prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

W ostatnich dniach z inicjatywy
Zygmunta Frankiewicza zorganizowano m.in. pilne spotkanie
w sprawie przyszłości szpitala,
w którym wzięli udział przedstawiciele Vito-Medu, radni Rady
Miasta Gliwice i część parlamentarzystów reprezentujących
ziemię gliwicką. Z zaproszenia
nie skorzystali przedstawiciele
Narodowego Funduszu Zdrowia
i Urzędu Wojewódzkiego, od
których w największym stopniu
zależy przyszłość „udarówki” przy
Radiowej. Działania prezydenta
Gliwic doprowadziły jednak do

spotkania w katowickiej siedzibie
Funduszu z Jerzym Szafranowiczem, dyrektorem Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Nowe deklaracje
w sprawie szpitala

jest na 23 marca, z datą obowiązywania do końca czerwca
br. – zadeklarował prezydentowi
Gliwic dyrektor ŚOW NFZ Jerzy
Szafranowicz.

Z rozmowy wynika również, że
możliwe też będzie zwiększenie
kontraktu na funkcjonowanie
oddziału udarowego.

dzie, wskaźnik ten znów spadnie
i będzie trzy razy mniejszy niż
w powiecie, a to musi budzić
sprzeciw gliwiczan.

Zdrowie mieszkańców
to podstawa!

Sytuacji nie poprawiają tendencje demograficzne. Społeczeństwo starzeje się, a w ślad za
tym dynamicznie rośnie liczba
pacjentów powyżej 60. roku
życia. Wobec powszechnego
braku przeznaczonych dla nich
szpitalnych oddziałów geriatrycznych, w stanie zagrożenia
zdrowia lub życia muszą być
oni przyjmowani na szpitalne
oddziały wewnętrzne. W Gliwicach już wkrótce może dla nich
zabraknąć miejsca.

(kik)

Obecnie liczba łóżek na oddziałach wewnętrznych funkcjonujących w dwóch gliwickich szpitalach (Vito-Medzie
oraz Szpitalu Miejskim nr 4)
jest w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców prawie dwa razy
mniejsza niż w całym powiecie
gliwickim (patrz: infografika).
Jeśli 1 kwietnia doszłoby do
zamknięcia interny w Vito-Me-

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach

Prezydent Gliwic wsparł
Vito-Med w staraniach
o jego utrzymanie

fot. archiwum Vito-Med

31 marca skończą się dwie
z pięciu umów szpitala VitoMed z NFZ-em. Przestanie działać interna i całodobowa izba
przyjęć, a bez nich nie będą
mogły funkcjonować pozostałe
oddziały placówki. Prywatny
szpital przy Radiowej, niosący
pomoc blisko 300 tysiącom
mieszkańców Gliwic i powiatu
gliwickiego, i jako jedyny na tym
obszarze zajmujący się pacjentami z udarem mózgu, może tego
nie przetrwać.

19 marca Jerzy Szafranowicz
przedstawił Zygmuntowi Frankiewiczowi propozycję trzymiesięcznego przedłużenia okresu
obowiązywania umów w ramach
odziału chorób wewnętrznych
i izby przyjęć w szpitalu Vito-Med.
– Zgodnie z procedurą, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wystosuje
wniosek o zgodę na aneksowanie kontraktu do prezesa NFZ.
Podpisanie aneksu planowane

Nowe stawki od kwietnia

Przypominamy, że od kwietnia w Gliwicach obowiązywać będą wyższe stawki opłat za odbiór śmieci. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą
za ich wywóz średnio 20% więcej. Podwyżka opłat w przypadku osób nie stosujących segregacji śmieci będzie dużo bardziej odczuwalna.
Przegłosowany dla Gliwic
w grudniu wzrost kosztów
gospodarowania odpadami
dotyczy de facto wszystkich
gmin i wynika m.in. ze zmiany
przepisów prawnych.

– Chodzi głównie o wzrost opłaty
środowiskowej oraz wymóg uzyskania przez Polskę do 2020 roku
co najmniej 50-procentowego poziomu recyklingu i przygotowania
odpadów do ponownego użycia

Ile zapłacimy?

– przypomina Mariola Pendziałek,
naczelnik Wydziału Przedsięwzięć
i Usług Gospodarczych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach. Co więcej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty te w całości muszą być
finansowane z opłat pobranych od
mieszkańców.

Warto podkreślić, że podniesienie opłaty za odpady
zmieszane (niesegregowane) służy wyłącznie uzyskaniu wymaganych prawem poziomów odzysku.
Miasto zaś dąży do tego,
by w przyszłości płacących
najwyższe stawki za odbiór
śmieci było jak najmniej.

Z dofinansowania takiego mogą
skorzystać osoby, które ukończyły
65. rok życia, nie kwalifikują się do
otrzymania dodatku mieszkaniowego, są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2
na osobę w gospodarstwie domowym oraz uzyskują miesięcznie
dochód (w rozumieniu ustawy
o pomocy społecznej) w wysokości nieprzekraczającej 1 902 zł
netto dla osoby samotnej lub
1 542 zł netto na osobę w rodzinie.

Wysokość dofinansowania
wynosi:

Powierzchnia
mieszkania
(przedział)

Nowa stawka
przy segregacji
śmieci

Nowa stawka
przy braku
segregacji
śmieci

0–60 m²

0,45 zł/m2/m-c

2 zł/m2/m-c

60–90 m²

0,36 zł/m2/m-c

1,5 zł/m2/m-c

Zniżki dla seniorów!

90–120 m²

0,24 zł/m /m-c

1 zł/m /m-c

+120 m²

0,12 zł/m2/m-c

0,5 zł/m2/m-c

W trosce o osoby starsze, dla których ponoszenie opłaty za wywóz
nieczystości jest nadmiernym
obciążeniem finansowym, pre-
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zydent Gliwic wprowadził zasady
udzielania dofinansowania do
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie
zasiłków celowych.
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• 50% stawki – dla osób segregujących odpady komunalne,
• 30% stawki – dla osób niesegregujących odpadów
komunalnych.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia
wywiadu zostanie indywidualnie
ustalony z wnioskodawcą.
Formularz wniosku należy pobrać
ze strony internetowej www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/
dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ lub odebrać go w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.
Górnych Wałów 10, pok. nr 10 na
parterze) bądź w filiach OPS (nr 1
– ul. Reymonta 18, ul. Krzywa 2/4;
nr 2 – ul. Fiołkowa 26, ul. Dziewanny 2; nr 3 – ul. Bojkowska 20; nr
4 – ul. Ziemowita 1). Wypełniony
dokument można składać w poniedziałki w godzinach 9.00–11.00, we
wtorki, środy i piątki w godzinach
8.00–10.00 oraz w czwartki w godzinach 13.00–15.00. Dodatkowe
informacje są udzielane pod nr.
telefonu 32/335-96-13. 
(kik)
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28 wyremontowanych dróg

Jak co roku w okresie wiosennym rozpoczną się niezbędne remonty dróg i chodników. Lista zadań do wykonania składa się z 28 pozycji, w tym siedmiu zgłoszonych
przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Zarząd Dróg Miejskich przedstawił listę inwestycji drogowych, które zostaną wykonane
w tym roku. Wśród zaplanowanych zadań są m.in. remonty
ulic oraz budowa miejsc postojowych, chodników oraz
utwardzenie drogi. Na realizację zadań zaplanowano ok.
13,5 mln zł.

Prace rozpoczną się już
na początku kwietnia.
Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach, które pod koniec 2017 roku
zwyciężyło w przetargu na bieżące utrzymanie dróg publicznych
w mieście w latach 2017–2020.

Lista dróg i chodników przeznaczonych do remontu została
ułożona na podstawie wizji
lokalnych przeprowadzonych
przez inspektorów ZDM, analizy
uwag funkcjonariuszy Straży
Miejskiej, interpelacji gliwickich radnych oraz wniosków
mieszkańców.

(mf)

Drogi Gminne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Róży Luksemburg
ul. Drozdów
ul. Paderewskiego
ul. Waliszewskiego
ul. Mała
ul. Malinowskiego
ul. Jowisza
ul. Sadowa
ul. Kunickiego
ul. Przyszłości
ul. Domańskiego
ul. Źródlana
ul. Wawelska
ul. Lekarska

Drogi Powiatowe

fot. W. Baran/ archiwum UM Gliwice

• ul. Rolników od Bojkowskiej do Dożynkowej
• ul. Dworcowa (w rej.
skrzyż. z ul. D. Wałów )
• ul. Boh. Getta Warszawskiego (wybrane
fragmenty)

• ul. św. Wojciecha (wybrane fragmenty)
• ul. Świętojańska (wybrane fragmenty)
• ul. Daszyńskiego (wybrane fragmenty)
• ul. Rybnicka (od Żwirki
i Wigury do Bardowskiego)

Zadania sondażowe

• ul. Kosmonautów –
remont nawierzchni
jezdni i chodników
• ul. Jałowcowa – przedłużenie drogi
• ul. Jagodowa – budowa
chodnika
• ul. Piekarska – utwardzenie drogi
• ul. Libelta strona parzysta – remont chodnika
• ul. Waliszewskiego –
budowa parkingów
• ul. Zygmuntowska –
remont parkingu

Pełen zakres prac na stronie www.zdm.gliwice.pl

Zostaw podatek
w Gliwicach
Nie jesteś zameldowany w Gliwicach, ale właśnie tutaj mieszkasz? Chcesz, żeby
twoje otoczenie zmieniało się na lepsze? Rozlicz swój podatek dochodowy w Gliwicach i przeznacz w ten sposób część pieniędzy na rozwój miasta.
stale wzrastają. W 2017 roku stanowiły ponad 24% dochodów miasta
– do budżetu Gliwic trafiło łącznie
około 278 milionów złotych. To więcej niż w ubiegłych latach – w 2016 r.
z podatków od osób fizycznych
miasto uzyskało 262, a w 2015 r.
245 milionów złotych. Z podatków
płaconych przez mieszkańca Gliwic,
zarabiającego miesięcznie ok. 3 tys.
zł brutto, do wspólnego budżetu
wpłynie kwota ok. 1 150 zł.

Do miejskiej kasy trafia co roku
mniej więcej połowa naszego podatku PIT, a wpływy z tego tytułu

Gdzie zapłacimy podatek? O tym
możemy zadecydować nawet
w ostatniej chwili – w dniu skła-

dania deklaracji podatkowej
PIT. Co zrobić, gdy nie jesteśmy
zameldowani w Gliwicach, ale tu
pracujemy, mieszkamy i chcemy
w tym mieście płacić podatek?
Aby zmienić miejsce rozliczenia
podatkowego, wystarczy wpisać
adres zamieszkania na druku rozliczenia podatkowego. Właściwość
urzędu skarbowego nie zależy
bowiem od miejsca zameldowania, ale od miejsca zamieszkania.
Zeznanie podatkowe kierujemy
do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego na dzień 31 grudnia
roku podatkowego. 
(bzp)

fot. A. Witwicki/ archiwum UM

Nowe boiska, place zabaw czy tereny zielone, wyremontowane szkoły
i przedszkola, zmodernizowane
ulice, chodniki, ścieżki rowerowe,
ciekawe imprezy kulturalne i sportowe – to tylko niektóre z przedsięwzięć wpływających na jakość
naszego życia w mieście. Właśnie
m.in. na takie zadania wydawane
są pieniądze z miejskiej kasy. Dlatego warto płacić podatki tam, gdzie
faktycznie mieszkamy.
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27 marca w Gliwicach po raz siódmy odbędzie się
konferencja „Logistyka. Inwestycje. Przyszłość”. Tym
razem liderzy dynamicznie zmieniającego się rynku
podejmą dyskusję o kierunkach rozwoju branży w perspektywie najbliższych 5 lat.
Tegoroczna edycja konferencji w autorskiej formule
Future 2to5 to przestrzeń,
w której zaproszeni prelegenci i goście będą dyskutować
o konkretnych kierunkach
rozwoju, istniejących możliwościach technologicznych
i zmianach, które czekają
branżę w perspektywie najbliższych 2 do 5 lat. Dzięki
szerokiemu spojrzeniu przez
pryzmat nie tylko technologii, ale także kreatywności,
edukacji, komunikacji i etyki,
uczestnicy będą mieli szansę

zajrzeć w realną przyszłość
sektora.
Wydarzenie w hotelu Silvia Gold
przy ul. Studziennej 8 rozpocznie
się o godzinie 14.00. W programie znajdą się prezentacje gości
związanych z przemysłem, innowacjami i technologią. Konferencję otworzy zastępca prezydenta
Gliwic, Adam Neumann.
Szczegółowy program oraz
formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.gliwice.
eu/konferencja. 
(mt)
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Zwiedź ogród
na Marsie

Będzie pięknie
przy Jesiennej
fot. materiały MZUK

W jaki sposób technologie pomagają nam w codziennym
życiu oraz w poznawaniu świata i innych ludzi, będzie
można się przekonać na Targach Nowych Technologii
„Media Tent – Smart life”. Dwudniowa impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia w hali sportowej przy ul.
Górnych Wałów 29. Zaprasza Śląska Sieć Metropolitalna
i Miasto Gliwice.

Już niebawem mieszkańcy Sośnicy zyskają nowe miejsce wypoczynku. Miejski
Zarząd Usług Komunalnych ogłosił przetarg na I etap zagospodarowania terenu
wokół jednego ze zbiorników przy ul. Jesiennej. Pojawią się tam ciekawe rośliny,
przestrzeń do zabawy oraz miejsce do grillowania lub na ognisko.

Najmłodszych z pewnością
ucieszy mały plac zabaw – będzie można poszaleć na kiwakach – tubie i smoku – oraz na
karuzeli. Czas nad wodą będzie

można sobie umilić, rozpalając
grilla lub ognisko – w tym celu
z betonowej kostki zostanie
ułożony okrąg. Jeśli ogłoszony
przetarg zostanie rozstrzygnięty, zakończenie inwestycji
powinno nastąpić we wrześniu
2018 roku.
Drugi etap prac o podobnym
zakresie, ale wokół drugiego
zbiornika, przewidziano na lata
2019–2020.

– Podczas Targów będzie można przejechać się na elektro-

– Do września teren wokół
pierwszego zbiornika stanie się
atrakcyjną przestrzenią do spędzania wolnego czasu. W 2020
roku powinna się zakończyć
modernizacja terenu wokół drugiego zbiornika. Efekt powinien
ucieszyć mieszkańców lubiących
wypoczywać na świeżym powietrzu – mówi Iwona Janik, rzecznik
prasowy Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach.

(mf)

nicznej deskorolce, zwiedzić
ogród na Marsie, spróbować
potraw molekularnych, sterować robotem i wirtualnie
pospacerować po dachach
wieżowców – zachęcają organizatorzy.
Organizatorem wydarzenia jest
Śląska Sieć Metropolitalna,
współorganizatorem Miasto
Gliwice, a partnerami: Politechnika Śląską i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach.

(mf)

fot. materiały ŚSM

Wokół zbiornika zostaną nasadzone liliowce, irysy, kostrzewy,
rajgrasy, rozplenice i wierzby.
Pojawią się też ławki, lampy solarno-wiatrowe, stojak na rowery,
kosze na śmieci, a istniejące trawniki zostaną odnowione.

Technologii nie trzeba się bać, bo
dobrze wykorzystane podnoszą
standard naszego życia. Wirtualna rzeczywistość, druk 3d, drony
i roboty, kuchnia molekularna,
inteligentny dom, games room,
sprzęt elektroniczny oraz aplikacje
mobilne, to tylko niektóre z możliwości, jakie oferują nam nowe
technologie. Będzie się można
z nimi zapoznać 13 i 14 kwietnia
w ramach MediaTent.

Nowa siedziba dla muzyków

– Propozycja miasta jest bardzo interesująca, pojawiła się
w samą porę i rozwiązuje nasze
problemy lokalowe. Zainteresowanie nauką w szkole muzycznej
stale rośnie i w naszej obecnej
lokalizacji przy ul. Siemińskiego
uczy się już 450 osób. Potrzebna jest nowa, większa siedziba,
która spełniałaby odpowiednie
warunki zarówno do nauki, jak
i koncertowania. Budynek przy
ul. Ziemowita odpowiada naszym oczekiwaniom, m.in. dlatego, że umożliwia zaaranżowanie
sali koncertowej z prawdziwego
zdarzenia z widownią na 300
osób – tłumaczy Bogusław Pietrzak, dyrektor PSM.
Budynek przy ul. Ziemowita
wymaga prac adaptacyjnych
wynikających ze zmiany funkcji
z oświatowej na artystyczną.
Gmach składa się z dwóch pięter
i trzech segmentów. Po modernizacji nie powinno zabraknąć

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego zmieni lokalizację. Z ul. Siemińskiego zostanie przeniesiona do budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12, w którym obecnie działa wygaszane Gimnazjum nr 1. W nowej siedzibie uzdolniona muzycznie młodzież będzie
miała więcej przestrzeni oraz lepsze warunki do nauki i rozwijania swoich talentów. Podniesie się też standard pracy pedagogów.

Do tego budynku przeniesie się Państwowa Szkoła Muzyczna
komfortowej przestrzeni dla
wszystkich uzdolnionych muzycznie młodych ludzi. Ale wnętrza wymagają przebudowy i podziału pomieszczeń na mniejsze,
modernizację przejdzie również
aula i sala gimnastyczna, która
zmieni funkcję na koncertową.

Główny budynek zostanie przebudowany i zmodernizowany,
a teren wokół niego zagospodarowany. Na dziedzińcu szkoły
powstanie też parking. Do realizacji przedsięwzięcia zostanie
wyłoniona firma projektowa,
a przebudowa będzie prowadzo-
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na pod nadzorem konserwatora
zabytków. Inwestycja jest na
etapie przygotowań. Obecnie
trwa inwentaryzacja nieruchomości, zostanie też opracowany
program funkcjonalno-użytkowy
oraz projekt przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku.

– Bardzo zależy nam na edukacji
i rozwoju młodzieży oraz wysokim
standardzie nauki w gliwickich
szkołach, również tych wspierających rozwój wyjątkowych talentów. W nowej siedzibie młodzież
będzie miała dogodne warunki
zarówno do nauki, jak i prezentacji
swoich umiejętności przed większą publicznością. Staramy się reagować na potrzeby naszych placówek edukacyjnych, a budynek
przy ul. Ziemowita uznaliśmy za
odpowiedni dla potrzeb uczniów
i pedagogów szkoły muzycznej –
mówi Krystian Tomala, zastępca
prezydenta Gliwic.
Przeniesienie szkoły muzycznej
do nowej siedziby będzie możliwe po zakończeniu kształcenia przez Gimnazjum nr 1 im.
Stefana Batorego w Gliwicach
oraz wykonaniu niezbędnych
prac budowlano-modernizacyjnych, czyli najprawdopodobniej
w 2020 r.
(mf)
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warto wiedzieć

8 ulic z nowymi nazwami

Wojewoda śląski wydał kolejne zarządzenia zastępcze w sprawie ulic, które
zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki,
wymagały przemianowania.

ul. Feliksa Kona zmieni się na
Jana Brzechwy;
Edwarda Żabińskiego na Szafirową;
Feliksa Niedbalskiego na Granitową;
Filipa Sieronia na Perłową;
Józefa Mitręgi na ks. Herberta
Hlubka;
Juliusza Rydygiera na Ludwika
Rydygiera;
Wiesława Ociepki na Turkusową;
Pawła Targosza na Koralową.
Zarządzenie zastępcze wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
co oznacza, że nowe nazwy ulic
będą obowiązywały od 30 marca.

Wcześniej decyzją wojewody
śląskiego zmieniono nazwy 18
gliwickich ulic:
ul. Armii Ludowej zmieniono na
Juliana Ordona;
Małgorzaty Fornalskiej na Modelarzy;
Leona Kruczkowskiego na Jana
Karskiego;
Władysława Gomułki na Rubinową;
Władysława Hibnera na Spadochroniarzy;
Jana Krasickiego na Ignacego
Krasickiego;
Karola Marksa na ks. Jerzego
Popiełuszki;
Gwardii Ludowej na Emilii
Plater;
Władysława Kniewskiego na
Paralotniarzy;
Adama Rapackiego na Obrońców Poczty Gdańskiej;

Franciszka Zubrzyckiego na
Cichociemnych;
Aleksandra Zawadzkiego na
Anny Jagiellonki;
Józefa Skalskiego na Ezopa;
Związku Walki Młodych na mjr.
pil. Jana Czernego;
Józefa Wieczorka na Jana Siemińskiego;
Lucjana Szenwalda na Stanisława Lema;
Hanki Sawickiej na Szybowcową;
Henryka Rutkowskiego na płk.
pil. Romana Florera.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 przywoływanej ustawy, zmiana nazwy
nie ma wpływu na ważność
dokumentów zawierających
nazwę dotychczasową.


(mf)

Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych

Oglądaj na
gliwice.eu

Osoby legitymujące się znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc
w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Chcesz uzyskać
finansowe wsparcie? Złóż wniosek!

Zawody
z przyszłością
Wybór szkoły i ścieżki zawodowej nie należy do najłatwiejszych. W podjęciu decyzji mają pomóc uczniom
Gliwickie Targi Zawodów, które w tym roku organizowane były po raz trzeci.
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Gliwickie Targi Zawodów promują kształcenie zawodowe
w ramach wspólnej inicjatywy
szkół zawodowych oraz przedsiębiorców. Są skierowane do
uczniów klas gimnazjalnych oraz
klasy VII szkoły podstawowej.

– Od trzech lat, niezmiennie, Gliwickie Targi Zawodów cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem
uczniów, którzy stoją przed wyborem kolejnej szkoły – mówi Edyta
Mierzwa, dyrektor Gliwickiego
Ośrodka Metodycznego.

Impreza odbyła się w miniony
piątek w hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gliwicach.
Na przybyłych uczniów czekało
10 stanowisk, na których gliwickie szkoły prezentowały swoją
ofertę edukacyjną. Każdy mógł
poznać charakter zawodów poszukiwanych na lokalnym rynku
pracy i zebrać szczegółowe informacje na ich temat.

W tegorocznej edycji wydarzenia
uczestniczyło ok. 1800 uczniów
z 36 szkół znajdujących się
w Gliwicach i na terenie powiatu gliwickiego, m.in. w Toszku,
Sierakowicach, Paniówkach czy
Gierałtowicach. Organizatorem
Gliwickich Targów Zawodów są:
Gliwicki Ośrodek Metodyczny,
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach oraz Zespół Szkolnych
Doradców Zawodowych.  (mt)

fot. P. Magda

Ruszył dofinansowywany ze środków PFRON pilotażowy program
„Aktywny samorząd” w zakresie
pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Paulina

Gimnazjalista
czy uczeń podstawówki nie zawsze umieją się
zdecydować na
konkretną szkołę. Dzięki Targom
Zawodów mają większe rozeznanie na ten temat.

Michał

Jeżeli ktoś nie jest
jeszcze zdecydowany, może pochodzić, popytać
i może w końcu
znajdzie coś dla siebie.

Projekt obejmuje dofinansowanie
kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium i w szkole wyższej
(studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone
przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym/dziennym lub
niestacjonarnym/wieczorowym/
zaocznym lub eksternistycznym,
w tym również za pośrednictwem
internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza
studiami doktoranckimi.
W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/
półrocze wynosi: do 3000 zł
opłaty za naukę (czesne), do 4000

zł za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego oraz do 1000 zł
dodatku na pokrycie kosztów
kształcenia. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest
uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce.
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa oraz aktualnymi warunkami dofinansowania, można zapoznać się pod
adresem: www.pfron.org.pl oraz
www.goin.gliwice.pl w zakładce
„aktywny samorząd”.
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 przyjmowane
są do 30 marca w biurze obsługi
środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zwycięstwa
34 (oficyna) w godzinach: 12.30–
16.30 (poniedziałek), 12.30–15.00
(wtorek), 8.00–11.00 (środa),
8.00–11.00 (czwartek), 8.00–11.00
(piątek).
(mt)

Dominik

P o ka z a l i ś m y
gimnazjalistom
i dzieciakom
z podstawówki,
że istnieją bardzo
różne szkoły, a nie tylko jakieś
liceum, które ktoś im polecił.

fot. Pixabay

Zgodnie z zarządzeniami
wojewody:
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Program antysmogowy
nie dla Gliwic?

fot. W. Baranowski

ekologia

Rządowy program termomodernizacji obejmie jedynie 23 miasta w Polsce. Na liście miast mających szanse na dofinansowanie walki ze smogiem nie ma ośrodków powyżej 100 tysięcy mieszkańców, m.in. Gliwic. W głosie protestu
na czwartkowej sesji Rady Miasta przedstawiony zostanie apel gliwickiego samorządu do rządu, polskiego parlamentu i władz województwa o pilne podjęcie działań niezbędnych do objęcia programem wszystkich 33 polskich
miast, które znalazły się na liście Światowej Organizacji Zdrowia. Z inicjatywą odezwy wyszedł prezydent Gliwic.

Światowa Organizacja Zdrowia
zaliczyła 33 polskie miasta, w tym
Gliwice, do grona 50 najbardziej
zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Tymczasem rządowy
program termomodernizacji ma
objąć 23 z nich, o liczbie mieszkańców poniżej 100 tysięcy.
Przyszłość pozostałych silnie zanieczyszczonych miast jest wielką
niewiadomą” – czytamy w apelu.
„Smog nie zna granic, nie wybiera i dla wszystkich jest tak samo
szkodliwy, uciążliwy i utrudniający normalne życie. W bardziej
zaludnionych miejscowościach,
takich jak Gliwice, alarmowe stężenia zanieczyszczeń oddziałują
na większą grupę osób, których
zdrowie i życie jest zagrożone,
co powinno być wyróżnikiem
takich miast w przyznawaniu
pierwszeństwa we wsparciu,
a nie powodem do skreślania
ich z listy miast objętych dofinansowaniem rządu.
Gliwice to jednocześnie miasto,
które dzięki zaradności i pracowitości mieszkańców, jako dynamicznie rozwijający się ośrodek,
zasila budżet państwa kwotami
znacząco wybijającymi się ponad przeciętne. Z tego powodu
traktowanie naszego miasta
co najmniej na równi z innymi
zanieczyszczonymi ośrodkami
jest powinnością polskiego
rządu” – argumentują gliwiccy
samorządowcy.

gowe autobusy starej generacji
(m.in. ikarusy). Ogromny renesans
przeżywają jednoślady. Przemieszczanie się po mieście ułatwia m.in.
Gliwicki Rower Miejski.

Cieplej w oświacie,
sporcie, szpitalach…
fot. archiwum UM

„Z wielkimi nadziejami przyjęliśmy stwierdzenia zawarte
w exposé i powtarzane później
wielokrotnie, mówiące o tym,
że czyste powietrze i walka ze
smogiem to jedne z priorytetów rządu. Z zainteresowaniem
oczekiwaliśmy informacji,
dotyczących przekucia tego
na konkretne działania, w tym
m.in. ogłoszenia rządowego
programu termomodernizacji.
Gdy poznaliśmy jego założenia,
spotkał nas niemały zawód.

Jak dotąd w walce ze
smogiem Gliwice nie czekały
z założonymi rękami
Od 1997 roku miasto wspiera
mieszkańców w inwestycjach
zmiany systemów grzewczych na
ekologiczne. Dzięki temu z blisko
6 tysięcy gliwickich lokali zniknęły
przestarzałe kotły, piece, piece kaflowe i kuchenne. To niemal 25%
istniejących systemów węglowych
w mieście. Z gliwickiego budżetu
wydano na ten cel 8,4 mln zł.
– Zasady regulaminów dotacyjnych
umożliwiają każdemu złożenie
wniosku i uzyskanie wsparcia z budżetu – przypomina Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego. – W ostatnich
latach zainteresowanie mieszkańców tym dofinansowaniem wyrażało się w 250 do 300 składanych
wnioskach rocznie. W 2017 r.
zostało złożonych ponad 360 wniosków – dodaje.
W ramach osobnego regulaminu
dofinansowaniem objęte są rów-

nież pompy ciepła, niskoemisyjne
kotły biomasowe oraz kolektory
solarne. Na te cele wydano do
tej pory z budżetu miasta ponad
2,4 mln zł na ponad 500 inwestycji.

Rok temu w mieście
rozpoczęto realizację
pilotażowego i ambitnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji
Całkowity budżet pilotażu PONE na
lata 2017 i 2018 zamyka się w kwocie ponad 2,3 mln zł. Pieniądze pochodzą z pożyczek Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Są przeznaczone na dotacje dla osób, które
zdecydują się zmienić ogrzewanie
na kocioł gazowy, pompę ciepła,
piec akumulacyjny elektryczny,
czy też kocioł węglowy spełniający
najostrzejsze wymogi niskoemisyjne. W ramach PONE wsparciem
jest również objęta tzw. głęboka
termomodernizacja budynków,
w których instalowane są pompy
ciepła. Sumaryczna kwota dotacji
może sięgnąć nawet 66 tys. zł!

Ruch w wymiarze EKO
W Gliwicach działa obecnie jeden
z najnowocześniejszych w kraju
systemów detekcji ruchu pojazdów, pozwalający obniżyć szkodliwą emisję o 30–50%. Pojazdy
ciężarowe kierowane są poza
centrum, rozwija się również ruch
obwodnicowy. – Do największych
i najkosztowniejszych gliwickich
inwestycji transportowych należy
Drogowa Trasa Średnicowa, której
koszt wyniósł 1,25 mld złotych, co
w części było finansowane z budżetu miasta. Gliwicki odcinek
DTŚ, zgodnie z unijnymi normami,
przynosi oszczędności w wysokości
ok. 119 mln zł rocznie, obejmujące
m.in. koszty paliwa – przypomina
Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.
„Zielona” staje się miejska komunikacja publiczna. Obecnie wszystkie
autobusy PKM-u spełniają wymogi
norm Euro, a ponad połowa z nich
– najwyższe normy Euro V (EEV)
i Euro VI. Całkowicie wycofane
zostały z użytku wysokopodło-

Mandatem w smog
i… głupotę?
Systematyczne kontrole palenisk domowych prowadzi w Gliwicach Straż Miejska. Tylko w styczniu
sprawdzono 496 miejsc, w lutym już 517. Mandaty
wręczono kilkudziesięciu osobom – 27 ukarano
grzywną, a 10 osób pouczono. Straż Miejska
zapowiada kolejne kontrole!
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Miasto sporo już zainwestowało
w niezbędne termomodernizacje
budynków oświatowych, rekreacyjnych i użyteczności publicznej
– szkół, szpitali, hal sportowych,
siedziby Teatru Miejskiego czy Państwowej Straży Pożarnej. Działania
termomodernizacyjne pochłonęły
ponad 113 mln zł przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Samorząd stawia również na OZE
(odnawialne źródła energii). Wykorzystano je dotąd w większości
gliwickich pływalni oraz obiektów
rekreacyjnych zarządzanych przez
MZUK. Kolektory solarne zainstalowano m.in. na „Olimpijczyku”.

Miejskie ciepło coraz szerzej
Tylko w dwóch ostatnich latach
do miejskiej sieci ciepłowniczej
podłączono 13 budynków komunalnych, przeznaczając na to prawie 1 mln zł. Przyłączono również
92 budynki wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych (wartość samego
miejskiego wkładu finansowego
na przyłączenie komunalnej części lokali w nich istniejących to
prawie 1,8 mln zł). W tym roku
do PEC-u planuje się podłączyć
26 budynków komunalnych oraz
34 budynki wspólnot mieszkaniowych. Modernizacji będzie jednak
znacząco więcej, bo w ponad
5,7 tys. lokali wchodzących w skład
miejskich zasobów mieszkaniowych funkcjonują jeszcze piece na
paliwa stałe! Zamonotowanie tam
nowoczesnych i ekologicznych
systemów grzewczych będzie
dla miasta dużym wyzwaniem.
I – jak zawsze – sporym obciążeniem. 
(kik)
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z miasta

Dobre miejsce do życia

Gliwice to dobre miejsce do życia. Miasto jest ładne, doskonale skomunikowane, bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców w każdym wieku – od dzieci do seniorów. Na tle innych miast
regionu wyróżnia się dobrą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową i kulturalną, niskim
bezrobociem oraz dużą liczbą inwestycji. Takie wnioski płyną z najnowszego badania opinii
mieszkańców, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miejskiego przez CBOS.

Podobny rozkład odpowiedzi
uzyskało pytanie o największe,
z punktu widzenia mieszkańców,
atuty Gliwic. Także w tym przypadku respondenci mogli podać kilka
odpowiedzi. Doskonale zostały
ocenione: komunikacja, sytuacja
gospodarcza, przestrzeń publiczna
oraz edukacja, sport i rekreacja.

Czy Pana(i) zdaniem
Gliwice wyróżniają się
na tle innych miast
regionu?

Przestrzeń publiczna chwalona
jest przede wszystkim za ogólną
estetykę oraz atrakcje turystyczne, takie jak np. Radiostacja,
starówka z Rynkiem. W obszarze
edukacji, sportu i rekreacji zdecydowanie największym atutem jest
obecność w mieście Politechniki
Śląskiej, ale także Arena Gliwice
oraz stadion miejski.

Wygodnie
i bezpiecznie
Tak zdaniem ankietowanych żyje
się w Gliwicach. Jako największe
atuty osiedli, na których mieszkają, respondenci wymieniali
przede wszystkim ciszę, spokój,
dużą ilość zieleni, lokalizację
osiedla i sprawną komunikację,
dostępność miejsc rekreacji –
basenów, kąpielisk i placów zabaw dla dzieci oraz rozwiniętą
sieć handlową.
W skali całego miasta gliwiczanie
najczęściej bardzo dobrze oceniają ofertę edukacyjną (79%
ocen pozytywnych), jakość usług
administracyjnych (76%) oraz
estetykę miasta (74%). Dobrze

Najwięcej wskazań uzyskała estetyka miasta, na którą znaczący
wpływ ma duża liczba zabytków
architektury, odnowiona starówka i wyremontowany dworzec
PKP, a także nowoczesna bryła
nowej Areny Gliwice. Badani
wskazywali również walory ekonomiczne: niskie bezrobocie,
szybki rozwój (w tym obecność
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Zdaniem dwóch trzecich ankietowanych (65%) Gliwice są
miastem przyjaznym seniorom.
Opinia taka przeważa zwłaszcza
wśród samych zainteresowanych
– respondentów w wieku 65 lat
i więcej. W tej grupie aż 72%
badanych uważa nasze miasto
za przyjazne osobom starszym.

w ciągu ostatnich pięciu lat przyczynił się przede wszystkim rozwój
infrastruktury drogowej i poprawa
komunikacji. Zdecydowanie najczęściej wymienianą w tym kontekście inwestycją jest Drogowa
Trasa Średnicowa. Wskazywano
również budowę obwodnicy oraz
powstanie węzła autostradowego Gliwice–Sośnica. Zauważano
remonty i poprawę jakości dróg
i chodników w mieście, poprawę
komunikacji miejskiej (w tym
likwidację tramwajów i zakup
nowoczesnych autobusów).
Inne dobrze oceniane zmiany
to powstanie nowych ścieżek
rowerowych, uporządkowanie
parkowania w centrum miasta
oraz modernizacja oświetlenia
ulic.

Często wskazywano również pozadrogowe inwestycje miejskie.
Na pierwsze miejsce tutaj wysuwa się zdecydowanie budowa
Areny Gliwice, ale ankietowani
wskazywali również budowę
ośrodków sportowo-rekreacyjnych, basenów, boisk oraz plenerowych siłowni i placów zabaw dla dzieci. Wskazywano
także dbałość o miejską zieleń,
renowację parków i powstawanie nowych terenów rekreacyjnych, np. wokół Radiostacji.
Generalnie mówiono o poprawie wyglądu miasta, a także
o działaniach mających na celu
ochronę środowiska: wymianie
pieców, promowaniu ogrzewania miejskiego, powstaniu
oczyszczalni ścieków.

Prawie 60% gliwiczan dobrze
oceniło miejskie kanały komunikacji. Miejski Serwis Informacyjny
– GLIWICE, co bardzo cieszy, czyta
co drugi gliwiczanin, a regularnie
– co dziesiąty. Strona internetowa
Gliwice.eu jest najpopularniejszym
źródłem informacji o mieście.
Wśród popularnych miejskich
kanałów komunikacji znalazł się
również oficjalny profil Gliwic
w serwisie Facebook.
Mniejsza grupa ankietowanych
szuka informacji o mieście
w ogólnokrajowej telewizji
lub lokalnych portalach internetowych. Jeszcze mniejszą
liczbę wskazań otrzymały lokalne
rozgłośnie radiowe oraz stacje
telewizyjne. Najmniej mieszkańców, szukając informacji
o Gliwicach, zagląda do prasy
ogólnokrajowej.

Zdaniem gliwiczan Drogowa Trasa Średnicowa pozytywnie
wpłynęła na poprawę komunikacji w mieście
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Z uwagą śledzimy również sugestie mieszkańców w zakresie
najpilniejszych problemów do rozwiązania. Część działań
w tym zakresie prowadzimy sukcesywnie od lat, ale trzeba
pamiętać, że problemów związanych np. ze służbą zdrowia
czy jakością powietrza nie da się rozwiązać od ręki, zwłaszcza
bez wsparcia systemowego.

Co można by
poprawić?
Problemy, które zdaniem ankietowanych wymagają najpilniejszego rozwiązania, to organizacja przestrzeni publicznej (26%),
trudności z poruszaniem się
po mieście (19%) oraz zanieczyszczenie środowiska (19%).
W przypadku bolączek związanych z organizacją przestrzeni
miejskiej dominował brak miejsc
parkingowych. Wśród utrudnień
komunikacyjnych najczęściej
pojawiają się korki uliczne. Za
główny problem ekologiczny
ankietowani uznali smog.

Na pierwsze miejsce pod
względem częstotliwości wymieniania wysunęła się wyrażana
ogólnie potrzeba budowy dróg
lub modernizacji już istniejących, budowa parkingów, garaży,
miejsc parkingowych. Niewiele
mniej osób wskazywało potrzebę
budowy mieszkań lub adaptacji
istniejących budynków na cele
czynszowe. W czołówce priorytetowych przedsięwzięć znalazły
się również inwestycje w miejską
zieleń, walka ze smogiem, budowa
i rozbudowa przedszkoli, poprawa
funkcjonowania służby zdrowia,
w tym budowa szpitala miejskiego
„nowoczesnego, z prawdziwego
zdarzenia”.
(ap)

Jakie zatem przedsięwzięcia
powinny być – zdaniem respondentów – realizowane w Gliwicach
w pierwszej kolejności?

Raport z badań można znaleźć
na stronie bip.gliwice.eu/
strategie__raporty__plany

miejska strona internetowa
telewizja ogólnokrajowa
portale internetowe lokalne
portale internetowe ogólnokrajowe

telewizja lokalna
radio ogólnokrajowe
tygodniki lokalne
dzienniki lokalne

Drogowa
Trasa Średnicowa zdała
egzamin
W ocenie ankietowanych, do
poprawy jakości życia w mieście

Cieszy mnie tak dobra opinia mieszkańców o Gliwicach,
a zwłaszcza pozytywna ocena
inwestycji, które w trakcie realizacji były mocno krytykowane,
jak budowa DTŚ czy Areny
Gliwice. Pierwsze pozytywne
efekty tych działań już są przez
gliwiczan dostrzegane, a z biegiem czasu będzie tych pozytywów tylko więcej. To koła
zamachowe rozwoju Gliwic na miarę specjalnej strefy ekonomicznej, której pozytywny wpływ na miasto jest podkreślany przez ankietowanych przy wielu okazjach.

radio lokalne

Dziewięciu na dziesięciu gliwiczan (90%) czuje się w mieście bezpiecznie. Przekonanie to
dominuje we wszystkich grupach
społecznych i wiekowych, choć
w nieco większym stopniu przekonani są o tym młodsi badani
(poniżej trzydziestego roku życia) oraz respondenci z wyższym
wykształceniem.

fot. Z. Daniec

Ponad 60% ankietowanych
uważa, że Gliwice pozytywnie
wyróżniają się na tle regionu.
A co korzystnie wyróżnia nasze
miasto? To pytanie miało formę
otwartą, zatem ankietowani
mogli podać kilka różnych odpowiedzi. Łączą się one jednak
w wyraźne grupy tematyczne.

oceniana jest również oferta kulturalna (65%) oraz rekreacyjna
(67%) ze szczególnym wskazaniem na Gliwicki Rower Miejski,
który zebrał aż 72% ocen pozytywnych. Ponad połowa gliwiczan wypowiada się z zadowoleniem także o perspektywach
znalezienia pracy (61%), stanie
placów zabaw (52%) i dróg oraz
chodników (odpowiednio 52%
i 50% ocen pozytywnych).

Wśród czynników wpływających
na poprawę jakości życia wymieniano także dobre zarządzanie
miastem, przede wszystkim
działalność prezydenta miasta Zygmunta Frankiewicza.
Chwalono również sprawność w pozyskiwaniu unijnych
pieniędzy oraz dobrą pracę
urzędów. Trzy lata po ostatnich
wyborach samorządowych
pracę prezydenta pozytywnie
ocenia zdecydowana większość
mieszkańców Gliwic.

Trafiamy
z komunikatem

Zdaniem mieszkańców Gliwice mają bardzo dobre obiekty sportowe
Doceniono dobrze rozwiniętą sieć
dróg, ze szczególnym wskazaniem
na Drogową Trasę Średnicową,
komunikację miejską oraz skomunikowanie Gliwic z innymi miastami
konurbacji. W przypadku atutów
związanych z sytuacją gospodarczą
do najczęściej wymienianych należą: strefa ekonomiczna, dużo miejsc pracy i niskie bezrobocie, a także
dynamiczny rozwój i nowoczesność.

Dobry
gospodarz
to podstawa

fot. Z. Daniec

Wyróżniamy
się na plus

specjalnej strefy ekonomicznej)
i dużą liczbę inwestycji, a także
wygodę życia codziennego
wynikającą z prostego dostępu
do usług oraz dobrego skomunikowania – zarówno z innymi
miastami konurbacji, jak i poszczególnych osiedli z centrum.

fot. A. Ziaja

Badania opinii publicznej zamawiane są przez gliwicki magistrat cyklicznie. Najnowsze prowadzone były od 6 października
do 2 grudnia 2017 r. przez CBOS,
za pośrednictwem bezpośrednich
wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI). Badaniami objęto reprezentatywną grupę 2100
osób, od 15. roku życia wzwyż.
Większość badanych (65%) to
rodowici gliwiczanie, a znakomita większość (83%) deklaruje,
że czuje się z miastem związana.

Jak ocenia Pan/i
działalność
Prezydenta
Miasta?

Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic:

Ofertę kulturalną miasta bardzo dobrze ocenia 65% mieszkańców
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Najlepsze
źródło
informacji
o mieście:

dzienniki ogólnokrajowe
tygodniki ogólnokrajowe
inne źródła informacji
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konsultacje
WYNIKI KONSULTACJI
W SPRAWIE PROJEKTÓW NOWYCH STATUTÓW OSIEDLI W GLIWICACH
Na podstawie uchwały nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r. w okresie od 18 stycznia do 28 lutego br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami Gliwic
i z Radami Osiedli w sprawie projektów nowych statutów gliwickich osiedli. Poniżej przedstawiamy zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag. Uwagi te zostaną
przeanalizowane pod względem merytorycznym i prawnym. Statuty osiedli uchwali Rada Miasta.
FRAGMENT TREŚCI PROJEKTU STATUTU PODDANEGO KONSULTACJOM

LP.

WNIOSKODAWCA

Zmienić nazwę jednostki pomocniczej na Dzielnicę.

Rada Osiedla Kopernika
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji

§ 3. ust. 1. Do zakresu działania Osiedla należą sprawy publiczne, dotyczące wspólnoty samorządowej mieszkańców Osiedla:
[…]
2) upowszechnianie idei samorządowej;
3) aktywizacja oraz integracja mieszkańców Osiedla;

Dodać to, co wytłuszczone:
2) upowszechnianie idei samorządowej, zwłaszcza wśród młodzieży;
3) aktywizacja osób starszych od 60. roku życia oraz integracja mieszkańców Osiedla;

Klub Seniora AS

3

§ 3. ust. 2. Swoje zadania Osiedle realizuje poprzez:
4) współpracę z działającymi na terenie Osiedla organizacjami pozarządowymi;
7) organizowanie na rzecz mieszkańców Osiedla działań aktywizujących oraz integrujących;

Dodać to, co wytłuszczone:
Klub Seniora AS
4) współpracę z działającymi na terenie Osiedla organizacjami pozarządowym i grupami nieformalnymi,
takimi jak Kluby Seniora;
7) organizowanie na rzecz mieszkańców Osiedla działań aktywizujących oraz integrujących przez powołanie Klubów;
9) zorganizowanie Dziennych Domów Seniora z możliwością rehabilitacji oraz świetlicą.

4

§ 6 ust. 3. W przypadku kierowania do Rady Osiedla wniosku o opinię, wyznaczony termin na wydanie opinii nie może być
krótszy niż 14 dni.

Termin wydłużyć do 31 dni.

5

§ 7. ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady Osiedla należy:
Zamiast „ustalanie porządku” wpisać „proponowanie porządku”.
1) zwoływanie, ustalanie porządku i prowadzenie posiedzeń Rady Osiedla nie rzadziej niż raz na kwartał oraz na wniosek
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na wniosek grupy co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla […]

Rada Osiedla Kopernika
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

6

§ 7. ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady Osiedla należy:
Ust. 2 powinien być po ust. 1 pkt 1 (jako pkt 1a)
1) zwoływanie, ustalanie porządku i prowadzenie posiedzeń Rady Osiedla nie rzadziej niż raz na kwartał oraz na wniosek
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na wniosek grupy co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla;
2) zwoływanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami Osiedla;
3) koordynowanie prac Rady Osiedla i jej zespołów;
4) podpisywanie uchwał Rady Osiedla.
2. Rada Osiedla może wprowadzić zmiany w porządku posiedzenia bezwzględną większością głosów swego statutowego
składu.
[…]
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§ 7. ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady Osiedla należy:
[…]
4) podpisywanie uchwał Rady Osiedla.

Jeżeli przewodniczący jest nieobecny dłużej, a Rada podejmuje uchwały na swoich posiedzeniach,
to niemożność podpisania uchwały przez upoważnionego zastępcę paraliżuje pracę Rady.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

Dodać zdanie: „dotyczy to także podpisywania uchwał Rady Osiedla”

Rada Osiedla Kopernika
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§ 7. ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady Osiedla należy:
[…]

W § 7 dodać ust. 7 o brzmieniu: W przypadku odwołania jak w ust. 6, wyboru nowego Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza.

Rada Osiedla Kopernika

§ 7 ust. 2. Rada Osiedla może wprowadzić zmiany w porządku posiedzenia bezwzględną większością głosów swego
statutowego składu.

Głosowanie zmiany porządku obrad RO bezwzględną większością głosów statutowego składu RO
to warunek zbyt rygorystyczny i może wykluczać inicjatywę dużej grupy członków RO.
Propozycja: przyjmowanie zmian porządku obrad RO bezwzględną większością osób obecnych na
posiedzeniu RO.

Rada Osiedla Zatorze
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§ 7. ust. 6. W przypadku, gdy okoliczności opisane w ust. 5 dotyczą równocześnie Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla, przepisy zawarte w § 28 stosuje się odpowiednio. W przypadku odwołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla na tym samym posiedzeniu Rady Osiedla, posiedzenie to
w dalszej części prowadzi i zamyka najstarszy wiekiem członek Rady Osiedla, obecny na posiedzeniu.

Kto zarządza nowe wybory w Radzie, może być również najstarszy członek Rady obecny na posiedzeniu.
Może on również zwołać kolejne zebranie wyborcze lub takie zadanie powierza się przewodniczącemu
Komisji Wyborczej lub upoważnionemu członkowi KW.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

11
12

§ 8. ust. 1 pkt 7) podpisywanie protokołów przejęcia składników mienia przekazanego Osiedlu;

Brak określenia kto /osobiście/ podpisuje, do tej pory był to przewodniczący Zarządu.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

Dodać to, co wytłuszczone:
6) archiwizowanie dokumentów organów Osiedla i udostępnianie chłonkom Rady Osiedla na ich
wniosek;
8) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, ilościowym i w należytym porządku składników mienia
przekazanego Osiedlu, zmagazynowanego w pomieszczeniu Rady Osiedla;

Klub Seniora AS

13

§ 8. ust. 1. Do kompetencji i zadań Zarządu Osiedla należy:
[…]
6) archiwizowanie dokumentów organów Osiedla;
8) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, ilościowym i w należytym porządku składników mienia przekazanego
Osiedlu;
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§ 11. Członkom organów Osiedla nie przysługują diety.

Zmienić na:
§ 11. Członkom organów Osiedla przysługują diety w wysokości: przewodniczący 400 zł, członek 200 zł.

Klub Seniora AS
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§ 12 ust. 4. W przypadku niewybrania Rady Osiedla nowej kadencji Zarząd Osiedla ulega rozwiązaniu z dniem
nieskutecznych wyborów do Rady Osiedla. Gdy data wyborów do Rady Osiedla nie zostanie wyznaczona przez Radę
Miasta, Zarząd Osiedla działa nie dłużej niż rok od dnia wyborów do Rady Miasta.

Zastąpić zwrot „niż rok” zwrotem „niż 18 miesięcy”.

Rada Osiedla Kopernika

§ 13 ust. 2. Wybory do Rady Osiedla nowej kadencji przeprowadza się w ciągu 18 miesięcy od dnia wyborów do Rady
Miasta.

Wybory do RO w ciągu 18 miesięcy od wyborów do Rady Miasta to niedobra propozycja.
Przeprowadzanie wyborów do RO w terminach innych niż październik czy listopad może zaburzyć
prawidłowe działanie RO i harmonogram przedsięwzięć osiedlowych. Zasadne jest pozostawienie
przeprowadzania wyborów do RO w ciągu 12 miesięcy od wyborów do Rady Miasta.

Rada Osiedla Trynek
Rada Osiedla Zatorze

1

2

8

16
17
18
19

21

Zamiast „w ciągu 18 miesięcy” powinno być „w terminie do 18 miesięcy”.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

Dodać to, co wytłuszczone:
Jeden mieszkaniec Osiedla może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi.

Klub Seniora AS

§ 19 ust. 3. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi mniej niż 15, Radę Osiedla uznaje się za
niewybraną. Ponownych wyborów do Rady Osiedla w trakcie kadencji nie przeprowadza się.

Wprowadzić/przywrócić możliwość przeprowadzenia ponownych wyborów w czasie od 6 do 12 miesięcy
od dnia wyborów na pisemny wniosek mieszkańców osiedla.

Rada Osiedla Szobiszowice
Rada Osiedla Trynek
Rada Osiedla Zatorze

Wydłużyć rejestrację kandydatów o 7 dni w przypadku, gdy ich liczba będzie niewystarczająca.

Rada Osiedla Trynek
Rada Osiedla Zatorze

§ 22 ust. 5 Członkami Obwodowych Komisji Wyborczych nie mogą być osoby kandydujące do Rady Osiedla oraz ich
zstępni lub przysposobieni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub przysposobionych.

Zmienić tak, aby osoby spokrewnione z kandydatem do Rady Osiedla mogły być w komisji wyborczej dla
wyboru innej Rady Osiedla.

Rada Osiedla Szobiszowice

§ 30. ust. 1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa w wyniku utraty praw wyborczych, śmierci lub pisemnej rezygnacji.

Dodać to, co wytłuszczone:
Mandat członka Rady Osiedla wygasa w wyniku utraty praw wyborczych, śmierci lub pisemnej rezygnacji
oraz w przypadku działania na szkodę mieszkańców, a także nieobecności na trzech zebraniach Rady
Osiedla, co jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Radzie Osiedla.

Klub Seniora AS

§ 30

Dodać ust. 8 i 9:
8. Rada Miasta na wniosek ośmiu członków Rady Osiedla ma obowiązek do odwołania przewodniczącego
Rady Osiedla lub przewodniczącego zarządu.
9. Mandat wstrzymuje się dla Radnego, przeciwko któremu toczy się sprawa w prokuraturze. Po wyroku
skazującym mandat zostaje odebrany.

Klub Seniora AS

22

23
24
25
26
27
28

§ 30 ust. 7. Rada Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej może rozwiązać Radę Osiedla. Kadencja Rady Osiedla ulega
skróceniu.

Wskazać konkretne przypadki, w których można rozwiązać Radę Osiedla.

Rada Osiedla Trynek

Brak wymienionych podstaw do decyzji o rozwiązaniu Rady Osiedla oraz brak procedury odwoławczej od
decyzji Komisji Rewizyjnej do Rady Miasta.

Rada Osiedla Kopernika
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

§ 33. ust 2. Składniki mienia, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta przekazuje Osiedlu protokolarnie. Organem
przejmującym składniki mienia na rzecz Osiedla jest Zarząd Osiedla.

Dodać to, co wytłuszczone:
Składniki mienia, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta przekazuje Osiedlu protokolarnie. Organem
przejmującym składniki mienia na rzecz Osiedla jest Zarząd Osiedla. Składniki mienia Rady Osiedla
powinny być przechowywane w pomieszczeniach Rady Osiedla.

Klub Seniora AS

§ 33. ust. 6. Zarząd Osiedla jest zobowiązany do przeprowadzania raz w roku kontroli stanu ilościowo-rzeczowego
składników przekazanego mienia, w tym środków trwałych stanowiących wyposażenie siedziby organów Osiedla oraz
będących w ich dyspozycji.

Zmienić tak, aby inwentaryzacja była przeprowadzana w obecności lub za pomocą pracownika Urzędu
Miejskiego.

Rada Osiedla Szobiszowice

Brak nadzoru nad przeprowadzoną kontrolą stanu ilościowo-rzeczowego przekazanych składników.

Rada Osiedla Kopernika

Zapis jest nieprecyzyjny. Co to oznacza „raz w roku kontrola…”. Czy to chodzi o kontrolę na koniec roku
kalendarzowego, czy rok od np. objęcia obowiązków przez nowo wybrany zarząd?

Rada Osiedla Stare Gliwice
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§ 33. ust. 7. W przypadku stwierdzenia szkody lub braków w składnikach mienia Miasta przekazanego Osiedlu
w celu realizacji zadań statutowych, powstałych z winy członków Rady Osiedla, wysokość środków finansowych,
przeznaczonych w budżecie Miasta na wydatki Osiedla, pomniejsza się o wartość szkody, wyliczonej na dzień jej
powstania.

Uściślić zapis o słowo „jednorazowo”: „[…] pomniejsza się jednorazowo o wartość szkody, […]”

Rada Osiedla Kopernika

Odróżnić szkodę umyślną od nieumyślnej. Dodać: „W przypadku szkody umyślnej odpowiedzialność
finansową lub karną ponosi członek RO, który wyrządził ww. szkodę”.

Rada Osiedla Stare Gliwice

Dodać to, co wytłuszczone:
W przypadku stwierdzenia szkody lub braków w składnikach mienia Miasta, przekazanego Osiedlu w celu
realizacji zadań statutowych – po komisyjnym ustaleni sprawcy – w przypadku gdy szkoda powstała
powstałych z winy członków Rady Osiedla, wysokość środków finansowych, przeznaczonych w budżecie
Miasta na wydatki Osiedla, pomniejsza się o wartość szkody, wyliczonej na dzień jej powstania – po
uwzględnieniu amortyzacji.

Klub Seniora AS

§ 33. ust. 8 Dochody uzyskane z przekazanego Osiedlu mienia oraz otrzymane przez Miasto darowizny pieniężne na
rzecz Osiedla przekazywane są na rachunek podstawowy budżetu Miasta i zwiększają wysokość wyodrębnionych
środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań Osiedla.

Czy znaczy to, że można udostępnić salę na spotkanie np. wspólnoty mieszkaniowej za opłatą? Do tej
pory było to niemożliwe.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

§ 34. ust. 2. Środki finansowe w budżecie Miasta przeznaczone są na następujące wydatki:
1) utrzymanie lokalu Rady Osiedla;
2) zapewnienie wyposażenia lokalu;
3) utrzymanie strony internetowej Osiedla, dostępu do sieci Internet, telefonu;
[…]
6) organizację przedsięwzięć aktywizujących oraz integrujących o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym;
7) organizację przedsięwzięć środowiskowych i wspólnych, ponadosiedlowych;
[…]

Dodać to, co wytłuszczone:
1) utrzymanie lokalu Rady Osiedla i Klubu Seniora przy Radzie Osiedla;
2) zapewnienie wyposażenia lokalu i Klubu Seniora przy Radzie Osiedla;
3) utrzymanie strony internetowej Osiedla i Klubu Seniora przy Radzie Osiedla oraz obsługę tej strony,
dostępu do sieci Internet, telefonu;
[…]
6) organizację przedsięwzięć aktywizujących oraz integrujących o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym dla mieszkańców Osiedla oraz Klubów Seniora przy Radzie Osiedla;
7) organizację przedsięwzięć środowiskowych i wspólnych, ponadosiedlowych dla mieszkańców i Klubów
Seniora przy Radzie Osiedla;

Klub Seniora AS

§ 35. ust. 4. Kontrola może być prowadzona w formie:
1) uczestnictwa w posiedzeniach organów Osiedla;
2) analizy dokumentów;
3) żądania udzielenia wyjaśnień przez Zarząd Osiedla.

Dodać pkt 4 i 5:
4) wynikiem kontroli może być odwołania Zarządu Osiedla przez Radę Miasta;
5) w przypadku stwierdzenia braku sprzętu zawnioskowanie do prokuratury o wszczęcie dochodzenia

Klub Seniora AS

§ 35. ust. 5. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miasta może:
[…]
3) rozpatrywać sprawozdania z działalności Osiedla
[…]

Wg projektu statutu RO nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań ze swojej działalności.

Rada Osiedla Kopernika

Kto jest zobowiązany składać sprawozdania i jak często?

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

Dodać pkt 6: „Komisja Rewizyjna Rady Miasta może zawiesić w prawach Członka Rady Osiedla osobę, w
stosunku do której toczy się postępowanie prokuratorskie lub został skazany prawomocnym wyrokiem”.

Rada Osiedla Stare Gliwice

W statucie nie ma żadnych zapisów, które by ograniczały publikowanie treści szkalujących lub
nieprawdziwych pod logo Rady Osiedla. Czy to oznacza, że każdy Członek RO może założyć i dokonywać
wpisów pod logo RO i pisać dowolne treści? Powinna być w statucie określona odpowiedzialność za
publikowanie informacji oraz tryb i obowiązek przekazania hasła i loginu np. w sytuacji wyboru nowej
rady lub zmiany Zarządu itd.

Rada Osiedla Stare Gliwice
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Dot. publikacji informacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych.
39

Rada Osiedla Szobiszowice

§ 17 ust. 4. Jeden mieszkaniec Osiedla może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi.
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OPINIA / UWAGA / PROPOZYCJA

Dot. nazwy jednostki pomocniczej „Osiedle”.
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sport / ogłoszenia

– Myślę, że byliśmy lepsi i trochę bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo. Taka jest
jednak piłka i musimy szanować ten punkt – powiedział napastnik Piasta Michal
Papadopulos po bezbramowym remisie z Zagłębiem Lubin.
Mówi się, że jak nie można
meczu wygrać, to trzeba go
zremisować. Powiedzenie
wyświechtane, ale chyba
dobrze obrazujące spotkanie z Zagłębiem?

Tak, ale szkoda. W końcówce
spotkania mieliśmy ogromną
przewagę nad rywalami. Ten
mecz był do wygrania, więc
mamy niedosyt. Na plus jest
fakt, że zagraliśmy na „zero
z tyłu”. Wystarczyło tylko strzelić
bramkę... Kilka razy obrońcy blokowali nasze groźne uderzenia,
ale zabrakło szczęścia. Bardzo
chcieliśmy wygrać.

W ostatnich meczach z Zagłębiem trafiałeś do siatki...

Tak, dla mnie to specjalny mecz.
Jak gram przeciwko klubowi,
w którym spędziłem cztery i pół
roku, to chcę strzelić im bramkę.
Dwa razy się udało, ale tym razem
niestety nie trafiłem do siatki.

Teraz czeka was przerwa
w rozgrywkach. W jakich
nastrojach w nią wejdziecie?

Musimy potrenować i dobrze się
przygotować do dwóch ostatnich
kolejek sezonu zasadniczego oraz
siedmiu rundy finałowej. Trochę
szkoda, że przerwa jest teraz, bo
nie gramy źle i dobrze byłoby to
kontynuować. Mamy czas na trening i myślę, że wrócimy jeszcze
mocniejsi.

Był to dla was szósty mecz
z rzędu bez straconego gola.
Ty jesteś napastnikiem, ale
mówi się, że cała drużyna
broni, a pierwszym obrońcą jest właśnie napastnik...

ją to liczby, bo już szóste spotkanie nie straciliśmy bramki.
To bardzo ważne, bo w walce
o utrzymanie podstawą jest defensywa. Z przodu zawsze coś
strzelimy... Teraz się nie udało,
ale szacunek dla całej drużyny
za grę na „zero z tyłu”.

Mimo zamkniętych sektorów na trybunach pojawiło się ponad pięć tysięcy
widzów. Jak to odbierałeś
z perspektywy boiska?
Muszę powiedzieć, że była dobra atmosfera. Kibice się zmotywowali i dopingowali cały mecz.
Musimy im za to podziękować.

Jako zespół bronimy bardzo
dobrze. To widać i potwierdza-

fot. I. Dorożański / piast-gliwice.eu

Zagłębie dobrze się zamykało i broniło przed waszymi
atakami.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

Rywalom też należy się szacunek. Dla obu zespołów to był
dobry mecz, bo warunki do gry
nie były zbyt sprzyjające. Myślę
jednak, że byliśmy lepsi i trochę
bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo. Taka jest jednak piłka
i musimy szanować ten punkt.

Gliwicki walec
rozjechał Pogoń

fot. Piast Gliwice Futsal

Tym razem bez bramek

Aż 10 goli zaaplikowali futsaliści Piasta drużynie Pogoni
04 Szczecin, tracąc przy tym tylko jedną bramkę. Łupem
bramkowym podzielili się: Czech (2), Piskorz (2), Jonczyk
(2), Gustawo Coutinho, Grzywa, Szadurski oraz Del Pino.
Gliwiczanie pojechali do Szczecina
bez swojego najlepszego strzelca
– Przemysława Dewuckiego, który pauzował za nadmiar żółtych
kartek. Można więc było mówić
o osłabieniu drużyny z Jasnej.
Tymczasem już w 5. minucie
Marcin Czech wykorzystał idealne
zagranie z autu Gustavo, strzałem
z powietrza otwierając wynik tego
pojedynku. Zszokowani takim
obrotem sprawy szczecinianie za
chwilę przegrywali już 0:3. Miejscowi próbowali konstruować
akcje, bo gdyby zdobyli gola na
1:3, to jeszcze mogliby wrócić do
gry. Tyle że dobry dzień miał Michał Widuch, który łapał wszystko
co zmierzało do jego bramki,
a w 17. minucie gliwiczanie wyszli
z kontrą, która ustaliła wynik na
pierwszą połowę.
Gdy się prowadzi 4:0, to można
spokojnie grać i czekać na kolej-

ne okazje. Z takim też pewnie
nastawieniem wyszli po przerwie podopieczni Klaudiusza
Hirscha. Szczecinianie szybko
złapali sześć przewinień. W 37.
minucie Gustavo postanowił
pokazać, jak gra się w futsal
w jego kraju. Brazylijczyk zagrał do Jonczyka, ten ściągnął
na siebie trzech graczy Pogoni, odegrał do Gustavo, który
z bliska umieścił piłkę w pustej
bramce. Niespełna 120 sekund
później padł dziewiąty gol dla
Piasta. Od tego momentu gliwiczanie grali o to, by zaliczyć
„dwucyfrówkę”. Udało się w 39.
minucie. Szczecin zaliczył tylko
jedno trafienie.
Wygrana zdecydowanie poprawiła bilans bramkowy oraz
praktycznie zapewniła Piastowi
grę w grupie mistrzowskiej.

(kik)

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas
sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę
www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE

22 marca 2018 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00
rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 15 lutego 2018
r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 804).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na rok
2018 (druk nr 805).
8. Projekt uchwały w sprawie objęcia
wszystkich najbardziej zanieczyszczonych
polskich miast rządowym programem
termomodernizacji (druk nr 811).
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz
określenia wysokości stawek dziennych
opłaty targowej (druk nr 796).
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XXXII/728/2001 Rady
Miejskiej w Gliwicach z 25 października

11.

12.

13.

14.

2001 r. w sprawie utworzenia jednostki
– powiatowego centrum ratownictwa
i reagowania kryzysowego (druk nr 808).
Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwał Rady Miasta Gliwice upoważniających do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej
(druk nr 807).
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta
Gliwice w latach 2018-2021 pod nazwą
„Bezpieczne Gliwice” (druk nr 806).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ul. Mikołaja Kopernika
(druk nr 800).
Projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego
część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz
południową granicą miasta (druk nr 809).
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15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru położonego
w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej (druk nr 810).
16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji
Gliwickiego Ośrodka Metodycznego
(druk nr 798).
17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Gliwicach, ul. Warszawska 35 a, poprzez zmianę siedziby
(druk nr 799).
18. Projekt uchwały w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Gliwice w 2018 roku
(druk nr 801).
19. Projekt uchwały w sprawie zniesienia
statusu pomnika przyrody powołanego
rozporządzeniem nr 42/2005 Wojewody
Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. (druk
nr 803).
20. Projekt uchwały w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków finansowych

21.

22.

23.
24.
25.

Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r. (druk nr 802).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich
pobierania (druk nr 812).
Projekt uchwały w sprawie podziału
Miasta Gliwice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gliwice (druk nr
797).
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach (druk nr 813).
Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane
przez radnych.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak
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ogłoszenia
KOMUNIKATY
Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Zarząd Budynków
Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
– przetarg nieograniczony, pn.:

Docieplenie budynku głównego, docieplenie i izolacja budynku gospodarczego,
podłączenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do miejskiej sieci
ciepłowniczej, adaptacja pomieszczenia
w budynku gospodarczym na pomieszczenie wymiennikowni wraz z jego wyposażeniem w węzeł cieplny oraz likwidacja
nieekologicznych urządzeń na paliwo
stałe w mieszkaniach w budynku przy
ul. Ligockiej 59 w Gliwicach.

Wykonanie podłączenia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
do miejskiej sieci ciepłowniczej
z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe
wraz z wydzieleniem pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych w mieszkaniach przy ul. Świętojańskiej 27
w Gliwicach.

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 9.00

Termin składania ofert:
28 marca 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:
30 marca 2018 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:
28 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach.
Część nr 1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową
mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach.
Część nr 2. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej, docieplenie stropu
piwnic metodą natryskową oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach.
Część nr 3. Wymiana przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy
ul. Przemysłowej 4a-4b, 5a-5b i 8a-8b.

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach gminnych
i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości zabudowanej,
obejmującej:

Część nr 2. Usługi w zakresie konserwacji zieleni
niskiej, tj. koszenie traw i przycinanie żywopłotów na terenach gminnych zabudowanych i niezabudowanych administrowanych przez Zarząd
Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. – ROM-4
w Gliwicach wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem skoszonej trawy oraz ściętych żywopłotów.

Termin przetargu: 11 kwietnia 2018 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:
664 700,00 zł

Część nr 3. Usługi w zakresie konserwacji zieleni
niskiej, tj. koszenie traw i przycinanie żywopłotów na terenach gminnych zabudowanych i niezabudowanych administrowanych przez Zarząd
Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. – ROM-6
w Gliwicach wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem skoszonej trawy oraz ściętych żywopłotów.
Część nr 4. Usługi w zakresie konserwacji zieleni niskiej, tj. koszenie traw i przycinanie żywopłotów na
terenach gminnych zabudowanych i niezabudowanych administrowanych przez Zarząd Budynków
Miejskich II TBS Sp. z o.o. – ROM-10 w Gliwicach
wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem
skoszonej trawy oraz ściętych żywopłotów.
Termin składania ofert: 26 marca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

obwieszczenia / informacje
OBWIESZCZENIE

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 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym
wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2018 r. należy oczyścić podwórza, piwnice,
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem
pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni
i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2018 r. właściciele, administratorzy budynków i innych
pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:
• na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg
trutki,
• w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
15 marca 2018 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych, itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r. należy pozostawić wyłożoną
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2018 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

Część nr 1. Usługi w zakresie konserwacji zieleni
niskiej, tj. koszenie traw, przycinanie żywopłotów,
krzewów i pnączy na terenach TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS
Sp. z o.o. – ROM-4, ROM-6 i ROM-10 w Gliwicach
wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem
skoszonej trawy oraz ściętych żywopłotów.

Termin składania ofert: 23 marca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 marca 2018 r. o godz. 10.00

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych w terminie do 31 marca każdego
roku, z góry za dany rok, bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego
przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi
Interesantów na stanowisku wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A, pokój
10, tel. 32/338-64-18, 32/338-64-19 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 2016 r.,
poz. 2147 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione
w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych
na cele rolne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 ww. ustawy),
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych
na cele mieszkalne (art. 72, ust. 3, pkt 4 ww. ustawy),
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych
na cele inne (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 gospodarstwa domowego nie przekracza
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS – może zostać na
ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata
wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku
(art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy
składać do 1 marca roku, za który bonifikata jest udzielona.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA OPŁAT
ZA ZMNIEJSZENIE
NATURALNEJ
RETENCJI
TERENOWEJ
1 marca 2018 r.
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie
nowe Prawo wodne (DzU z 2017 r.
poz., 1566) nakładające na samorząd
lokalny obowiązek określenia opłaty za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby
fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek
wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub
obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ
na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub
zamkniętej.
Oznacza to, że opłacie będzie podlegać powierzchnia nieruchomości
większa niż 35 arów, która została
zabudowana trwale (w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód
opadowych lub inaczej – poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni
biologicznie czynnej) na co najmniej
70% powierzchni. Dla poboru opłaty
przewidziano w ustawie maksymalne
stawki w granicach od 0,10 zł/m2/rok
do 1 zł/m2/rok.
Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają
informację o wysokości opłaty, sposobie jej naliczenia, terminach płatności
i możliwości złożenia reklamacji. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.
Wpływy z opłat w 90% stanowią dochód Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie a w 10% – budżetu gminy.

• dz. nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha,
położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej
w KW nr GL1G/00020177/4.

*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium: 66 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 kwietnia 2018 r.
-----------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, oznaczonej jako:

• działki nr 51 o pow. 1,0982 ha,
nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 60
o pow. 0,1693 ha, obr. Nowe Gliwice, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako tereny
przemysłowe (Ba), na podstawie
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Termin przetargu: 17 kwietnia 2018 r., godz.
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 1 742 401 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który został
uwzględniony w cenie wywoławczej.

Wadium: 174 240 zł
Termin wpłaty wadium: 11 kwietnia 2018 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.
Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargów udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU
z 2018, poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
• nr 67/2018 do 2 kwietnia 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• od nr 54/2018 do nr 59/2018
do 28 marca 2018 r.
• od nr 60/2018 do nr 65/2018
do 30 marca 2018 r.

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 66/2018 do 30 marca 2018 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

23 maja 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony
na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga
wieczysta nr GL1G/00078992/4, obejmującej działkę nr 144 o pow. 2 574 m2 i działkę nr 153 o pow.
9 675 m2, obręb Kuźnica, użytek Ba (tereny przemysłowe), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne roszczenia.
Nieruchomość obciążona służebnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu, pasem o długości 116 m i szerokości 6 m, na
rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego
działki nr 143, obręb Kuźnica, zapisanej w KW GL1G/00078993/1.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00078992/4 wolny od wpisów.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:
1 748 100,00 zł
Wadium: 174 810,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 490,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który został wliczony do ceny wywoławczej.

Wyżej wymieniona nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie
zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 235/17 z 3 sierpnia 2017 r.
oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania
z zakresu administracji rządowej nr PM-5153/17 z 2 października
2017 r. oraz wykazu nr 18/SP/2017, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, obejmująca działki nr 144 o pow. 2 574 m2 i nr 153 o pow. 9 675 m2,
obręb Kuźnica, zapisane w KW GL1G/00078922/4. Zlokalizowana
jest w strefie peryferyjnej Gliwic w odległości około 8,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum, na terenach przemysłu,
baz i składów.
Teren płaski porośnięty dziką roślinnością, w tym samosiejkami.
W południowo-zachodnim rogu nieruchomości znajduje się maszt
wysokiego napięcia.
Na nieruchomości usytuowana jest sieć kanalizacji deszczowej, sieć
wodociągowa i elektroenergetyczna.
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny
zagospodarowane przez Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY
SA oraz w części nieużytkowane i niezagospodarowane lub użytkowane pod uprawy rolne. W niedalekiej odległości zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, las łabędzki, linia kolejowa relacji
Wrocław – Katowice.
Nieruchomość obciążona służebnością, polegającą na prawie
przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź
użytkownika wieczystego działki nr 143, obręb Kuźnica, zapisanej
w KW GL1G/00078993/1. Obciążeniu służebnością podlega pas
o długości 116 m i szerokości 6 m, co daje powierzchnię 696 m2,
wzdłuż północnej granicy działek.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gliwice, zatwierdzonego uchwałą nr
XIII/395/2007 Rady Miejskiej z 20 grudnia 2007 r., przedmiotowa
nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 1PBS,
co oznacza tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej: tereny przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe ww. terenu to:
• tereny przemysłu, baz i składów,
• koncentracja specjalizowanych funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych,
• nieuciążliwe działalności produkcyjno-wytwórcze i nieuciążliwe
usługi, takie jak: działalność komercyjna techniczno-produkcyjna,
usługowa oraz niezbędne składowanie i magazynowanie, biura,
przedstawicielstwa i reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne,
• logistyka.
Nieruchomość objęta jest w przeważającej części zasięgiem strefy
obserwacji archeologicznej.
Przez działkę nr 153 oraz niewielki fragment działki nr 144 przebiega linia energetyczna 110kV wraz ze strefą techniczną. Ponadto
przez fragment działki nr 144 przebiega sieć wodociągowa wraz ze
strefą techniczną oraz sieć kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji
deszczowej przebiega również przez niewielki fragment działki 153.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani
są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które
wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie pieniężnej do 16 maja 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, działka nr 144
i 153, obr. Kuźnica, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na
rzecz której nieruchomość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu
nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia
wadium w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty
(art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej – DzU z 2017 r., poz. 2097),
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia
kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się
od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć
do 15 maja 2018 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim
rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu
o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4
ww. ustawy).
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości,
wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
– art. 1 ww. ustawy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej
na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem
drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości nie później niż 2 dni przed dniem
zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia
kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi,
bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 5153/17 z 2 października 2017 r. na podstawie podanego
do publicznej wiadomości wykazu nr 18/SP/2017 stanowiącego
załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz.121 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje
nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce:
O Gliwicach/Oferta nieruchomości do zbycia oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach
Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej
(„Miejski Serwis Internetowy – Gliwice”) oraz codziennej ogólnokrajowej („Dziennik Gazeta Prawna”).
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OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Skargi w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 1804, obręb Nowe Miasto, KW nr
GL1G/00057932/3, użytek Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, powierzchnia gruntu
0,0144 ha.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w północno-zachodniej
części miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
mieszkaniowo-usługowa. Kształt działki regularny,
zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka posiada
w zasięgu dostęp do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej oraz energetycznej. Nieruchomość
posiada dostęp do publicznej drogi asfaltowej o małej
przepustowości. Brak występowania uciążliwości
i ograniczeń w użytkowaniu. Sąsiedztwo stanowią
tereny ciche i spokojne. Brak znaczących walorów
krajobrazowych.
Nieruchomość zabudowana jest garażem znajdującym się w przeważającej części na przedmiotowej
działce, zaś w pozostałej, niewielkiej części na nieruchomości przyległej, obejmującej działkę nr 1115, stanowiącą własność osoby fizycznej. Właściciel działki
nr 1115 korzysta z garażu i z tego tytułu naliczana jest
opłata za bezumowne użytkowanie nieruchomości gminnej. Nabywca nieruchomości, wyłoniony
w drodze przetargu, będzie zobowiązany uzyskać we
własnym zakresie służebność budynkową na część
budynku garażu, zlokalizowaną na działce nr 1115.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami
miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte
zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice (uchwała
Rady Miejskiej nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia
2005 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 14
z 15 lutego 2006 r., poz. 481) działka nr 1804 położona
jest na terenie opisanym symbolem 35 MN, co oznacza
tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy, dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług
produkcyjnych oraz warsztatów powodujących
znaczące zwiększenie ruchu samochodowego,
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
• uzbrojenie działki oraz dojazdy,
• zieleń i ogrody przydomowe.
Dodatkowo działka znajduje się na terenie, który
objęty jest zasięgiem strefy „B3” – pośredniej ochrony
konserwatorskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne
postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 28 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 290,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A w sali nr 34.
7. Wadium:
Wadium w wysokości 2900,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1804, obręb Nowe
Miasto oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku Gminy najpóźniej
20 kwietnia 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do 29 maja 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu:
Ze względu na powierzchnię, kształt, położenie i sposób korzystania z nieruchomości gruntowej nie stanowi ona samodzielnej nieruchomości do odrębnego
zagospodarowania, może natomiast służyć poprawie
warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej zbycie w drodze
przetargu ograniczonego do właścicieli/wieczystych
użytkowników nieruchomości przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych działek oznaczonych nr 1115 oraz wieczystych użytkowników działek nr 1074, 1076, obręb Nowe Miasto.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień
przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata
wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, należy okazać aktualny
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp.),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa
w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi
wieczystej wg stanu na 20 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie
do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do
20 kwietnia 2018 r. do siedziby Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM-5366/2017 z 16 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej częścią garażu obejmującej działkę nr 1804, obręb Nowe Miasto, położonej
w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg,
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5366/2017 z 16 listopada 2017 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7.Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

III ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Sikorskiego w Gliwicach
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 1640, obręb Sośnica, KW nr
GL1G/00092203/1, użytek Bi – inne tereny zabudowane, powierzchnia gruntu
0,1217 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w znacznej odległości od strefy centralnej miasta. Nieruchomość gruntowa pełni funkcję drogi
wewnętrznej. Teren dobrze skomunikowany
z dostępem do drogi publicznej, w niewielkiej odległości od ważnych szlaków komunikacyjnych, teren o średniej atrakcyjności
dla działalności usługowej. Działka o kształcie
odbiegającym od prostokąta, utrudniającym właściwe korzystanie z nieruchomości. Istnieją uciążliwości i ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomości z powodu
przebiegających przez działkę przewodów
instalacyjnych. Sieci uzbrojenia w bliskim
zasięgu. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową przejścia i przechodu
na rzecz każdoczesnego właściciela bądź
użytkownika wieczystego działki nr 1632,
obręb Sośnica. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz PWiK
Sp. z o.o. w Gliwicach w zakresie kanalizacji
sanitarnej Ø 300 mm o długości 5,70 m, co
wraz ze związaną z nią strefą ochronną daje
powierzchnię gruntu objętego służebnością
wynoszącą 18,80 m2.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie oraz zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za
wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę
Sośnica – północ (uchwała Rady Miejskiej
nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.
opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 143
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372) działka
nr 1640 położona jest na terenie opisanym
symbolem 12 U, co oznacza tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości, które zalicza się do terenów adaptacji i uzupełniania
istniejącej zabudowy i zagospodarowania.
Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
Działka znajduje się w granicach obszaru
górniczego „Sośnica III”.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z zapisami
ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
106 620,00 zł
Minimalne postąpienie: 1070,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 kwietnia 2018 r.
o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospo-

darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
wyżej opisanej nieruchomości odbył się
19 grudnia 2017 r. (o godz. 9.00) w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem
negatywnym.
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
wyżej opisanej nieruchomości odbył się
27 lutego 2018 r. (o godz. 9.00) w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem
negatywnym.
7. Wadium
Wadium w wysokości 10 700,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1640, obręb
Sośnica oraz wpisać, kto będzie nabywcą”.
Wadium winno być uznane na rachunku
gminy najpóźniej 18 kwietnia 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży
nastąpi do 24 maja 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, na wskazane konto bankowe
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem
uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu
Z uwagi na brak możliwości samodzielnej
zabudowy nieruchomości, zgodnie z zapisami
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, działka nr 1640 pełniąca obecnie
funkcję drogi wewnętrznej do przyległych nieruchomości została przeznaczona do zbycia
w drodze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ogranicza się do wieczystych użytkowników przyległych działek oznaczonych
nr 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1638,
1639, 1641, 1642, 1643, 1644, obręb Sośnica.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Wpłata wadium jest
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego
przez osobę/y, na rzecz której/których
będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu
jest osoba prawna lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający
nieruchomość:
przeznaczoną do wydzierżawienia,
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 12/SP/2018 do 29 marca 2018 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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3 miesięcy przed przetargiem) odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne
(wydane w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp.),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez
komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu
na dzień 18 kwietnia 2018 r. W przypadku,
gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które
potwierdzą jego uprawnienie do udziału
w przetargu ograniczonym w terminie do
18 kwietnia 2018 r. do siedziby Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-5108/2017 z 18 września
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności działki niezabudowanej
nr 1640, obręb Sośnica, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej działki,
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg,
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa
się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5108/2017
z 18 września 2017 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone
jest na stronie internetowej www.gliwice.
eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121
z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU
z 2014 r., poz. 1490).

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości
przeznaczone do:
przeznaczone do wynajęcia:

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. DERKACZA 2, lokal nr 4, parter,
pow. 37,45 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 100,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

(dodatkowy termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r.
od godz. 9.00 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 4A, lokal nr 6,
parter, I piętro, pow. 72,09 m2
+ 2 pomieszczenia gospodarcze
(I piętro): 29,3 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój (I piętro),
klatka schodowa z komórką (parter/I piętro), lokal do generalnego
remontu
• UL. HUTNICZA 5, lokal nr 3, I piętro,
Termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 10.30
pow. 76,45 m2 + 2 piwnice: 9,34 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 800,00 zł
3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
Wadium: 4800,00 zł
przedpokój, lokal do generalnego
Termin oględzin: 26 marca 2018 r. od godz.
remontu
15.00 do 15.10
Termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 166 200,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin oględzin: 26 marca 2018 r. od godz.
14.10 do 14.25

(dodatkowy termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r.
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. BARLICKIEGO 19, lokal nr 9, • UL. DASZYŃSKIEGO 23, lokal nr I,
IV piętro, pow. 36,31 m2, 2 popiwnica (wejście od podwórka),
mieszczenia, lokal do generalnego
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia,
remontu
WC, korytarz, lokal do generalnego
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 9.00
remontu
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

Termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 400,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 28 marca 2018 r. od godz.
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 10 kwietnia
2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• UL. BARLICKIEGO 19, lokal nr 10,
IV piętro, pow. 36,65 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego
• UL. BŁ. CZESŁAWA 4, lokal nr I, parremontu
ter, pow. 51,07 m2 + 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 400,00 zł
w piwnicy: 15,44 m2, 2 pomieszczeWadium: 3100,00 zł
nia, magazyn, WC, lokal do generalTermin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
nego remontu
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 14, garaż nr 2,
parter, pow. 60,72 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż nr 4,
parter, pow. 13,63 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

Termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 26 marca 2018 r. od godz.
15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r.
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V,
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 10 kwietnia
2018 r. od godz. 10.00 do 10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 1, lokal nr X,
piwnica, parter, pow. 260,11 m2,
4 pomieszczenia, klatka schodowa,
toaleta na parterze; 12 pomiesz• UL. DASZYŃSKIEGO 17, lokal nr III,
czeń, klatka schodowa, 4 korytarze
parter, pow. 102,06 m2, 4 pomieszw piwnicy, lokal do generalnego
czenia, 2 korytarze, 2 pomieszczeremontu
nia sanitarne, lokal do generalnego
Termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 11.30
remontu
Cena wywoławcza nieruchomości: 325 100,00 zł
Termin przetargu: 29 marca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 220 800,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

Wadium: 16 300,00 zł
Termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz.
12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 10 kwietnia
2018 r. od godz. 10.20 do 10.35, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

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

• nr 119-120 do 30 marca 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:

• nr 137-140, 152-156 do 30 marca 2018 r.

przeznaczone do sprzedaży:

• nr 141-150 do 4 kwietnia 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisku kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż
pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Do głównych obowiązków pracownika będzie
należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według
ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy,
obsługa przystanków wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem
kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie
szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu
kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej
150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na
wybrane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 32/33-04-635.

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu
w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności
interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic
i Mostów S.A.
w Gliwicach,
ul. Nad Bytomką 1,
zatrudni:
• operatora z uprawnieniami
do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami
do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami
do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami
rozkładarki mas
mineralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami
do obsługi równiarki.

NIERUCHOMOŚCI

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail:
jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczyć
je osobiście do siedziby PRUiM S.A.
pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Nad
Bytomką 1.
Kontakt: 32/270-40-03.

nabór nr KD.210.11.2018.KAW-1

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Kontroli
i Audytu Wewnętrznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 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 poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 4 kwietnia 2018 r. do godz.
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. 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.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 15 marca 2018 r.

oferuje do wynajęcia:
• moduły biurowe w różnych
metrażach i konfiguracjach,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w media,
• dostępne miejsca
parkingowe bezpośrednio
przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany przez profesjonalną
firmę oraz monitorowany
telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy
PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum
Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą
Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84 lub
e-mail: marketing@scl.com.pl
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• pracownik sprzedaży
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie zawodowe mile widziane,
mile widziana znajomość języka angielskiego, dobra znajomość obsługi komputera, zakres obowiązków: kontakt z klientami
polskimi – obsługa sprzedaży na portalach
Amazon, jedna zmiana, miejsce pracy:
Gliwice;

• pracownik magazynu 
wyrobów gotowych
wykształcenie, doświadczenie: brak
wymagań, segregacja, załadunek okien
i drzwi do wywozu według zleceń, ciężka
praca fizyczna związana z podnoszeniem
ciężarów, jedna zmiana, miejsce pracy:
Pyskowice;

• spawacz
wykształcenie zawodowe, roczne doświadczenie, spawanie konstrukcji stalowych,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• ślusarz
wykształcenie zawodowe, roczne doświadczenie, prace ślusarskie przy konstrukcjach stalowych, obsługa sprzętu
ślusarskiego, jedna zmiana, miejsce pracy:
Gliwice;

• wulkanizator
wykształcenie zawodowe, mile widziane
doświadczenie oraz prawo jazdy kat. B,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• tokarz
wykształcenie zawodowe, min. 3 lata doświadczenia na ww. stanowisku, umiejętność czytania rys. technicznego, zakres
obowiązków: praca na maszynie, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• barista – kelner 
wykształcenie średnie, książeczka sanepidu, doświadczenie w obsłudze klienta,
mile widziana umiejętność pracy z ekspresem, zakres obowiązków: obsługa klienta, przygotowywanie napojów, jedzenia,
sprzątanie – praca w kawiarni, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• pomocnik/operator lini
montażowej 
wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe: min. 3 miesiące w produkcji, zdolności manualne, zakres obowiązków: montaż elementów na linii przy
użyciu prostych narzędzi, kontrola jakości
komponentów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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.
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kultura

Chopin po rosyjsku

CO? GDZIE? KIEDY?

Walentina Igoszyna 25 marca wystąpi z recitalem kończącym tegoroczną Wiosnę z Fryderykiem. Muzyka fortepianowa na tle egzotycznej scenerii Palmiarni Miejskiej (park Chopina,
ul. Fredry 6) zapewni niezapomniane wrażenia!
ninowa w Moskwie i II nagrody na
Międzynarodowym Konkursie im.
José Iturbiego w Walencji. Świetna
pianistka zaprezentuje w Gliwicach
„Preludia op. 28”, które Fryderyk
Chopin skomponował na Majorce,
oraz „Wariacje na temat Corelliego”
(„La Folía”) napisane przez Siergieja
Rachmaninowa. Temat przewodni
jej recitalu to „Chopin i Rosjanie”.
Koncert Walentiny Igoszyny rozpocznie się o godz. 19.30. Bilety można
nabyć w kasie Palmiarni. Występ
będzie transmitowany na telebimie
na Rynku. Organizatorem cyklu jest
Miasto Gliwice.
(mm)

Walentina Igoszyna

Na początek... requiem
XXXVIII Gliwickie Spotkania Chóralne rozpoczną się w niedzielę 25 marca od mszy żałobnej
francuskiego kompozytora Maurice’a Duruflé’a. W nietypowym koncercie otwarcia wystąpi
gospodarz festiwalu, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, oraz zaproszeni goście.
Pozostałe festiwalowe wydarzenia zaplanowano na 21 i 22
kwietnia. Odbędą się warsztaty
umuzykalniające dla dzieci realizowane metodą Carla Orffa
i warsztaty gospel dla dorosłych,
a także wieczorne koncerty.

Szczegóły są dostępne na stronie
internetowej gsch.pl.
Organizatorem Gliwickich Spotkań
Chóralnych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury. Miasto Gliwice dofinansowuje imprezę. Wstęp wolny.(mm)

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej

Bardzo zmysłowy spektakl

fot. Teatr Miejski w Gliwicach

Nowy Orlean, miasto jazzu i francuskich pączków, jest miejscem akcji jednego z najsłynniejszych dramatów XX wieku – „Tramwaju zwanego pożądaniem”. Do Luizjany przeniesie nas
przedstawienie oparte na kultowym tekście Tennesseego Williamsa. Premiera w Teatrze
Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57) już 24 marca!
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Mirosława Żak
jako Blanche DuBois

■■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 17.00: „Twórczość codzienna – zalety twórczego
działania w pracy” – warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 17.00–19.00: „Wielkanocne dekoracje – szkliwienie” – warsztaty ceramiczne, Filia nr 9 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)
■■ godz. 19.00: „Tramwaj zwany pożądaniem” – spektakl
przedpremierowy, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy
Świat 55–57)
■■ godz. 20.00: „Wieża. Jasny dzień” – premiera filmu
z udziałem Anny Krotoskiej, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)

sobota 24 marca

■■ godz. 10.00–12.00: „Świece żelowe” – warsztaty artystyczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)
■■ godz. 10.00 i 14.00: „Pisanki i babeczki do wielkanocnego koszyka” – warsztaty kulinarne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 11.00 i 13.00: warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00 i 14.00: „Zwyczaje wiosenne na Górnym
Śląsku” – spotkanie z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk od
święta”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 18.00: „Powitanie wiosny balladą” – koncert
Kacpra Chirzyńskiego, Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 19.00: „Tramwaj zwany pożądaniem” – premiera spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy
Świat 55–57)

niedziela 25 marca
fot. D. Nita-Garbiec

– „Requiem” to czołowe dzieło
Duruflé’a. Wieloczęściowa kompozycja, medytacja nad tekstem
liturgii żałobnej, zostanie wykonana
w czasie pasyjnym, odpowiednim
na duchowe przygotowanie do
wydarzeń zbliżającego się Triduum
Paschalnego – mówi Ola Winogrodzka, dyrektor organizacyjny
festiwalu. Koncert Akademickiego
Chóru Politechniki Śląskiej pod
dyrekcją Tomasza Giedwiłły oraz
Akademickiego Chóru Politechniki
Wrocławskiej rozpocznie się o godz.
19.45 w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła
II 5). Chórzystom będą towarzyszyć
znakomici soliści: Paweł Seligman
(organy), Magdalena Spytek-Stankiewicz (mezzosopran) i Szymon
Szymik (bas). Na scenie wystąpi
jednocześnie ponad 80 osób!

■■ godz. 18.00: „Teodor Herzl: nowoczesne rozwiązanie
kwestii żydowskiej” – wykład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu „Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah
Arendt. Wielkie postacie żydowskiej religii, filozofii
i polityki”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 18.00: „Transylwania – więcej niż Drakula: magiczna kraina w łuku Karpat” – spotkanie podróżnicze
z Dawidem Smolorzem, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 18.00: „Projekty dla Śląska” – otwarcie wystawy,
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.30: „Śpiewanki żeglarskie” – spotkanie z piosenką turystyczną z cyklu „Paskuda zaprasza”, teatr Stara
Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3)

piątek 23 marca
fot. J. B. Millot

Walentina Igoszyna to jedna
z najbardziej uznanych rosyjskich
pianistek. Objawiła swój talent już
w bardzo młodym wieku, jako czternastolatka wygrywając trzyetapowy
Międzynarodowy Konkurs Młodych
Pianistów „Arthur Rubinstein in
memoriam” w Bydgoszczy – ten
sam, w którym kilka lat później
triumfowała Julianna Awdiejewa,
późniejsza zwyciężczyni XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Bydgoszcz był dla
Igoszyny trampoliną do następnych
sukcesów – I nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Rachma-

czwartek 22 marca

Gliwicki spektakl korzysta z najnowszego polskiego przekładu autorstwa Jacka Poniedziałka, aktora,
który doskonale wie, jak tłumaczyć
tekst, by właściwie wybrzmiał na
scenie. W roli Blanche DuBois,
frywolnej i namiętnej histeryczki,
wystąpi Mirosława Żak, na co
dzień aktorka Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Partnerować
jej będą między innymi Izabela
Baran, Łukasz Kucharzewski i Dominika Majewska z zespołu Teatru
Miejskiego w Gliwicach. Przed

aktorami stoi duże zawodowe
wyzwanie – ich wielkimi poprzednikami byli między innymi Vivien
Leigh i Marlon Brando, odtwórcy
głównych ról w niezapomnianej
adaptacji Elii Kazana.
Premiera spektaklu w reżyserii Jacka
Jabrzyka jest zaplanowana na sobotę
24 marca o godz. 19.00. Przedstawienie będzie grane przedpremierowo
23 marca. Informacje o pozostałych
terminach i biletach są dostępne na
stronie teatr.gliwice.pl. 
(mm)

■■ godz. 10.00–16.00: Niedziela pod znakiem zajączka,
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 11.00: Festiwalowy poranek z O!PLA 2018 –
projekcje filmów animowanych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 11.00: „Kopciuszek” – spektakl Teatru Muzycznego Wit-Wit, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 12.00: „Stwórz bohatera!” – warsztaty teatralne
w ramach Bajtel klubu, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 18.00: Póki Co – koncert poezji śpiewanej z cyklu „PaskudoFonia”, klub muzyczny 4art (ul. Siemińskiego 22)
■■ godz. 18.15: „Święty Piotr i inne papieskie bazyliki
Rzymu” – projekcja filmu 3D, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)
■■ godz. 19.30: „Chopin i Rosjanie” – recital fortepianowy Walentiny Igoszyny w ramach Wiosny z Fryderykiem, Palmiarnia Miejska (park Chopina, ul. Fredry 6)
■■ godz. 19.45: „Requiem” – koncert inauguracyjny
XXXVIII Gliwickich Spotkań Chóralnych, katedra pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II 5)

poniedziałek 26 marca

■■ godz. 15.00: RoboDay – zajęcia z obsługi zabawek interaktywnych i symulatorów lotu, Filia nr 17 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)
■■ godz. 19.30: Otwarta Scena Impro, Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

wtorek 27 marca

■■ godz. 18.00: English evening – wieczorek językowy,
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz 19.00: „Pasja” – spektakl Teatru A z cyklu „Teatr
zakwita w Brzezince”, kościół pw. św. Jadwigi (ul. Zamojska 12)

środa 28 marca

■■ godz. 12.30: „Czwarta władza” – projekcja w ramach
Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
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