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Nowy most 
nad Kłodnicą

Stary most nad Kłodnicą w ciągu ul. 
Dworcowej przejdzie gruntowną moderni-
zację. Przebudowa rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Nowym mostem będzie można 
przejechać najprawdopodobniej w 2017 r. 

Prawie 3 tysiące 
Kart Seniora

Karta Seniora umożliwia osobom po-
wyżej 67 roku życia korzystanie ze zniżek 
nie tylko w miejskich obiektach, ale też 
prywatnych przedsiębiorstwach. Jej wy-
robienie jest proste i bezpłatne.

Rodzina 500+ 
na start!

1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Gliwicach rozpocznie 
przyjmowanie wniosków o świadczenie 
wychowawcze w ramach programu "Ro-
dzina 500+". Jak złożyć wniosek?

Wyślij znajomym 
Gliwice

Muzeum w Gliwicach wydało serię 10 
pocztówek z najbardziej charakterystyczny-
mi gliwickimi miejscami m.in. z Radiostacją, 
Palmiarnią Miejską czy panoramą starówki. 
To gratka nie tylko dla kolekcjonerów.

3

https://gliwice.eu
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1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach rozpocz-
nie przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ra-
mach programu „Rodzina 500+”.

Druki wniosków można pobrać 
w wymienionych (w ramkach obok) 
placówkach oraz ze strony interneto-
wej gliwickiego OPS. Osoby posiada-
jące podpis kwalifikowany lub konto 
na ePUAP mogą złożyć wniosek elek-
tronicznie poprzez stronę internetową 
www.opsgliwice.pl – zakładkę „świad-
czenie wychowawcze 500+” przy uży-
ciu opcji „złóż wniosek”, lub elektro-
nicznie poprzez banki i ZUS. Wnioski 
można przesyłać również pocztą na 

adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gliwice ul. Górnych Wałów 9.

Osoby ubiegające się o świadczenie, 
które złożą wnioski do 1 lipca, otrzy-
mają świadczenie z wyrównaniem od  
1 kwietnia. Szczegółowe informacje 
na temat realizacji programu „Rodzina 
500+” w Gliwicach można uzyskać na 
stronie www.opsgliwice.pl w zakładce 
„śWIaDcZENIE WYcHOWaWcZE 500+” 
oraz pod numerem telefonu: 32/335-96-
84 i 32/335-96-85.

Rodzina 500+ na start!
 W SZKOŁacH I PRZEDSZKOlacH Na TERENIE GlIWIc, DO KTÓRYcH ucZĘSZ-

cZa DZIEcKO (w przypadku dzieci uczęszczających do różnych jednostek 
oświatowych wniosek można złożyć w wybranej przez rodzica/opiekuna szkole 
lub przedszkolu),

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

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

 W FIlII OPS nr 1, ul. Reymonta 18 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

 W FIlII OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku 
do piątku od 8.00 do 15.00,

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

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

 W FIlII OPS nr 1, ul. Reymonta 18 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

 W FIlII OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,

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

Wnioski o świadczenie na drugie i kolejne dziecko przyjmo-
wane będą:

Wnioski o świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko  
przyjmowane będą tylko w poniższych punktach:

W marcu Prezydent Zygmunt Frankiewicz przyjął delegację samorzą-
dowców z Obwodu Donieckiego na ukrainie, którzy przebywali w Pol-
sce na wizycie studyjnej w ramach programu Study Tours to Poland. 

Ich pobyt w Polsce zorganizowa-
ło Kolegium Europy Wschodniej we 
Wrocławiu. Zaproszeni goście byli 
pod wrażeniem zmian, które zaszły 
w całym kraju oraz ogromu pracy 
samorządowej wykonanej w naszym 

mieście. Program finansowany jest ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, jednakże w pomoc 
przy realizacji wizyty włączyły się 
różne instytucje i jednostki samorzą-
dowe województwa śląskiego.   (ij)

Znamy już harmonogram terenowych zbiórek elektrośmieci. 
Najbliższa odbędzie się 2 kwietnia w Sośnicy. 

Specjalnie oznakowany samo-
chód będzie czekał przy ul. Przed-
wiośnie, nieopodal szkoły. Zużyty 
sprzęt będzie można oddać w godz. 
10:00-13:00. Warto pamiętać, że 
poza terenowymi punktami, elek-
trośmieci oraz inne odpady, których 
nie można wyrzucać do śmietnika, 
można oddawać  w Punkcie Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, znajdującym się przy 
ul. Rybnickiej. W ubiegłym roku 
gliwiczanie oddali do punktów aż  
21 ton starego sprzętu.

Harmonogram zbiórek dostępny 
na stronie: www.gliwice.eu/miasto/
ekologia

Kto nie śmieci,  
ten świeci 
przykładem!

Z Doniecka
do Gliwic
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Podczas dni otwartych, które 
miasto zorganizowało tuż przed 
udostępnieniem DTś kierowcom, 
każdy mógł wejść do tunelu. Z tej 
niecodziennej okazji skorzystało 
tysiące osób, które zobaczyły 
wnętrze jednego z najnowocze-
śniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. Jakie jeszcze tajemnice 
skrywa tunel DTś?

Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach 
ma 8 km. Łączy Gliwice z Katowicami i jest 
drogą o kluczowym znaczeniu komuni-
kacyjnym dla Górnego Śląska. Przebiega 
przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę 
Śląską i Zabrze. Trasa została podzielona na 
dwa odcinki: G1 – od granicy z Zabrzem do 
ul. Kujawskiej oraz G2 – od ul. Kujawskiej 
do węzła z DK88. Na tym odcinku, pod ul. 
Dworcową i Zwycięstwa, wybudowano 
niezwykły obiekt – tunel o długości 493 m 
i szerokości od ponad 10 do 20 m, wypo-
sażony w najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne. Zainstalowano w nim sze-
reg urządzeń, które mają zapewnić kierow-
com bezpieczną jazdę. Tunel jest na bieżąco 
monitorowany przez Centrum Sterowania 
Ruchem funkcjonujące w Zarządzie Dróg 
Miejskich przy ul. Płowieckiej, dzięki czemu 
skraca się czas reakcji służb ratunkowych czy 
porządkowych, interweniujących w przy-
padku ewentualnych zdarzeń. 

– Tunel został wyposażony w systemy 
zabezpieczeń: urządzenia wentylacyjne 
i oddymiające, oświetlenie, monitoring z ka-
merami wideo (16 kamer obrotowych i 50 
kamer wideo-detekcji), systemy łączności 
radiowej, dźwiękowy system ostrzegawczy 
i system sygnalizacji pożaru. Są one zarzą-
dzane przez Centrum Sterowania Ruchem, 
działają automatycznie, ale są pod stałą 

kontrolą naszych pracowników. System po-
trafi wykryć obecność pieszego w tunelu 
oraz sytuacje, gdy ktoś zatrzyma samochód 
lub coś zgubi na trasie. Gdy ktoś pojawi się 
w tunelu, automatycznie przez głośniki zo-
stanie poinformowany, co należy zrobić, by 
bezpiecznie opuścić to miejsce. O zdarzeniu 
zostaną powiadomione również odpowied-
nie służby, a ruch w tunelu zostanie wstrzy-
many – wyjaśnia Dawid Ochód z ZDM.

W tunelu znajduje się 10 nisz, które 
umożliwiają rozmowę z obsługą. Na bie-
żąco są też kontrolowane stężenia tlenku 
azotu, węgla, przejrzystość powietrza czy 
prędkość strumienia powietrza – w razie 
potrzeby uruchamia się wentylacja. Po-
nadto na DTŚ, przed kluczowymi węzłami, 
znajduje się 9 dużych znaków zmiennej 

treści, na których, w zależności od zmie-
niającej się sytuacji, wyświetlane są in-
formacje m.in. o wypadkach czy innych 
utrudnieniach w ruchu. ZDM odpowiada 
również za utrzymanie zieleni na DTŚ. 

– Przy gliwickim odcinku DTŚ mamy 
25 ha trawników, 240 drzew, 4 tys. krze-
wów, 8 tys. pnączy oraz zbiorniki wodne. 
Wiosną pojawią się kolejne nasadzenia – 
zapewnia Grzegorz Wieczorek, zastępca 
dyrektora ZDM w Gliwicach. 

ZDM dba również o utrzymanie czy-
stości i odśnieżanie DTŚ – odcinki G1 i G2 
oczyszczane są mechanicznie przy użyciu 
zamiatarek pojemnościowych z zabudo-
wanym odkurzaczem. 

– W trakcie sprzątania, prace zabez-
piecza przyczepa ze świetlnym znakiem 

zmiennej treści. Do sprzątania tunelu 
wykonawca wykorzystuje zamiatarki oraz 
myjkę drogową ciśnieniową, wyposażoną 
w sterowane z kabiny operatora, listwy 
myjące. W razie konieczności umycia ścian 
bocznych tunelu wykonawca użyje wyso-
kociśnieniowego, spalinowego urządzenia 
myjącego. Tunel na czas sprzątania będzie 
zamykany. Pasy zieleni będą oczyszczane 
poprzez ręczne zbieranie śmieci. Każdy 
pojazd wykonujący prace w ciągu DTŚ 
będzie oznakowany zgodnie z przepisami 
prawa o ruchu drogowym – mówi Andrzej 
Razmus z ZDM w Gliwicach.

– Obecnie funkcjonowanie tunelu znaj-
duje się jeszcze w fazie testów i kierowcy 
muszą się przyzwyczaić do zmian – dodaje 
Anna Gilner, p.o. dyrektora ZDM.  (mf)
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Tunel DTś bez tajemnic

Po zakończeniu budowy Drogowej Trasy średnicowej, znajdującej się 
na finiszu modernizacji gliwickiego dworca kolejowego, przyszła pora 
na kolejną inwestycję. Za 19 mln zł miasto chce rozbudować lotnisko, 
które obecnie jest wykorzystywane do celów sportowych.

W pobliżu funkcjonują trzy bardzo 
łatwo dostępne, duże lotniska: w Pyrzowi-
cach, w Balicach i pod Ostrawą. Gliwice nie 
zamierzają z nimi konkurować. 

lotnisko w Gliwicach, po rozbu-
dowie, ma służyć inwestorom 
jako baza dla lotów bizneso-
wych, sportowych i małego 
ruchu cargo. 

Lotnisko gliwickiego aeroklubu ma 
swoje atuty: jest świetnie zlokalizowa-
ne, niedaleko skrzyżowania autostrad 
A1 i A4, ma odpowiednio dużą po-
wierzchnię i jest dobrze przygotowane 
do tzw. general aviation czyli publiczne-
go transportu lotniczego na małą skalę. 

 – Na tego typu usługi jest spore zapo-
trzebowanie, szczególnie tu, w Gliwicach, 
gdzie jest mnóstwo firm, które z takich 
usług korzystają. Mamy też warunki, żeby 
w takim kierunku się rozwijać – mówi 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 
Obecnie lotnisko dysponuje jedynie tra-
wiastym pasem startowym, z którego 
nie da się korzystać przy złej pogodzie. 
Zakładany zakres prac obejmuje wy-
budowanie utwardzonego pasa i drogi 
startowej, dróg kołowania, płyty postojo-
wej, kontenerowej stacji paliw, hangarów 
postojowych i postojowo-obsługowych, 
parkingów i dróg dojazdowych wraz 
z niezbędną infrastrukturą w zakresie 
odwodnienia, zasilania w wodę i ener-
getycznego. Wymagania dotyczące tego 
typu lotnisk nie są takie, jak w przypadku 
dużych portów lotniczych, stąd nakłady 

na dostosowanie do nowych funkcji są 
zdecydowanie mniejsze. Planowana 
kwota inwestycji to 19 mln zł. Na ten rok 
zaplanowano prace o wartości 2,7 mln zł, 
na dwa kolejne – po 8 mln zł. Lotnisko ma 
być gotowe do 2018 r. W tej chwili pro-
wadzone są prace związane z podziałem 
geodezyjnym. 

W efekcie, miasto Gliwice przejmie 
na własność tę część gruntów, na których 
powstanie inwestycja. Pieniądze na ten 
cel pochodzić będą z miejskiego budże-
tu, a realizować go będzie Górnośląska 

Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. 
Obecnie trwa postępowanie przetargo-
we mające na celu wyłonienie wykonaw-
cy dokumentacji. Ma ona być gotowa 
na przełomie roku. – Otwarcie lotniska 
w Gliwicach dla ruchu biznesowego 
z pewnością przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności miasta i stanowić będzie 
uzupełnienie dla lotniska w Pyrzowicach, 
a razem z nim będzie ważnym elemen-
tem systemu transportowego wojewódz-
twa śląskiego – podsumowuje prezydent 
Frankiewicz.

Na tych monitorach pracownicy Centrum Sterowania Ruchem mają podgląd na sytuację w tunelu DTŚ
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cała Polska na niebiesko. 
Gliwice też!

Wyślij znajomym Gliwice
Wraz z wiosną turyści coraz liczniej odwiedzają – i zwiedzają – nasze 
miasto. Z myślą o nich Muzeum w Gliwicach wydało serię 10 pocztó-
wek, na których znalazły się zabytkowe budowle i najbardziej cha-
rakterystyczne gliwickie miejsca. Zdjęcia, które znalazły się na wi-
dokówkach to fotografie promocyjne Wydziału Kultury i Promocji 
Miasta urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Widokówki przedstawiają Rynek wraz 
Ratuszem, Zamek Piastowski, Radiostację, 
Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Pal-
miarnię. Nie zabrakło także ulubionej przez 
gliwiczan fontanny z placu Piłsudskiego. Na 
jednej z kartek pocztowych znalazła się też 
zimowa panorama Gliwic. – Pocztówka to 
jeden z najlepszych ambasadorów miasta 
– pamiątka ulubiona przez turystów, a także 
gratka dla kolekcjonerów. Nawet smartfony 
i tablety nie zdołały jej zdetronizować – tra-
dycyjna pocztówka wciąż ma swoich wiel-
bicieli. Seria widokówek wydana przez Mu-

zeum w Gliwicach prezentuje najpiękniejsze 
miejsca miasta. Przygotowaliśmy je z myślą 
o turystach, ale jesteśmy przekonani, że 
pocztówki ucieszą także samych mieszkań-
ców. Gliwice, a już szczególnie Stare Miasto, 
mają w sobie mnóstwo uroku, którym chęt-
nie się dzielimy. Dzięki widokówkom jest to 
możliwe, a koszt sprawienia radości niewiel-
ki – mówi Magdalena Baraniecka z Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Pocz-
tówki można kupić w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej przy kinie Bajka 
oraz w Willi Caro. Koszt każdej kartki to 1 zł.

„Poznaj, zanim ocenisz” – to hasło tegorocznego światowego Dnia świadomości 
autyzmu, który obchodzony będzie 2 kwietnia w całej Polsce, także w Gliwicach. 
Frontowa ściana budynku urzędu Miejskiego, gliwicka Radiostacja oraz Palmiarnia 
Miejska w Gliwicach tego dnia rozbłysną na niebiesko (z tym kolorem kojarzona jest 
akcja). Przedsięwzięciu patronuje Prezydent Miasta Gliwice, Zygmunt Frankiewicz.

 Z raportu opublikowanego 
przez Fundację Jaś i Małgosia, 
zajmującą się wsparciem osób 
dotkniętych autyzmem oraz ich 
rodzin wynika, że ok. 85% społe-
czeństwa słyszało o tym zaburze-
niu. Niewielu jednak wie, czym 
tak naprawdę autyzm się objawia 
i na czym dokładnie polega.

 Autyzm to całościowe 
zaburzenie rozwoju i funkcjo-
nowania ośrodkowego układu 
nerwowego dla którego cha-
rakterystyczne są: kłopoty 
z mówieniem, zaburzona 
zdolność komunikowania się 
i budowania relacji interper-
sonalnych, mniejszy wachlarz 
przejawianych zachowań i ich 
stereotypowość, a także brak 

kontaktu wzrokowego. Osoby 
z autyzmem często „zatapia-
ją” się w świecie własnych 
przeżyć, alienując się od śro-
dowiska, stąd jego nazwa po-
chodząca od greckiego słowa 
autós, co oznacza „sam”.

 Włączając się w obchody 
Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu, 2 kwietnia na nie-
biesko zostanie podświetlona 
frontowa ściana Urzędu Miej-
skiego, a także gliwicka Radio-
stacja i Palmiarnia Miejska. 
Tego samego dnia, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
zorganizuje konferencję pod 
nazwą „ABC Autyzmu w Piątej 
odsłonie”, w trakcie której pre-
legenci poruszą kwestie zwią-

zane z najnowszą klasyfikacją 
zaburzenia oraz efektywnymi 
formami pracy z dziećmi do-
tkniętymi autyzmem. Ponadto, 
z inicjatywy gliwickiego Klubu 
Rodziców Dzieci z Autyzmem, 
działającego przy Fundacji Jaś 
i Małgosia, o godz. 10:00 z Ryn-
ku, wystartuje „niebieski” Rajd 
Rowerowy, a dwie godziny póź-
niej, w CH Forum zacznie działać 
punkt informacyjny przezna-
czony dla wszystkich, którzy 
chcą dowiedzieć się więcej na 
temat autyzmu – jego najczęst-
szych objawów, metod diagno-
zy oraz miejsc, gdzie należy 
zwrócić się po pomoc. Szcze-
góły na stronie internetowej:  
www.jim.org.pl.  (ij)
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Dzięki nowoczesnemu oświetleniu gliwicka Radiostacja  
może „zmieniać kolor” w zalezności od okazji
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Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa mostu nad Kłodnicą 
w ciągu ul. Dworcowej. Posiadające trwałą wadę przęsło mostu zosta-
nie wyburzone, a w jego miejsce powstanie nowe.

– Modernizacja obiektu od strony 
kościoła św. Barbary będzie polegała 
na wymianie przęsła mostu, przebu-
dowie przyczółków i wzmocnieniu 
posadowienia. Rozebrane zostanie 
również jedno z przęseł obiektu, na 
którym znajduje się obecnie tzw. dziki 
parking – mówi Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Prace mają się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. W II kwartale 2016 r. zo-
stanie zawarta umowa z wykonawcą. 
Najprawdopodobniej nowym mostem 
będzie można przejechać w 2017 r. 

Przypominamy, że w 2013 r.  
zakończyła się przebudowa mostu 
nad Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa. 
Podczas trwających 6 miesięcy prac 
naprawiono i zabezpieczono skorodo-
wane elementy konstrukcji, a także 
wymieniono nawierzchnię jezdni oraz 
chodników na moście. Odnowione zo-
stały też zabytkowe balustrady, a skar-
py w pobliżu mostu zostały umocnione. 
Zlikwidowano też torowisko tramwa-
jowe na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. 
Wybrzeże Armii Krajowej. 

 (mf)

Marco inwestuje w strefie

Nowy most  
nad Kłodnicą

Karetka  
dla Gliwic

Gliwicka firma Marco przygotowuje się do nowej inwestycji. Marek ślibo-
da – prezes Marco sp. z o.o. podpisał umowę z KSSE na kupno ponad 3 ha 
ziemi o wartości ponad 6,3 mln zł. co powstanie na tej działce?

Zaledwie półtora roku temu firma 
Marco rozpoczęła działalność w nowej 
siedzibie, a już przygotowuje się do ko-
lejnej inwestycji – Marek Śliboda w ubie-
głym tygodniu podpisał akt notarialny na 
zakup 3,46 ha ziemi, na której planuje 
wybudować kampus Marco i rozbudo-
wać dotychczasową infrastrukturę. Na 
nowym terenie powstaną nie tylko nowe 
hale produkcyjne, magazyny i biura, ale 
przede wszystkim Centrum Projektowania 

Produktów i Usług, Centrum Badań i Roz-
woju oraz Centrum Edukacji Biznesowej. 
Budowa ma się rozpocząć w 2018 r., 
a zakończyć dwa lata później. Nowa inwe-
stycja to ponad sto nowych miejsc pracy, 
głównie dla inżynierów oraz pracowników 
administracyjnych i produkcyjnych. 

– Kampus będzie miejscem, w którym 
będziemy prowadzić badania, analizy 
i projekty, które sprawią, że życie wielu lu-
dzi stanie się łatwiejsze. Nowa inwestycja 

będzie miejscem, w którym prowadzony 
od ubiegłego roku projekt Marco Business 
School będzie kontynuowany i rozwijany, 
czego efektem – taką mamy nadzieję – 
będzie nowe pokolenie przedsiębiorców 
– innowacyjnych i odpowiedzialnych spo-
łecznie – powiedział „Miejskiemu Serwi-
sowi Informacyjnemu – Gliwice” Marek 
Śliboda, prezes Zarządu Marco sp. z o.o. 

Firma Marco jest producentem spe-
cjalistycznych komponentów do izolacji, 
uszczelniania, znakowania czy identy-

fikacji stosowanych w wielu branżach 
przemysłu. Firma jest przedsiębiorstwem 
rodzinnym, a swój sukces zawdzięcza in-
nowacyjnemu i efektywnemu podejściu 
do produkcji i zarządzania. Od lat Marco 
inwestuje i lokuje nakłady we wszystkie 
sfery swej działalności biznesowej, nie za-
pomina jednak o sferze społecznej i cha-
rytatywnej. Za swą działalność, w 2015 r.  
Marek Śliboda został uhonorowany sta-
tuetką „Gliwickiego Lwa”, Nagrodą Pre-
zydenta Miasta Gliwice.  (mf)fo
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Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach kupiło 12 nowych 
karetek z najnowocześniejszym wyposażeniem. Jedna z nich trafi do 
stacji w Gliwicach, która ma na swoim wyposażeniu już siedem tego 
typu pojazdów.

Ambulanse są skomputeryzowane, 
każdy posiada GPS. Mają silniki o po-
jemności 2143 cm3 i 120 KW. W środku 
jest po pięć miejsc siedzących i jedno 
leżące. Zostały wyposażone m.in. w de-
fibrylator LIFEPAK, pompę infuzyjną, 
ssak, respirator, pulsoksymetr, krzeseł-
ko kardiologiczne, materac próżniowy, 
kamizelkę KED, deskę, pasy, stabilizator, 
nosze zbierakowe, ładowarkę i reduktor. 
Posiadają też najnowocześniejsze nosze 
główne z transporterem. 

 – Nosze są tak skonstruowane, 
że umożliwiają płynną regulację kąta 
nachylenia oparcia pod plecami do 
90 stopni, regulację wysokości w sze-

ściu poziomach, szybkie i bezpieczne 
łączenie transportera z noszami, sys-
tem zabezpieczający przed wyjazdem 
transportera z ambulansu w przypad-
ku niepełnego rozłożenia. Płyta pod 
materacem przystosowana jest do 
prowadzenia reanimacji – mówi Artur 
Borowicz, dyrektor WPR w Katowicach 
– Każda nasza nowa karetka to teraz 
mały OIOM na kółkach.

Nowe ambulanse kosztowały 
ponad 4,5 mln zł i zostały kupione 
ze środków własnych WPR w Kato-
wicach. Do Gliwic nowy ambulans 
przyjedzie po zakończeniu wszystkich 
procedur prawnych. (mf)

fo
t. 

M
ar

co
fo

t. 
I. 

Ja
sn

ow
sk

a

fo
t. 

W
PR

 w
 K

at
ow

ic
ac

h

Most przy kościele św. Barbary zostanie zmodernizowany. Efekty zobaczymy w 2017 r.
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W Gliwicach nie brakuje aktywnych seniorów. Z myślą o nich 
w ubiegłym roku powstała Karta Seniora, umożliwiająca korzysta-
nie ze zniżek osobom, które ukończyły 67 rok życia.

Starsi gliwiczanie chętnie korzystają 
z Karty Seniora wydawanej w ramach 
programu „Gliwicki Senior 67+ 75+”. 
W okresie od 5 stycznia 2015 r. do 30 
marca bieżącego roku wydano ich w su-
mie 2986. W programie uczestniczy 
40 podmiotów. 10 z nich to obiekty 
miejskie, a 30 stanowią prywatni przed-
siębiorcy i inne instytucje. Różnorodna 

baza partnerów programu daje osobom 
powyżej 67 roku życia nie tylko zniżki 
związane z szeroko pojętą rekreacją, ale 
również ulgi w placówkach leczniczych 
i rabaty na zakupy u prywatnych przed-
siębiorców. – Serdecznie zapraszamy do 
udziału w programie „Gliwicki Senior 
67+ i 75+” podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą oraz inne podmioty  

prywatne – zachęca Beata Jeżyk z Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych. Zaprasza 
też seniorów, którzy chcą skorzystać ze zni-
żek – Osoby zainteresowane otrzymaniem 
Karty Seniora powinny wypełnić wniosek 
o jej wydanie. Można go pobrać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach lub ze strony internetowej 
Miasta Gliwice – tłumaczy Beata Jeżyk. 
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim, na stanowisku Konsultanta 
ds. Osób Niepełnosprawnych, okazując 
przy tym dokument tożsamości ze zdję-
ciem. Po pozytywnej weryfikacji Karta 
Seniora zostanie wydana bezpłatnie, 
w dniu złożenia wniosku. Dokument 
ze zdjęciem trzeba mieć przy sobie 
również za każdym razem, gdy bę-
dzie się z niej korzystać.

Gdzie szukać zniżek? Miejsca, 
które uczestniczą w programie 
są oznaczone specjalną naklej-
ką „Gliwicka Karta Seniora”. 
Wykaz firm, przedsiębiorstw 
i instytucji, które oferują zniż-
ki dla posiadaczy karty, można 
znaleźć na miejskiej stronie 
internetowej (www.gliwice.eu), 
w zakładce dla mieszkańców,  
Gliwicki Senior 67+ 75+.  (mag)

Prawie 3 tys. kart seniora

Zatorze to jedna z dzielnic w Gliwicach, którą wyróżnia wyjątkowa aktywność seniorów. Wszystko zaczęło się od badania potrzeb dzielnicy 
w ramach projektu „Senior – aktywny Gliwicki Obywatel” realizowanego przez Fundację lepszy świat dla Niepełnosprawnych. Seniorzy 
uczestniczyli w Kawiarenkach Obywatelskich – warsztatach, które zainicjowały powstanie Klubu Seniora.

Na spotkaniach Klubu, które od-
bywają się dwa razy w miesiącu w po-
mieszczeniach Rady Osiedla przy ul. 
Chorzowskiej 42, pojawia się zazwyczaj 
około 20-30 osób. 

– Zgodnie z życzeniem seniorów, spo-
tkania mają charakter „kawiarniany”. Ale 
nie brakuje też spotkań tematycznych, na 
które zapraszani są ciekawi ludzie, czy 
zajęć artystyczno-manualnych – mówi 
Wiesław Golec, klubowicz i jednocześnie 
członek Rady Osiedla. 

Dotychczas seniorzy zorganizowali 
Dzień Chiński, podczas którego poznali 
kulturę i zwyczaje chińskie, było też 
spotkanie z prawnikiem, psychologiem 
i pracownikiem banku, wycieczka do Wi-
sły, a w planach jest wyjazd do Krakowa. 

– To, co wyróżnia naszych seniorów, to 
zamiłowanie do muzyki. Najbardziej udane 
są zawsze spotkania z Wiesławem Mach-
nikiem, artystą z Zatorza, który sam pisze 
piosenki i komponuje muzykę oraz z zamiło-
waniem opowiada o swoich dwóch pasjach: 
kolei i górach. Seniorzy chętnie sięgają też 

po osiedlowy śpiewnik. Częstym gościem 
Klubu jest również akordeonista Jeremiasz, 
za sprawą którego tradycyjne Biesiady Osie-
dlowe gromadzą wielu uczestników, a sala 
rozbrzmiewa muzyką i śpiewem – wylicza 
Zofia Trzeszkowska-Nowak, która aktywnie 
wspiera nowopowstały Klub.

Teraz klubowicze marzą o Disco Se-
nior i wygląda na to, że pragnienie zosta-
nie zrealizowane. Na tym jednak plany 
się nie kończą. 

– Chcemy zapraszać kolejnych gości, 
aktywnie spędzać czas i rozpocząć wę-
drówki nordic walking, chcemy też zwie-
dzić piękne okolice Gliwic – wymienia 
Zofia Trzeszkowska-Nowak.

Wszyscy zainteresowani Klubem Se-
niora mogą przyjść na spotkanie. 

– Liczymy na to, że nasze grono się 
powiększy, a liczba zaangażowanych 
w działania Klubu wzrośnie. Jak człowiek się 
wciągnie w jakieś zadanie i widzi, ile dobra 
i radości może tym sprawić innej osobie, to 
satysfakcja jest ogromna. Staje się motorem 
do dalszej pracy – mówi Wiesław Golec. 

Klub nawiązał kontakt z innymi 
organizacjami tego typu w Gliwicach, 
z którymi wymienia się doświadczeniami 
podczas wspólnych spotkań w Centrum 
Wolontariatu przy GCOP.

Seniorów chcących dołączyć do Klu-
bu Seniora na Zatorzu zapraszamy do 

kontaktu: we wtorki i czwartki, w godz. 
18.00-20.00, pod numerem telefonu: 
661-465-783

Anita Szczecina,  
Monika Wojdowska-Krawczyk

Gliwickie Centrum  
Organizacji Pozarządowych

Rozśpiewane Zatorze
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Wybierz sobie szkołę
Education Fair 2016 to nic innego, jak Gliwickie Targi Edukacyjne 
organizowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy 
z Miastem Gliwice. 

Targi Education Fair 2016 mają w Gli-
wicach kilkuletnią tradycję. Od 2012 r. 
organizowane są z myślą o rodzicach 
oraz uczniach wszystkich typów szkół 
i placówek oświatowych. Cieszą się spo-
rym zainteresowaniem. Nic dziwnego – 
to dobra okazja, by dokładnie obejrzeć 
ciekawe stoiska, poznać ofertę zgroma-
dzonych w jednym miejscu wszystkich 
gliwickich gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych i porozmawiać w punktach 
konsultacyjnych.

– Szkoły prezentują swoją ofertę 
edukacyjną oraz możliwości rozwijania 
umiejętności i zainteresowań na zajęciach 
pozalekcyjnych w danej placówce. Każda 
szkoła ma swoje stoisko prowadzone 

przez nauczycieli i uczniów, z którymi od-
wiedzający mogą porozmawiać również 
mniej formalnie i dowiedzieć się wszyst-
kiego na temat szkoły, która ich interesuje 
i którą biorą pod uwagę w swojej dalszej 
drodze edukacyjnej. Każda edycja targów 
cieszy się sporym zainteresowaniem 
gliwickiej młodzieży – powiedział „Miej-
skiemu Serwisowi Informacyjnemu – Gli-
wice” Jacek Tarkota, dyrektor Gliwickiego 
Ośrodka Metodycznego.

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą 
się w piątek, 8 kwietnia, w godzinach od 
9.30 do 16.00 w Hali Sportowej „Górne 
Wały” przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 11 (wejście od ulicy Zygmunta 
Starego).  (mf)

Targi Education Fair 2015 przyciągnęły tłumy zainteresowanych ofertą edukacyjną  
gliwickich szkół
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W Młodzieżowym Domu Kultury w Bojkowie trwa remont. co prawda 
MDK funkcjonuje przy ul. Parkowej od 2001 r., ale budynek ma już ponad 
60 lat i wymaga gruntownego remontu. Inwestycja powinna się zamknąć 
w kwocie 1,7 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków Miasta Gliwice.

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury 
w Bojkowie powstał na przełomie lat 40. 
i 50. ubiegłego stulecia, z inicjatywy lokalnej 
społeczności. Przez 60 lat miał wielu gospo-
darzy, którzy w miarę swoich możliwości 
i potrzeb dbali o jego stan techniczny.

– Został zbudowany ogromnym nakła-
dem pracy społecznej mieszkańców dziel-
nicy, przez wiele lat służył i służy nadal jako 
centrum działań kulturalnych dzielnicy, był 
miejscem spotkań Klubu Sportowego, Parafii 
i Caritas Bojków, Rady Osiedla, Stowarzysze-
nia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
SEZAM, Teatru A, Szkoły Podstawowej nr 
8 oraz innych zorganizowanych grup i sto-
warzyszeń działających na terenie dzielnicy 
Bojków. W sali widowiskowej MDK odbywały 
się m.in. imprezy weselne i okolicznościowe 
przyjęcia – mówi Piotr Pielka, dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

W 2007 roku budynek został przekaza-
ny w trwały zarząd MDK. Nadal odbywały 

się tam imprezy okolicznościowe z udzia-
łem środowiska lokalnego oraz wyda-
rzenia kulturalne i edukacyjne, których 
organizatorem lub współorganizatorem 
był MDK. W 2013 r. powstała koncepcja 

remontu pomieszczeń MDK, wykonano 
też roboty budowlane obejmujące wy-
mianę instalacji elektrycznej na parterze 
obiektu oraz budowę nowych rozdzielni. 
W 2014 r. przygotowano wielobranżowy 
projekt remontu i przebudowy obiektu.

– W roku 2015 rozpoczął się pierwszy 
etap modernizacji – wzmocniono drewnia-
ną konstrukcję dachu budynku, wyposażo-
no salę widowiskową w sufit akustyczny, 

wykonano też elektryczne prace uzupełnia-
jące, wyburzono starą i postawiono nową 
scenę, na której może się zmieścić orkiestra 
lub mogą się odbywać występy zespołów 
tanecznych. Łączny koszt dotychczas wy-
konanych prac wyniósł niemal 695 tys. zł 
– wylicza Piotr Pielka. 

W 2017 r. mają zakończyć się prace 
w sali widowiskowej: dokończenie sceny, 
wyrównanie posadzki sali, wykonanie 
stolarki drzwiowej, kotłowni gazowej, 
a także instalacji centralnego ogrzewania, 
wewnętrznej instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej oraz wentylacyjnej. Ponadto prze-
prowadzone zostaną prace remontowe 
dachu, kominów i instalacji odgromowej. 
Planowane są również prace remontowe 
pozostałych pomieszczeń parteru i pierw-
szego piętra, w tym toalet. 

– Ten etap inwestycji powinien się 
zakończyć wraz z końcem czerwca 2017 r. 
Po wykonaniu modernizacji architektoniczno
-budowlanej i instalacyjnej pozostanie kwe-
stia wyposażenia sali w mechanikę sceny 
i okotarowanie, nagłośnienie i oświetlenie 
sceniczne oraz zagospodarowanie otoczenia 
budynku – mówi Piotr Pielka.  (mf) 

Nowa scena dla Bojkowa

Politechnika 
otwiera drzwi
Tegoroczni maturzyści stoją przed nie lada wyzwaniem – wyborem 
odpowiedniego kierunku studiów. aby im to ułatwić, Politechnika 
śląska zaprasza 8 kwietnia na Dzień Otwarty!

Spotkanie dla tegorocznych matu-
rzystów i zainteresowanych uczniów 
klas młodszych odbędzie się w Cen-
trum Edukacyjno-Kongresowym przy 
ul. Konarskiego 18B o godz. 10:00. 
Będzie to okazja, by poznać zasady 
rekrutacji i ofertę edukacyjną na naj-
bliższy rok akademicki, a także zapo-
znać się z efektami prac studenckich 
kół naukowych działających na uczelni, 
czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w uczelnianej fotobudce.

– Przyszli studenci będą też mieli 
okazję odwiedzić wydziały zloka-
lizowane na terenie gliwickiego 
kampusu, poznać zaplecze laborato-
ryjne i przekonać się, jak na co dzień 

funkcjonuje jedna z największych 
uczelni technicznych w Polsce. Bę-
dzie też możliwość porozmawiania ze 
studentami i wykładowcami uczelni. 
Maturzyści dowiedzą się m.in. jakie 
kierunki studiów proponuje 18 jed-
nostek Politechniki Śląskiej, działa-
jących na terenie Gliwic, Katowic, 
Zabrza, Rybnika i Sosnowca – mówi 
Paweł Doś, rzecznik prasowy Poli-
techniki Śląskiej.

W Dniu Otwartym Politechniki Ślą-
skiej może wziąć udział każdy, nie jest 
wymagana wcześniejsza rejestracja. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/ 237 
19 69.  (mf)

10:00 – oficjalne powitanie i rozpoczęcie Dnia Otwartego Politechniki Śląskiej 
przez władze uczelni (aula A)

10:10 – prezentacja oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 
2016/2017 (aula A)

10:40 – omówienie procesu rekrutacji na studia (aula A)
11:00 – spotkania na stoiskach informacyjnych z przedstawicielami wydziałów 

 oraz studenckich kół naukowych działających na Politechnice Śląskiej 
 (hol na parterze i I piętrze)

12:00 – zwiedzanie wybranego wydziału Politechniki Śląskiej (I tura)
13:00 – zwiedzanie drugiego wybranego wydziału Politechniki Śląskiej (II tura)
14:00 – zakończenie

Harmonogram Dnia Otwartego Politechniki Śląskiej:
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60-letni obiekt zmieni się nie do poznania. Po gruntownej modernizacji będzie ponownie 
służył lokalnej społeczności
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W sobotę, 2 kwietnia, w Willi caro odbędzie się kolejne spotkanie 
z cyklu Muzeum Baśni. To zwiedzanie ekspozycji połączone z roz-
budzeniem dziecięcej wyobraźni. 

Zajęcia poprowadzi Mateusz Świ-
stak – opowiadacz baśni, animator kul-
tury, autor bloga basnienawarsztacie.pl  
i książki „Zabawy z ryżem”, który współ-
pracuje m.in. z Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie oraz z Domem Oświatowym 
Biblioteki Śląskiej. Prowadzi również za-
jęcia w przedszkolach na terenie Śląska 
i Małopolski. – Uczestnicy zajęć poznają 
wybrane obiekty i fragmenty ekspozy-
cji, które staną się punktem wyjścia do 
snucia opowieści o baśniowych stwo-
rach i wydarzeniach. Dzięki pracy nad 
napełnianiem obiektu własną historią, 
dzieci będą miały szansę dłużej obcować 
z zabytkami, dokładniej im się przyjrzeć, 
zapamiętać dotyczące ich szczegóły – za-

chęcają muzealnicy. Tym razem scenerią 
do tworzenia baśni stanie się wystawa 
„Wiek pary. Maszyny, które zmieniły 
świat”. Zwiedzanie Muzeum i tworzenie 
własnych opowieści będzie przeplatane 
zabawami ruchowymi, a na zakończenie 
baśniowej przygody najmłodsi stworzą 
prace plastyczne, związane z wymyślo-
nymi historiami. Dwugodzinne zajęcia, 
które rozpoczną się 2 kwietnia (o godz. 
11.00 i 13.00), są przeznaczone dla dzieci 
w wieku od 6 do 9 lat. Z uwagi na ogra-
niczoną liczbę miejsc do Muzeum Baśni 
obowiązują zapisy. 

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie www.muzeum.gliwice.pl.

 (mag)

uwadze czytelników polecamy 
książki podróżujących autorów.

W piekle eboli Tadeusza Biedzkiego 
to relacja z dramatycznych wydarzeń 
w Afryce Zachodniej w czasie epidemii 
śmiertelnego wirusa, uzupełniona po-
nad setką znakomitych, fotografii. Autor 
śledzi losy ludzi, przedziera się przez 
dżunglę i lasy namorzynowe, spotyka 
Polaka – właściciela kopalni diamentów, 
zostaje przemytnikiem. Biedzki przed-
stawia niezwykłe ludzkie historie. Po-
kazuje Afrykę prawdziwą – bez retuszu 
i politycznej poprawności. 

Zapiski Nosorożca Łukasza Orbitow-
skiego to Republika Południowej Afryki, 
dzikość przyrody, ruchliwe ulice wielkich 

miast i bezdroża w głębi kraju. To opowieść 
o jednym z najbardziej fascynujących kra-
jów świata czy szczere wyznanie pisarza, 
że nie wyjaśni nam Afryki? Ascetyczny 
dziennik podróży? A może zmysłowa, na 
wpół baśniowa włóczęga przez świat magii 

i archetypów Czarnego Lądu? Jedno jest 
pewne: Orbitowski w Zapiskach Noso-
rożca mówi o Afryce w sposób, w jaki nie 
zrobił tego nikt do tej pory.

Wymienione książki to tylko wierz-
chołek góry lodowej. Po więcej zaprasza-
my do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach.

KulTuRa

Przed nami Wojewódzkie Prezentacje artystyczne Dzieci i Młodzie-
ży. Impreza, organizowana co roku przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach, odbędzie się już po raz osiemnasty. 

Wojewódzkie Prezentacje Artystycz-
ne Dzieci i Młodzieży z roku na rok gro-
madzą coraz większą liczbę uczestników. 
Uzdolnione dzieci i młodzież zaprezen-
tują swoje umiejętności z różnych dzie-
dzin – w konkursie biorą udział wokaliści, 
muzycy i tancerze, występujący indywi-
dualnie oraz reprezentujący przedszkola, 
szkoły, koła zainteresowań, szkółki i mło-
dzieżowe domy kultury z terenu całego 
województwa. Dla wielu młodych wyko-
nawców taki występ będzie pierwszym 
krokiem na scenie. 

Jako pierwsi zaprezentują się wyko-
nawcy muzyczni – Dzień Muzyki zaplano-
wano na 7 i 8 kwietnia. Soliści i zespoły 
będą prezentować się w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Barlickiego, w jed-
nej z trzech kategorii wiekowych: 5-8 lat, 
9-12 lat i 13-19 lat. 

Z kolei 13 kwietnia rywalizować 
o uznanie jury będą tancerze. Każdy 
uczestnik będzie mógł zaprezentować 
maksymalnie czterominutowy układ 
taneczny. Jury oceni dobór repertuaru 
i muzyki, opracowanie choreogra-
ficzne, estetykę kostiumów, technikę 
wykonania i ogólny wyraz artystyczny. 
Najlepsi wykonawcy zostaną zaprosze-
ni do udziału w Koncercie Galowym 
– 29 kwietnia w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym uczestnicy Dnia Tańca 
i Dnia Muzyki jeszcze raz zaprezentu-
ją swoje talenty, a zwycięzcy, których 
wyłoni jury, otrzymają nagrody. Re-
gulamin Wojewódzkich Prezentacji 
Artystycznych Dzieci i Młodzieży oraz 
dodatkowe informacje można znaleźć 
na stronie www.mdk.gliwice.pl.  (mag)

czas odkrywania 
młodych talentów

W krainie baśni

czytanie bez granic

W trzeciej literackiej podróży, w ramach 
całorocznego cyklu „literacki przewodnik 
po świecie”, odwiedzamy czarny ląd. 

Zachęcamy do wzięcia udziału  
w literacko-podróżniczym konkursie. 
Jego laureaci otrzymają nagrody nie-
spodzianki. By wziąć udział w zabawie, 
należy przesłać e-mail z wiadomością, 
w której…

Proszę podać o czyim dworze i jakim 
kraju pisze Ryszard Kapuściński w Ce-
sarzu?

Odpowiedzi należy przesłać na ad-
res konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 
5 kwietnia. Nagrody otrzymają: druga 
i dwunasta osoba, które nadeślą prawi-
dłową odpowiedź. Laureatów poinfor-
mujemy wiadomością zwrotną. 

Afrykański  
marzec  
zagadka nr 3
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OGŁOSZENIa

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

miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysło-
wych, 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 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewi-
dzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2016 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopa-
trzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

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

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

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia
 i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W 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 zdro-
wia, 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.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

OfERTY PRACY NIERuChOMOśCI

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

• fryzjer damsko-męski – wykształ-
cenie zawodowe kierunkowe,  
3 lata doświadczenia, książeczka 
sanepidu, praca w salonie fryzjer-
skim jako fryzjer damsko–męski, 
jedna zmiana, 1/2 etatu, miejsce 
pracy: Knurów;

• cukiernik – wykształcenie zawo-
dowe lub średnie, doświadczenie 
w branży cukierniczej, samodziel-
ność na stanowisku pracy, produk-
cja różnego rodzaju wyrobów cu-
kierniczych zgodnie z recepturami 
i procedurami o wymaganej jakości 
– sporządzanie ciasta, dekorowanie 
wyrobów, dbanie o jakość, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• elektromechanik – wykształcenie 
zawodowe elektryczne, wymagane 
doświadczenie zawodowe w utrzy-
maniu ruchu min. 2 lata, upraw-
nienia SEP do 1kV, wynagrodzenie 
zależne od kwalifikacji, miejsce pra-
cy: Gliwice, Strefa Ekonomiczna;

• operator ładowarki II/III stopnia 
– wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie, uprawnienia na 
ładowarkę, dwie zmiany, oferta 
także dla osób z orzeczonym st. 
niepełnosprawności, miejsce pra-
cy: Gliwice;

• kierowca kat. c+E – wykształcenie 
zawodowe, roczne doświadczenie 
zawodowe, umiejętność manew-

rowania naczepą na placu, zakres 
obowiązków: kierowanie i obsługa 
ciągnika terminalowego typu Kal-
mar, podstawianie naczep, dwie 
zmiany (18.00-6.00, 6.00-18.00, 
po 12 godz.) + weekendy, system 
czterobrygadowy, miejsce pracy: 
Centrum Dystrybucji Tesco Gliwice;

• kasjer-sprzedawca – wykształce-
nie: min. zawodowe, doświadcze-
nie zawodowe min. 1 rok, ksią-
żeczka sanepidu lub gotowość do 
jej wyrobienia, zakres obowiąz-
ków: profesjonalna obsługa klien-
ta, realizacja polityki sprzedażowej 
firmy, obsługa kasy fiskalnej, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Toszek.

Oferty z 24 marca 2016 r.

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

nabór nr KD.210.11.2016.IR-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników 
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów  

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

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

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

Spedytor
Miejsce pracy: Gliwice • nr ref.: Spedytor/MSI/2016

Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 27 lat;

• Dobre warunki pracy  
i stabilność zatrudnienia;

• Pakiet świadczeń pozapłaco-
wych w postaci opieki medycz-
nej lub programu sportowo-re-
kreacyjnego;

• Pakiet świadczeń socjalnych;
• Atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• Terminowe wypłaty wynagro-

dzenia;
• Szkolenie wprowadzające;
• Miłą atmosferę pracy;
• Samodzielne i odpowiedzialne 

stanowisko.

Wymagania:
• Doświadczenie w planowaniu tras 

w firmie transportowej;

• Doświadczenie w pozyskiwaniu 
i budowaniu relacji ze zlecenio-
dawcami;

• Posiadanie własnych kontaktów 
transportowych;

• Biegła znajomość języka 
angielskiego;

• Wykształcenie min. średnie 
(mile widzialne o profilu logi-
stycznym);

• Dyspozycyjność;
• Kultura osobista oraz wysokie 

umiejętności interpersonalne  
i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• Sprzedaż i pozyskiwanie 

ładunków zgodnie z potrzebami 
i celami działu;

• Stały kontakt z klientami  
i podwykonawcami;

• Współpraca z innymi działami 
spółki w ramach realizowanych 
zleceń;

• Optymalizacja kosztów transportu;
• Dbałość o jakość dostaw;
• Raportowanie wyników pracy.

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Lo-
gistyki SA ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informa-
cje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie nastę-
pującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych Dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. 
zm.)”.

OGŁASZA 
że 8 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w sali 146 w urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 

ul. Zwycięstwa 21 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr 
KW Gl1G/00049125/4, obejmującej działkę nr 1358 o pow. 0,1816 ha obr. Nowe 

Miasto, położoną w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego, na podstawie art. 37  
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne 
roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr 
GL1G/00049125/4 nieruchomość nie jest przedmiotem 
żadnych obciążeń.
W stosunku do nieruchomości zawarta jest umowa dzier-
żawy ze Szpitalem Miejskim nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 
20, z mocą obowiązującą do 25 marca 2017 r.
cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 776 400,00 zł
Wadium: 77 640,00 zł
Minimalne postąpienie: 7770,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu 
z podatku VAT – art. 43 ust. 10 ustawy.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie 
zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 520/15 z 12 paździer-
nika 2015 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr 
PM-2162/16 z 8 stycznia 2016 r. oraz wykazu nr 2/SP/2016 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Zygmunta 
Starego, oznaczona jako działka nr 1358 obr. Nowe Miasto 
stanowi własność Skarbu Państwa. Kształt działki regular-
ny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana 
jest trójkondygnacyjnym budynkiem o pow. użytk. 321 m2, 
podpiwniczonym, obecnie nieużytkowanym, w złym stanie 
technicznym. Fundamenty budynku żelbetowe, mury nośne 
z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapien-
nej, strop nad piwnicą łukowo-żelbetowy, pozostałe stropy 
drewniane, dach konstrukcji drewnianej płatwiowo-kro-
kwiowy, pokryty dachówką, stolarka okienna i drzwiowa 
drewniana, częściowo okratowana. Budynek wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania i odgromową.
Na działce usytuowany jest ponadto budynek portierni 
o pow. użytk. 23 m2. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów 
i budynków na działce 1358 usytuowany jest również bu-
dynek o nr 2405, o pow. zabudowy 1 m2, niemniej jednak 
jest to jedynie element sieci wodociągowej.
Teren wokół budynku ogrodzony, porośnięty trawą, drze-
wami oraz w niewielkim fragmencie zajęty pod drogę we-
wnętrzną stanowiącą wjazd na teren szpitala. Ogrodzenie 
w części nie pokrywa się z granicami działki. Od strony ul. 
Zygmunta Starego ogrodzenie murowane z cegły z metalo-
wymi przęsłami, w pozostałej części płot z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkalno-użyt-
kowa oraz tereny służby zdrowia. Nieruchomość położona 
jest w centrum miasta, w bliskiej odległości od przystanków 
komunikacji miejskiej.
W pobliżu nieruchomości znajduje się następujące uzbro-
jenie: linia energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna 
i gazowa.
Na podstawie umowy dzierżawy z 25 marca 2014 r. działkę 
nr 1358 przekazano w dzierżawę Szpitalowi Miejskiemu 
nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 20. Przedmiotowa umowa 
obowiązuje do 25 marca 2017 r. Działka wykorzystywana 
jest przez Szpital jedynie w niewielkim fragmencie, w miej-
scu istniejącego wjazdu na jego teren szpitala. W związku 
z planowaną przez szpital budową nowego wjazdu na jego 
teren, ruch na działce nr 1358 zostanie całkowicie wyłączony, 
tym samym stanie się ona zbędna na potrzeby szpitala. 
Przedmiotowa umowa dzierżawy, zgodnie z zawartymi w niej 
postanowieniami, może zostać rozwiązana w każdym czasie 
za porozumieniem stron.
Dojazd:
Nieruchomość położona bezpośrednio przy ul. Zygmunta Sta-
rego. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
do czasu wybudowania przez szpital na działce sąsiedniej 
nr 1354 nowego zjazdu, dojazd do działki nr 1358 odbywać 
się będzie istniejącym obecnie zjazdem, a po wybudowaniu 
przez szpital nowego zjazdu, włączenie ruchu do ul. Zygmun-
ta Starego będzie możliwe bezpośrednio z działki nr 1358.
Przeznaczenie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 1358 na moment sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego położona była 
w granicach terenu zamkniętego, dla którego nie sporządza 
się planu miejscowego. Tym samym nie zostało określone 
przeznaczenie, ani zasady zagospodarowania tej działki. 
W okresie sporządzania i uchwalania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działka posiadała status 
terenu zamkniętego. Na mocy decyzji Ministra Obrony Na-
rodowej z 30 września 2014 r. nr 393/MON (DzU z 2014 r., 
poz. 321) została wyłączona z nieruchomości objętych klau-

zulą terenów zamkniętych MON. Powyższa zmiana została 
wprowadzona do operatu ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre-
ślenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu wydaje się na wniosek inwestora.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu 
zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości 
w terenie.
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin  
20 maja 2016 r. w godz. 13.30-14.00.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
w formie pieniężnej do 1 czerwca 2016 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny prze-
targ nieograniczony, działka nr 1358 obr. Nowe Miasto, 
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 wy-
pędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.,  
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczo-
nym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczają-
cej 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 – t.j. 
DzU z 2014 r., poz. 1090), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskie-
go oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty 
równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy 
przedłożyć do 1 czerwca 2016 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w woje-
wódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi gra-
nicami 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 ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez mini-
stra 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 aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-

sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach tel. 32/239-12-35.
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OGŁOSZENIa
NIERuChOMOśCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

uŻYTKOWE

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

 □ ul. PRYMaSa STEFaNa WYSZYń-
SKIEGO 9, lokal nr 9, IV piętro, pow.  
22,48 m2, 1 pokój z aneksem kuchen-
nym, Wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
54 900,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. PRYMaSa STEFaNa WYSZYńSKIE-
GO 14c, lokal nr 29, VII piętro, pow. 
46,34 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
109 800,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. ZWYcIĘSTWa 5, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 119,90 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, 2 spiżarki, przedpokój, pomiesz-
czenie gospodarcze, łazienka z Wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
187 300,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. OKOPOWa 10, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 88,95 m2 + piwnica –  
8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
2 przedpokoje, spiżarka 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
138 500,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. RYBNIcKa 32B, lokal nr 39, I pię-
tro, pow. 35,38 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
80 200,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 10.30 do 10.45

Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. KOlBERGa 2, lokal nr 2, parter, 
pow. 29,11 m2 + piwnica – 3,39 m2,  
1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
64 600,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. KOlBERGa 4, lokal nr 3, parter, 
pow. 38,57 m2 + piwnica – 4,20 m2, 
2 pokoje, kuchnia, Wc, przedpokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
88 100,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. OKRZEI 11, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 121,24 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
283 100,00 zł
Wadium: 14 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. OKRZEI 17, lokal nr 1, parter, 
pow. 39,23 m2 + piwnica – 6,03 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. RYBNIcKa 111, nieruchomość 
zabudowana domem mieszkal-
nym jednorodzinnym, parter, 
poddasze użytkowe, strych, piw-
nica, pow. 67,50 m2, na parterze:  
1 pokój, przedpokój, kuchnia, Wc; 
na poddaszu: 2 pokoje; na strychu: 
1 pomieszczenie; w piwnicy: 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00

cena wywoławcza nieruchomości:  
106 100,00 zł
Wadium: 5400,00
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.20
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. RYBNIcKa 113, nieruchomość 
zabudowana domem mieszkalnym 
jednorodzinnym, parter, poddasze 
użytkowe, strych, piwnica, pow.  
67,19 m2, na parterze: 1 pokój, przed-
pokój, kuchnia, Wc, korytarz; na pod-
daszu: 2 pokoje, klatka schodowa; na 
strychu: 1 pomieszczenie; w piwnicy: 
2 pomieszczenia 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 200,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.20
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. REYMONTa 22, lokal nr 3, parter, 
pow. 31,41 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do Wc na klatce schodowej 
(części wspólne)
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
29 400,00 zł
Wadium: 1500,00 zł
Termin oględzin: 5 kwietnia 2016 r.  
od godz. 10.25 do 10.35
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. BRacKa 16, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 43,15 m2 + piwnica – 5,07 m2, 
2 pokoje, kuchnia, Wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
56 900,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 5 kwietnia 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. NOWY śWIaT 9, lokal nr 1, parter, 
pow. 46,52 m2, 1 pokój, kuchnia, ła-
zienka z Wc (do legalizacji), przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., godz. 12.30

cena wywoławcza nieruchomości:  
117 200,00 zł 
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 31 marca 2016 r.  
od godz. 11.10 do 11.25
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. lOTNIKÓW 18, lokal nr 1, parter, 
pow. 49,85 m2 + piwnica – 2,88 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
100 900,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 6 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. WOlNOścI 54, lokal nr 2, par-
ter, pow. 47,60 m2 + piwnica –  
7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
104 900,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.15 do 13.30
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. TOSZEcKa 24, lokal nr 9,  
II piętro, pow. 51,50 m2 + piwnica –  
14,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
129 700,00 zł 
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 4 kwietnia 2016 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. DZIEWaNNY 7, lokal nr 5, I piętro, 
43,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
spiżarka, przedpokój 
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 500,00 zł
Wadium: 5400,00 zł

Termin oględzin: 4 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. cZaJKI 6, lokal nr 2, parter, 
37,30 m2 + piwnica – 3,69 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
90 800,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 6 kwietnia 2016 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r.

 □ ul. NOWa 6, lokal nr 9, II piętro, pow. 
51,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
oraz przedpokój
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
115 900,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 15 kwietnia 2016 r. od 
godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

 □ ul. KSIĘcIa ZIEMOWITa 8, lokal nr 
2a, I piętro, pow. 32,42 m2 + piwnica 
– 1,15 m2, 1 pokój, łazienka z Wc, 
pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
39 000,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od 
godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

 □ ul. KSIĘcIa ZIEMOWITa 8, lokal nr 5, 
III piętro, pow. 81,08 m2 + piwnica – 
7,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
157 200,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od 
godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

 □ ul. DWORcOWa 40c, lokal nr I, par-
ter, pow. 9,21 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
9800,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. NORBERTa BaRlIcKIEGO 12, 
lokal nr I, piwnica, pow. 42,79 m2, 
4 pomieszczenia 
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. NORBERTa BaRlIcKIEGO 8, 
lokal nr III, parter, pow. 67,97 m2,  
6 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
105 500,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. NORBERTa BaRlIcKIEGO 8,  
lokal nr IV, przyziemie, pow.  
34,17 m2, 5 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
53 300,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. ZWYcIĘSTWa 31, lokal nr IIIB, 
I piętro (oficyna), pow. 74,04 m2,  
5 pomieszczeń, korytarza, 3 Wc
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
168 000,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. ZWYcIĘSTWa 14 (budynek 
oficyny), lokal nr I, parter, pow. 
101,86 m2 + piwnica – 10,40 m2,  
6 pomieszczeń, 2 korytarze, pomiesz-
czenie higieniczno-sanitarne, Wc, 
przedsionek
Termin przetargu: 7 kwietnia 2016 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
237 600,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 kwietnia 2016 r.

 □ ul. WIEcZORKa 25, lokal nr I, 
parter, pow. 54,15 m2 + piwnica –  
3,78 m2, 4 pomieszczenia, 2 kory-
tarze, Wc 
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
152 800,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. WIEcZORKa 14-16, lokal nr II, 
parter (oficyna), pow. 14,75 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00

cena wywoławcza nieruchomości:  
30 000,00 zł 
Wadium: 1500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. BŁOGOSŁaWIONEGO cZESŁa-
Wa 48, lokal nr u-I, parter, pow.  
17,91 m2 + Wc – 1,15 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 640,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.15 do 13.25
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. BŁOGOSŁaWIONEGO cZE-
SŁaWa 66, lokal nr I, parter, pow.  
47,21 m2 + piwnica – 5,54 m2, 4 po-
mieszczenia, Wc
Termin przetargu: 14 kwietnia 2016 r., 
godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
106 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.30 do 13.40
Termin wpłaty wadium: 8 kwietnia 2016 r.

 □ ul. SaWIcKIEJ 11, lokal nr I, parter, 
137,91 m2 + 4 piwnice – 80,94 m2, 
10 pomieszczeń, 2 Wc, komunikacja
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
247 000,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł

Termin oględzin: 6 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r

 □ ul. ZaBRSKa 24, lokal nr II, parter, 
50,66 m2, 3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 kwietnia 2016 r.  
od godz. 12.45 do 13.00
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r

 □ ul. STRZElcÓW BYTOMSKIcH 19,  
lokal nr I, parter, 12,65 m2,  
1 pomieszczenie 
Termin przetargu: 21 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
10 400,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 8 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.40 do 13.50
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2016 r

 □ ul. KSIĘcIa ZIEMOWITa 8, lokal nr 8, 
poddasze, pow. 47,31 m2 + piwnica 
– 3,10 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
67 600,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od 
godz. 10.10 do 10.30
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

 □ ul. KRÓlOWEJ BONY 5, lokal nr 2, 
parter, pow. 11,00 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
24 100,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od 
godz. 10.45 do 11.00
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

 □ ul. JaNa PaWŁa II 12, lokal nr II, 
parter, pow. 34,01 m2, 3 pomiesz-
czenia i Wc
Termin przetargu: 28 kwietnia 2016 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
110 400,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2016 r. od 
godz. 9.40 do 9.55
Termin wpłaty wadium: 22 kwietnia 2016 r.

 □ ul. MIKOŁOWSKa 3, lokal nr III, 
parter, I piętro, 299,80 m2, parter: 
4 pomieszczenia i Wc, I piętro:  
5 pomieszczeń, Wc i 2 korytarze oraz 
wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 26 maja 2016 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
515 600,00 zł
Wadium: 25 800,00 zł
Terminy oględzin: 
12 kwietnia 2016 r. od godz. 9.00 do 9.25, 
11 maja 2016 r. od godz. 12.00 do 12.25
Termin wpłaty wadium: 20 maja 2016 r

MIESZKALNE

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r.,  

poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta 17 marca 2016 r. został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 

Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy lubelskiej uchwałą nr XIV/358/2016.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie internetowej urzędu Miejskiego  
www.bip.gliwice.eu w zakładce: PRaWO lOKalNE/uchwały Rady Miasta – akty prawa miejscowego. 

Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania w Dzienniku urzędowym Województwa 
śląskiego. uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa 

w art. 55 ust. 3, są dostępne w urzędzie Miejskim w Gliwicach w pokoju nr 510.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA,

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta 17 marca 2016 r. został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położo-

ną na południe od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy lubelskiej uchwałą nr XIV/359/2016.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie internetowej urzędu Miejskiego  
www.bip.gliwice.eu w zakładce: PRaWO lOKalNE/uchwały Rady Miasta – akty prawa miejscowego. 

uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa 
śląskiego. uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa  

w art. 55 ust. 3, są dostępne w urzędzie Miejskim w Gliwicach w pokoju nr 512.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA,

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12, zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy zawierające nieruchomości 

przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zo-
stały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest  
na bip.gliwice.eu w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe  
/ Wykazy nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia

wynajęcia:
•	 nr 164, 182-184 do 7 kwietnia 2016 r.

•	 nr 185 do 13 kwietnia 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 186-189, 191-193 do 11 kwietnia 2016 r..

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

NIERuChOMOśCI

KOMuNIKATY

II Rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi, 
obręb Wójtowa Wieś: 
• działka nr 204 o powierzchni 0,2728 ha, KW nr 

Gl1G/00125081/0 oraz działka nr 207, o powierzchni 
0,1914 ha, KW nr Gl1G/00023821/5.

Termin rokowań: 21 kwietnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości: 253 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. 
DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Zaliczka: 25 300,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:  
15 kwietnia 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
Rokowania, po III ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, oznaczonej jako 
• działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, poło-

żonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, 
zapisanej w KW nr GL1G/00005081/3.
Termin rokowań: 13 kwietnia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 994 000,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia będzie podlegała zwolnieniu z podatku 
VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Zaliczka: 99 400,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:  
7 kwietnia 2016 r. 

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań. 
Przedmiotem przetargu są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:
• 69 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,4706 ha, 
KW GL1G/00041447/1,
• 70 obręb Żorek, położona przy ul. chorzowskiej 103, 

o pow. 0,6357 ha, 
KW GL1G/00086530/7,
• 395/2 obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha,
KW GL1G00086530/7,
• 73 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,0076 ha, 
KW GL1G/00012308/3,
• 74 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,0014 ha, 
KW GL1G/00032053/6,
• 22/7 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,7109 ha, 
KW GL1G/00031718/9.
Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Termin przetargu: 17 maja 2016 r. o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości netto: 4 793 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości prawa 
własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu tj. 65,72% ceny – wartość gruntu i 34,28% – wartość 
budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% 
prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie do-
liczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 480 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2016 r.

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

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

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

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione w art. 72 ust. 

3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 65/2016 do 13 kwietnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 7/SP/2016 do 14 kwietnia 2016 r.
•	 nr 8/SP/2016 do 14 kwietnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na wykonanie:

sieci cieplnych w/p na osiedlu Łabędy w Gliwicach 
oraz 

sieci cieplnych w/p na osiedlu Strzelnicza/ Graniczna w Gliwicach.
•	 Termin składania ofert: 11 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00
•	 Termin otwarcia ofert: 11 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony 
przy ul. Wieczorka 31/U6 w Gliwicach.

lokal użytkowy ul. Wieczorka 31/u6 parter, o pow. 
użytkowej 104,74 m2, składający się z sześciu po-
mieszczeń (sala sprzedaży, 3 x zaplecze, 2 x WC). 
Wyposażony jest w instalacje wod-kan, c.o., elek-
tryczną. Lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni 
lokalu: 15 zł/m2

Wadium: 4713,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%
Oględziny lokalu 31 marca 2016r o godz. 15.00 
do 15.20
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu 
odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. od godz. 9.30 
do 10.00 w pok. nr 101-103 parter ZBM I TBS Sp. z o.o. 
ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice. Przetarg odbędzie się 
8 kwietnia 2016 r. godz. 10.15 w pok. nr 101-103,  
ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank śląski S.a. 
IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;
2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z wa-
runkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu (załącznik nr 1), wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2);
3. złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem 
nr 3 oraz 4;
4. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo zło-
żenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

5. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadze-
niu działalności gospodarczej.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpła-
ty wadium, a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która do-
konała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsa-
mości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialne 
poświadczone upoważniające ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika 
przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy 
najmu można zapoznać się na stronie internetowej 
www.zbm.gliwice.pl lub w Dziale TBS ul. Dolnych 
Wałów 11, parter, pok. nr 101-103.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez 
prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy prze-
targu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub 
wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który 
przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w ter-
minie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia 
umowy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześcio-
miesięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicy-
towaną) w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do od-
wołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu ustnym z ograniczeniem branży pn.:

Wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej na terenie 
budynku urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ogłoszenie jest także dostępne na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferta nieruchomo-
ści/sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Okres publikacji od  

24 marca do 12 kwietnia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA,

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, pn.:

Remont dachów w budynkach mieszkalnych administrowanych przez 
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Gliwicach.
część 1 – Zadanie nr 1. Remont dachu papowego  

w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 8 ab w Gliwicach.
część 2 – Zadanie nr 2. Remont dachu z dachówki karpiówki  

w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 11-13 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 8 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, pn.:

„Wykonywanie awaryjnych remontów konstrukcji budowlanych oraz re-
montów bieżących w budynkach gminnych zarządzanych przez ZBM II TBS 

Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
część 1 – Zadanie nr 1 – Wykonywanie awaryjnych remontów konstrukcji 

budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach gminnych zarządzanych 
przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – ROM-4.

część 2 – Zadanie nr 2 – Wykonywanie awaryjnych remontów konstrukcji 
budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach gminnych zarządzanych 

przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – ROM-6.
część 3 – Zadanie nr 3 – Wykonywanie awaryjnych remontów konstrukcji 

budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach gminnych zarządzanych 
przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – ROM-10.”

Termin składania ofert: 8 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl

www.pec.gliwice.pl 
http://www.pec.gliwice.pl
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