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SPORT
GTK w półfinale!
Zwycięska passa 
koszykarzy

Co zmieni śląska 
uchwała  
antysmogowa?

EKOLOGIA

Wojskowy ceremoniał, podniesiona flaga państwowa, defilada i występy orkiestr 
dętych – gliwickie Święto Narodowe Trzeciego Maja będzie nie tylko uroczyste, ale 
też bardzo widowiskowe. Oficjalne obchody zaplanowano na placu Krakowskim,  
a wieczorem w Teatrze Miejskim zaśpiewa Jacek Wójcicki.
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„Badí” zostaje!

3 Maja. Świętujmy razem!

Hiszpański pomocnik przedłużył kon-
trakt z gliwickim klubem. Nowa umo-
wa obowiązywać będzie do 30 czerwca 
2019 roku.

‒ Bardzo się cieszę, że zostaję w Gliwicach, czuję się tutaj 
jak w domu i przyznam szczerze, że zżyłem się z tym miastem 
i ludźmi. Gliwicom zawdzięczam wszystko, kiedy moja kariera 
była na rozdrożu, odezwał się do mnie Piast, z którym związuję 
się już kolejną umową. Piast to dla mnie coś więcej niż klub ‒ 
mówił Gerard Badía zaraz po podpisaniu nowego kontraktu.

W obecnym sezonie rozegrał 26 ligowych spotkań. Strzelił 
w nich osiem goli i jest jednym z wyróżniających się piłkarzy 
Niebiesko-Czerwonych. W marcu został wybrany zawodni-
kiem miesiąca piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy.  (as)

WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 11 maja 2017 r.
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DRuGa STRONa W OBIeKTyWIe

22 kwietnia kajakarze otworzyli sezon. Z Gliwic do Pławniowic wypłynęli w I Indu-
strialny Rejs Kajakowy Kanałem Gliwickim. Wodniacy aktywnie spędzili dzień na 
łonie natury i poznali historię naszego regionu. Na 13-kilometrowej trasie spotkali 
się doświadczeni kajakarze i początkujący miłośnicy sportów wodnych. Organi-
zatorem spływu było Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking” działające przy 
Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.

Dzięki 1 230 internetowym głosom wywalczyliśmy miejsce na 
liście miast, które znalazły się na koncertowej trasie Red Bull 
Tour Busa. Imprezowy autobus zaparkuje na pl. Krakowskim 6 
czerwca. Przed gliwicką publicznością wystąpi Natalia Nykiel, 
młodziutka gwiazda electropopu, znana z takich hitów, jak 
„Bądź duży” czy „Error”. Wstęp wolny, początek o godz. 19.30.

Z wieży widokowej kościoła pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4) roztacza 
się piękny widok na miasto. Można na nią wejść tylko z przewodnikiem. Przy do-
brej pogodzie widoki są oszałamiające. Wieża widokowa będzie otwarta w każdą 
niedzielę od 30 kwietnia do 30 września między godz. 16.00 a 17.00. Bilet wstępu 
kosztuje 5 zł. W pozostałe dni tygodnia grupy należy zgłaszać w biurze Oddziału 
PTTK Ziemi Gliwickiej (Rynek 11, tel. 32/231-05-76). 

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii to jeden z najbardziej efektownych budynków 
Politechniki Śląskiej. Można tam znaleźć między innymi dowód na... ruch obrotowy Ziemi. Wszystko 
za sprawą wahadła Foucaulta, którego długość wynosi 22 m, masa to 55 kg, okres wahań – 9,4 s, a 
zmiana płaszczyzny drgań o 360 stopni trwa 31 godz. i 6,6 min. 

10 czerwca, w Świato-
wy Dzień Dziergania 
i Szydełkowania, na 
gliwickim Rynku odbę-
dzie się nietypowy po-
kaz mody. W rolę mo-
delek i modeli wcielą 
się psy z gliwickiego 
schroniska, które na 
wybiegu zaprezentują 
się w kreacjach wy-
dzierganych z włóczki. 
To dobra okazja, by 
promować… adopcję 
zwierząt. Kreacje 
przygotuje mistrzyni 
szydełka Ilona Mi-
siak. Chcecie pomóc? 
Dzwońcie, piszcie (tel. 
509-165-605, e-mail: 
imis1@o2.pl). 

Ahoj, przygodo!

Natalia Nykiel już w czerwcuTakiej wiośnie to nawet Radiostacja musi ustąpić miejsca!

Całe miasto w zasięgu wzroku

Zielona PolitechnikaNietypowa promocja adopcji...
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Dawny żydowski dom przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego 
został wyróżniony w prestiżowym konkursie Zadbany Zabytek. Re-
mont tego wyjątkowego obiektu kosztował 6,5 mln zł i został sfi-
nansowany przez Miasto Gliwice. Warto było!

Do konkursu zgłoszono 94 obiek-
ty, z czego do końcowego etapu zak- 
walifikowano 17 zabytków. Decyzją 
Ministerstwa Kultury i Generalnego 
Konserwatora Zabytków, organizato-
rów konkursu Zadbany Zabytek, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich został 
wybrany jedną z najlepszych adaptacji 
obiektu zabytkowego. To ważne wy-
różnienie trafiło do Miasta Gliwice 
za właściwe użytkowanie i ochronę 
tego miejsca. Uroczysta gala odby-
ła się 19 kwietnia w Operze Nova 
w Bydgoszczy. Wyróżnienie odebrał 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum 
w Gliwicach, którego oddziałem od 
stycznia 2016 roku jest Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich. ‒ Żydowski Dom 
Przedpogrzebowy w Gliwicach miał 
wielkie szczęście, którego niestety nie 
mają tysiące zabytkowych obiektów 
w Polsce i poza nią. Dbając o zabytki, 
wyrażamy szacunek nie tylko dla tych, 

którzy byli przed nami, ale również dla 
naszych własnych dokonań – mówi 
dyrektor Krawczyk.

Neogotycki dom przedpogrzebowy 
powstał w 1903 roku przy cmentarzu 
żydowskim. Zaprojektował go wiedeń-
ski architekt Max Fleischer. Budynek jest 
świadectwem wielonarodowej przeszło-
ści naszego miasta. Obecnie w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich organizo-
wane są wystawy, spotkania autorskie, 
wykłady i warsztaty. Misją instytucji jest 
krzewienie dialogu międzykulturowego. 
Intensywna działalność kulturalno-edu-
kacyjna przyciąga wielu zwiedzających, 
również z odległych miast i krajów.

Kosztowny i kompleksowy remont 
pochłonął 6,5 mln zł. Środki pochodziły 
z budżetu miasta. Rewitalizację Domu 
Pamięci docenił także marszałek woje-
wództwa śląskiego, nagradzając ją w 2016 
roku w konkursie na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskiego. (mm)

aKTuaLNOŚCI

Nowy łącznik

Kolejne zadanie wybrane przez mieszkańców w ubiegłorocznym 
głosowaniu nad Gliwickim Budżetem Obywatelskim doczekało się 
realizacji. 24 kwietnia rozpoczęły się prace przy budowie łącznika 
drogowego Hoblera – Tarnogórska na Zatorzu.

Do tej pory ul. Hoblera nie miała bez-
pośredniego połączenia z ul. Tarnogórską. 
Zmotoryzowani mieszkańcy bloków przy 
Hoblera wjeżdżali w ul. Tarnogórską (głów-
ną arterię tej części Gliwic, rozdzielającą 
osiedla Szobiszowice i Zatorze), skręcając 
wpierw  w ul. Libelta. Wkrótce to się zmieni.

Ul. Hoblera (na odcinku równoległym do 
ul. Tarnogórskiej) zostanie przedłużona o oko-
ło 50 metrów – wzdłuż chodnika prowadzą-
cego w stronę położonego wyżej kompleksu 

garaży i bloków mieszkalnych, do już istnie-
jącego zjazdu w ul. Tarnogórską. Ze względu 
na fakt, że przebicie prowadzi przez trawnik, 
prace nie będą powodowały utrudnień w ru-
chu kołowym. – Roboty powinny zakończyć 
się na przełomie czerwca i lipca – informuje 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Szacowana wartość tej inwestycji to 190 
tys. zł z tzw. puli podstawowej Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2017.  (kik)

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

Ważne wyróżnienie

Spotkanie Pokoleń
24 kwietnia  uczniowie, kombatanci, przedstawiciele samorządu i miesz-
kańcy Gliwic oddali hołd więźniom KL auschwitz-Birkenau pomordowa-
nym na trasie Marszu Śmierci. Spotkanie Pokoleń odbyło się, jak co roku, 
przy zbiorowej mogile i pomniku na cmentarzu Centralnym.

Spotkanie Pokoleń, organizowane 
przez Gimnazjum nr 3 im. Noblistów 
Polskich, jest cenną lekcją historii.  
– Wspominamy dramat ofiar, oddając 
im hołd, ale chcemy również uświadomić 
wszystkim, że te mroczne dzieje naszej 
historii powinny być wyzwaniem dla 
współczesnych do odpowiedzialności 
za kształtowanie naszej historii – mówił 
wiceprezydent Gliwic Krystian Tomala na 
cmentarzu Centralnym.

Mogiły znajdują się przy głównej alei 
cmentarza, za domem przedpogrzebo-
wym. Spoczywają w nich więźniowie 
zamordowani przez konwojujących ich 
esesmanów. Ewakuacja Auschwitz rozpo-
częła się w styczniu 1945 roku. Blisko 14 
tys. więźniów (z 56 tys. ogółem) skiero-
wano z Oświęcimia do Gliwic. Ich ciała po 
wojnie zostały ekshumowane i przeniesio-

ne do Gliwic z okolicznych miejscowości. 
W ośmiu mogiłach na cmentarzu Central-
nym spoczywa co najmniej kilkaset osób, 
dokładna liczba nie jest jednak znana. Ci, 
którzy podczas Marszu Śmierci dotarli do 
Gliwic, w kolumnach przechodzili dzisiej-
szymi ulicami Wyszyńskiego, Powstańców 
Warszawy, Wrocławską, Daszyńskiego, 
Rybnicką, Jagiellońską i Franciszkańską.

W Gliwicach od 1944 do stycznia 1945 
roku działały cztery podobozy KL Auschwitz. 
Gleiwitz I znajdował się przy dzisiejszej ul. 
Przewozowej, więziono w nim około 1 400 
osób. W Gleiwitz II przy obecnej ul. Pszczyń-
skiej produkowano sadzę, w styczniu 1945 
roku było tam ponad 1 000 więźniów i więź-
niarek. Podobóz Gleiwitz III znajdował się 
przy dzisiejszej ul. Robotniczej, a w Gleiwitz 
IV więźniowie rozbudowywali koszary przy 
obecnej ul. Andersa. (mm)
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3 MaJa. Świętujmy razem!
 dokończenie ze str. 1

W Gliwicach obchody rozpoczną się 
o godz. 12.30 od mszy świętej w intencji Oj-
czyzny, która zostanie odprawiona w kate-
drze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
(ul. Jana Pawła II 5). Następnie uczestnicy 
liturgii przejdą na plac Krakowski. Około 
godz. 14.30 w oficjalnych uroczystościach 
weźmie udział między innymi wojsko, 
przedstawiciele samorządu oraz pocztów 
sztandarowych. Flaga państwowa zostanie 
podniesiona na maszt, odbędzie się także 
apel poległych i defilada wojskowa.

W drugiej części obchodów, około 
godz. 15.00, zaplanowano pokaz orkiestr 

dętych. Wystąpią: Orkiestra Dęta KWK 
Sośnica oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Mykanów.

O godz. 16.00 w Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a) zaplanowano koncert 
pieśni patriotycznych z udziałem Jana 
Marii Dygi, Danuty Widuch-Jagielskiej, 
Anatola Tchmela, Andrzeja Zaczkowskie-
go i Piotra Oczkowskiego. Gliwickie świę-
towanie zakończy występ Jacka Wójcic-
kiego w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 
55‒57). O godz. 18.00 popularny tenor 
wystąpi z koncertem „Zaklinam czas”. Bi-
lety dostępne były od 25 kwietnia w kasie 
Teatru Miejskiego oraz Sceny Bajka – Kina 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3). (mm)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów – mażoretki
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Działająca w gliwickiej podstrefie firma ISOVeR uruchomiła nową 
linię produkcyjną. Dzięki inwestycji wartej 30 mln zł zakład stanie 
się znaczącym dostawcą izolacji dla branży energetycznej, petro-
chemii i przemysłu w europie Środkowej i Skandynawii.

ISOVER to światowy lider rozwiązań 
izolacyjnych. Należy do obecnej w 64 
krajach Grupy Saint-Gobain, która jest 
globalnym liderem produkującym ma-
teriały innowacyjne dla budownictwa. 
W gliwickim zakładzie posiada kilka 
nowoczesnych linii produkcyjnych, 
wytwarza energooszczędne produk-
ty dla budownictwa oraz izolacje 
techniczne stosowane w przemyśle.  
7 kwietnia otworzył w Gliwicach ko-
lejną linię, przeznaczoną do produkcji 
skalnych mat siatkowych zapewnia-
jących ochronę termiczną, ogniową, 
akustyczną i antykorozyjną. 

– Zbudowaliśmy jedną z najnowo-
cześniejszych linii produkcyjnych na 

świecie o mocy 30 tys. ton rocznie oraz 
dodatkowy magazyn o powierzchni 
kilku tysięcy metrów kwadratowych. 
W związku z tą inwestycją zatrudnili-
śmy kilku dodatkowych pracowników 
do obsługi linii i do działu sprzedaży. 
Dotychczas w rozbudowę i moderniza-
cję zakładu produkcyjnego w Gliwicach 
Grupa Saint-Gobain zainwestowała 
łącznie ponad 630 mln zł – wyjaśnia 
Benedykt Korduła, dyrektor marketin-
gu ISOVER.

Fabryka w Gliwicach zatrudnia 
ponad 320 pracowników, produkuje 
rocznie ponad 60 tys. ton wełny szkla-
nej i blisko 30 tys. ton wełny skalnej. 

 (mf)

Firma i-systems znalazła się wśród 1000 najszybciej rozwijających 
się firm w europie. Ranking przygotowała renomowana agencja 
informacyjna Financial Times we współpracy z badającym rynek 
instytutem Statysta.

Badanie przeprowadzono w 50 tys. 
firm i wyłoniono tysiąc najszybciej rozwi-
jających się przedsiębiorstw w Europie. 
Aby zakwalifikować się do rankingu, 
przedsiębiorstwa musiały spełnić wyzna-
czone kryteria, m.in. generować określo-
ne przychody w latach 2012–2015, być 
firmą niezależną od innych spółek oraz 
mieć siedzibę w jednym z 30 krajów eu-
ropejskich. W rankingu znalazło się tylko 
sześć firm z Polski. Firma i-systems, zaj-
mująca się oprogramowaniem dla handlu 
i dystrybucji, znalazła się na 329 miejscu. 

– Miejsce w pierwszej edycji ran-
kingu 1000 najbardziej innowacyjnych 

firm w Europie to dla nas ogromne wy-
różnienie. Każdego dnia dajemy z siebie 
wszystko, by firma coraz szybciej się 
rozwijała, dając nowe możliwości za-
równo naszym klientom, jak i pracow-
nikom. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
edycjach będziemy zdobywać coraz 
wyższe miejsca w rankingu – komentu-
je Krzysztof Jaciw, dyrektor finansowy  
w i-systems.

Lista FT1000 zostanie opubliko-
wana w formie specjalnego raportu 
w gazecie „Financial Times”. 

Całą listę FT1000 można znaleźć na 
stronie: https://ig.ft.com/ft-1000/. (mf)

Wizjonerzy z Gliwic

Nagroda za rozwój

Politechnika i JSW 
współpracują
Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Jastrzębska Spółka Węglowa za-
warły porozumienie o współpracy. umowa na czas nieokreślony zosta-
ła podpisana 19 kwietnia w siedzibie spółki.

Podpisane porozumienie jest na-
stępstwem listu intencyjnego, który 
został sygnowany w grudniu przez 
gliwicką uczelnię i JSW. Celem współ-
pracy nowych partnerów jest przede 
wszystkim dobre przygotowanie kadr 
dla górnictwa podziemnego. Zawarta 
umowa określa zasady współpracy m.in. 
w zakresie organizacji praktyk i staży 
dla studentów Wydziału Górnictwa 
i Geologii, pozyskiwania tematów prac 
dyplomowych, a także organizowania 

wycieczek dydaktycznych do zakładów 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ze strony Politechniki Śląskiej porozu-
mienie sygnowali: prorektor ds. współpra-
cy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
prof. Janusz Kotowicz oraz dziekan Wydzia-
łu Górnictwa i Geologii, prof. Franciszek 
Plewa. Natomiast ze strony Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej dokument podpisali p.o. 
prezesa zarządu Daniel Ozon i zastępca 
prezesa zarządu ds. pracy i polityki spo-
łecznej Artur Wojtków.  (kik)

Projekt architektów z Politechniki Śląskiej zwyciężył w 12. edycji pre-
stiżowego konkursu amerykańskiego magazynu „e Volo” na wieżowiec 
najlepiej odpowiadający wyzwaniom XXI wieku. Wizjonerska koncep-
cja zdystansowała 443 inne projekty.

Studenci Politechniki Śląskiej, Mate-
usz Frankowski i Paweł Lipiński, zgłosili 
swój projekt drapacza chmur XXI wieku 
na konkurs architektoniczny Skyscraper 
2017 magazynu „eVolo”, podobnie jak 
443 inne zespoły. Koncepcja miała być 
śmiała, nieszablonowa, wizjonerska 
i zupełnie inna od obowiązujących tren-
dów. Projekt miał posiadać kontekst 
społeczny, gospodarczy i kulturowy re-
gionu, w którym miałby stanąć. Gliwiccy 
architekci wykonali projekt sugerowaną 
techniką – za pomocą nowatorskich 
technologii i estetycznych rozwiązań. 
Nie przypuszczali, że to akurat ich po-
mysł zachwyci jury.

Projekt gliwickich studentów 
przedstawia „Wieżowiec Ma-
shambas”, targ dla lokalnych 
kupców w państwach afryki 
Subsaharyjskiej. 

Budynek składa się z modułów i wy-
drążonej w środku spirali. Na drugim 
miejscu znalazł się projekt „Vertical Fac-
tories in Megacities”, wieżowiec sple-
ciony z oddziałujących na siebie warstw 

przemysłowych i rekreacyjnych. Trzecie 
miejsce otrzymał projekt „espiral 3500” 
lokujący budynki użyteczności publicz-
nej jeden na drugim. To rozwiązanie 
ma zminimalizować problem rozrostu 
miast. Z 444 projektów jury wyłoniło 
trzech zwycięzców i wyróżniło 22 pro-
jekty.  (mf)

ISOVeR inwestuje
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agata Balikowska z Wydziału architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach opra-
cowała koncepcję biblioteki nowej generacji, wpisanej w pejzaż londyńskiego 
Hyde Parku. Projekt „Libre airy” zajął drugie miejsce w międzynarodowym kon-
kursie portalu architektonicznego archasm.in.

Zaproponowana przez 
Agatę Balikowską biblioteka to 
w zasadzie dwa miejsca w lon-
dyńskim Hyde Parku. Pierwsze, 
zanurzone w okolicznej przyro-
dzie, dostrzegamy od razu. Two-
rzy je transparentna, zamknięta 
w trzech przeszklonych, obłych 
pawilonach czytelnia na trawie, 
w której możemy oddawać się 
lekturze siedząc na ławce lub le-
żąc na trawniku. Drugie miejsce 
projektantka ukryła pod ziemią. 

To właściwa przestrzeń biblio-
teczna złożona z wypożyczalni, 
sal multimedialnych i kawiarni. 
Dociera tam światło naturalne 
wpadające przez duże świetliki 
i olbrzymie połacie wejść z efek-
towną, łamaną linią schodów 
prowadzących w dół biblioteki. 

– Ta propozycja w przejrzy-
sty sposób rozdziela właściwy 
akt czytania od znajdowania 
i przechowywania informa-
cji – uznali jurorzy. Spodobał 

im się również kształt trzech 
szklanych pawilonów, których 
miękka krzywizna ścian udanie 
koresponduje z taflą pobliskie-
go jeziora Serpentine. W pro-
jekcie Polki dostrzegli wyraźną 
inspirację dokonaniami tokij-
skiego biura architektonicznego 
SANAA oraz Toyo Ito, jednego 
z czołowych, współczesnych ar-
chitektów japońskich i laureata 
prestiżowej Nagrody Pritzkera 
(2013 rok).  (kik) 19 uczniów z całego Śląska wywalczyło złote indeksy 

Politechniki Śląskiej. uroczyste wręczenie dyplomów 
odbyło się 24 kwietnia w uczelnianej sali senatu. 

Konkurs o złoty indeks Po-
litechniki Śląskiej został w tym 
roku zorganizowany po raz 
pierwszy. We wstępnym etapie 
uczniowie musieli rozwiązać 
opublikowane w Internecie za-
dania z matematyki lub fizyki. Do 
drugiej części konkursu zakwalifi-
kowało się 65 osób, spośród któ-
rych wyłoniono grupę finałową.

Ostatecznie przyznano  
9 nagród I stopnia w dziedzi-

nie fizyki i 10 nagród I stopnia 
w dziedzinie matematyki. Lau-
reaci są uprawnieni do podję-
cia studiów na wybranym kie-
runku na Politechnice Śląskiej. 
Warunkiem jest oczywiście 
zdany egzamin dojrzałości, ale 
o to zdolni matematycy i fizy-
cy z pewnością nie muszą się 
martwić.

Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy!  (mm)

Ona to potrafi!
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Innowacyjność – mocna strona Gliwic
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu InnoMoto. Zgodnie z jego założeniami przedsiębiorcy  
z branży motoryzacyjnej otrzymają blisko ćwierć miliarda złotych wsparcia na realizację nowatorskich pomysłów. Sporo 
pieniędzy z całej puli trafi do firm działających w Gliwicach. Największą dotację otrzymała firma FuLCO, która przy wsparciu 
gliwickiej spółki SkyTech Research pracuje nad elektronicznym pojazdem wyścigowym. 

Wsparcie finansowe w wy-
sokości od 800 tys. zł do ponad 
15,5 mln zł dostało w sumie 47 
firm, czyli ponad połowa ubie-
gających się o dotację na reali-
zację własnych, innowacyjnych 
pomysłów motoryzacyjnych. 
Spora część przyznanych środ-
ków trafi do firm działających 
w Gliwicach. Na ogłoszonej 
przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju liście znalazły 
się m.in. Nexteer Automotive 
Poland, EUVIC (wraz z Triggo 
Spółka Akcyjna), General Mo-
tors Manufacturing Poland, 
BMZ Poland i AIUT. Więk-
szość to biznesowi potentaci  
i doświadczeni motoryzacyjni 
gracze. Kluczem do uzyskania 
finansowego wsparcia było 
opracowanie projektu moto-
ryzacyjnego wpisującego się 
w coraz bardziej docenianą 
w naszym kraju innowacyjność.

Fulco Racer, czyli… 
…innowacyjny pojazd elek-

tryczny do zastosowań wyści-
gowych. To właśnie ten projekt, 
opracowany przez Instytut 
Badań i Rozwoju FULCO przy 
wsparciu gliwickiej spółki Sky-
Tech Research, otrzymał ponad 

15 mln zł dotacji – najwięcej 
spośród wszystkich zgłoszo-
nych do konkursu. Z informacji 
uzyskanych przez branżowe 
portale wynika, że Fulco Racer 
stylistyką nadwozia będzie 
nawiązywał do klasyki, czyli 
motoryzacji z lat 30. ubiegłego 
wieku. Puls Biznesu poinformo-
wał, że samochodem z Gliwic 
zainteresowani są Brytyjczycy. 
– Fulco Racer to nasza odpo-
wiedź na potrzeby rynku. Pro-
jekt, bez wątpienia, jest bardzo 
ciekawy – mówi „Miejskiemu 

Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” Łukasz Siódmok, 
wiceprezes zarządu Grupy Ka-
pitałowej FULCO. – To niszowy 
obszar motoryzacji. I w takim 
będziemy się obracać. O „wej-
ściu” na drogi publiczne nie ma 
mowy. Samochody elektryczne 
na tę chwilę są niepopularne 
i nie stworzył się dla nich od-
powiedni rynek. Koszty homo-
logacji i opracowania nowych 
modeli to wielka rewolucja ryn-
kowa, na którą nie są gotowe 
nawet największe koncerny. Na 

pewno jest to dobry kierunek 
rozwoju motoryzacji, ale w sen-
sie konsumenckim jest to jego 
wczesna faza – dodaje Łukasz 
Siódmok. 

 Projekt rozpocznie się 
w drugiej połowie tego roku. 
Pierwsze samochody mają trafić 
do odbiorców mniej więcej za 
cztery lata. Przedstawiciele fir-
my podkreślają, że Fulco Racer 
to tzw. nazwa kodowa, wyko-
rzystywana tylko na potrzeby 
projektu. Finalna marka pojazdu 
nie została jeszcze wybrana. 

Przyszłość jest Tu!
FULCO to grupa dynamicznie 

rozwijających się spółek działa-
jących w różnych dziedzinach 
nie tylko zaawansowanego bu-
downictwa czy innowacyjnych 
elementów małej architektury, 
ale także w obszarze komer-
cjalizacji  zaawansowanych 
technologii na specjalistycznym 
rynku medycznym i motory-
zacyjnym. – Naszą misją jest 
tworzenie produktów i usług 
o dużej wartości dodanej oraz 
ich komercjalizacja pod polski-
mi markami. Prowadzimy liczne 
projekty badawczo-rozwojowe 
we współpracy z czołowymi 
polskimi ośrodkami nauko-
wymi – mówi Andrzej Sapie-
rzyński, prezes zarządu Grupy 
Kapitałowej FULCO. – Jesteśmy 
dumni, że nasze firmy mieszczą 
się w Gliwicach. To doskonałe 
miejsce do prowadzenia biz-
nesu – podkreśla. W realizację 
projektu Fulco Racer włączyła 
się także, działająca w TECHNO-
PARKU GLIWICE, spółka SkyTech 
Research – nowoczesna firma 
realizującą projekty mechatro-
niczne i informatyczne.

 (as)

Indeksy mają 
w kieszeni
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Znasz swojego 
dzielnicowego?

Niewielu z nas wie, że od ćwierćwiecza Straż Miejska w Gliwicach ma swoich dzielnicowych. Dzia-
łają w parach lub w trójkę, zazwyczaj na obszarze kilku sąsiadujących ze sobą osiedli tworzących 
jeden z sześciu rejonów miasta. Czym dokładnie zajmują się dzielnicowi? Jak i gdzie ich znaleźć?

Jest ich 13, a w zasadzie 15, bo w skład wydziału 
dzielnicowych Straży Miejskiej w Gliwicach wchodzi też 
EkoPatrol. Swoje rejony znają od podszewki. – Chcemy 
być bliżej mieszkańców – zapewniają strażnicy. Działają 
w terenie od poniedziałku do piątku, między 7.00 a 22.00. 
Ich zadaniem jest uczestniczenie w życiu gliwickich osie-
dli. Wyzwań w tej pracy nie brakuje, bo zwykle każde 
osiedle ma swoje własne sprawy i problemy. W jednym 
są to np. nieprawidłowo zaparkowane samochody, w in-
nym zaśmiecone działki, a w jeszcze innym – zakłócanie 
porządku. A pod opieką dzielnicowych z rejonów I–V 
znajdują się zazwyczaj trzy, cztery, a nawet pięć gliwickich 
osiedli. Tylko rejon VI pokrywa się z obszarem jednego 
osiedla – Śródmieścia. Tam dzieje się najwięcej.

W 2016 roku strażnicy z wydziału dzielnicowych 
ujawnili ponad 1600 wykroczeń na terenie Gliwic.

Czym dokładnie zajmują się dzielnicowi? Ich zada-
nia są szerokie. – To m.in. ścisła współpraca z miesz-
kańcami, radami osiedlowymi i radnymi miejskimi 
w kwestii ochrony porządku i zapobiegania wykroczeń. 
Strażnicy patrolują w szczególności okolice sklepów 
monopolowych i miejsc, w których 
spożywany jest alkohol, pilnują czy-
stości chodników, kontrolują 

zaśmiecone posesje, punkty skupu surowców wtór-
nych, dzikie wysypiska, wyznaczone targowiska i inne 
miejsca handlowe na terenie miasta. Sprawdzają, 
czy osiedla nie są nielegalnie oplakatowane. Mają 
też przypilnować usuwania wraków samochodów – 
wylicza Bożena Frej, kierownik Wydziału Profilaktyki 
i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Z dzielnicowymi łatwo się skontaktować i zgłosić 
problem. Wystarczy telefon.

Strażnicy mają komórki, niekiedy też dyżurują 
w wyznaczonym miejscu w rejonie. Można też wysłać 
im e-mail pod zbiorczy adres sekretariat@smgliwice.pl.  
– Interwencje warto zgłaszać również pod nasz bez-
płatny numer alarmowy 986 lub numer stacjonarny: 
32/231-69-55. Dyżurny skieruje sprawę bądź do dzielni-
cowego, bądź do EkoPatrolu. EkoPatrol działa wszędzie 
tam, gdzie w grę wchodzą kwestie ochrony środowiska 
– podkreśla Bożena Frej. 

Widzisz coś niepokojącego? Reaguj i wzywaj 
Straż Miejską! Wykorzystaj do tego wizytówki 

kontaktowe dzielnicowych SM, które 
publikujemy obok. Można je wyciąć.

 (kik)
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REJON I

Dariusz Gutowski, agata Łabuszewska-Tur-
lej, tel. 793-112-279
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REJON II

Paweł Szymczak, elżbieta Żemełko,  
tel. 793-112-241

Grzegorz Kwiatkowski, Renata Kik, 
tel. 793-112-069

artur Zybała, edward Moreń,  
tel. 793-112-386

Grzegorz ampulski, anna Wronowska, 
tel. 793-112-278

Mirosława Bernas, Bartłomiej Ziętek, tel. 
793-112-040

Iwona Nowaczyk, Zygmunt Korzeniewski, 
anna Pacholec, tel. 793-112-601
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Kierunek europa

Co robi kulturalny 
maluch? Zwiedza! 
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Spotkanie z sympatycznymi lekarzami i innymi specjalistami zajmu-
jącymi się zdrowiem dzieci plus dobra zabawa dla najmłodszych?  
To może być tylko Gliwicka akademia Zdrowia Dzieci!

12 maja wystartuje kolejna odsło-
na projektu gliwickiego magistratu 
pod hasłem „Zdrowe Gliwice”. – Mię-
dzy godz. 14.00 a 19.00 zapraszamy 
wszystkie dzieci do odwiedzenia CH 
Forum (I piętro, Scena Forum), gdzie 
dyżurować będą m.in. dietetyk, logo-
peda, psycholog, pedagog, stomatolog 
oraz fizjoterapeuci. Oprócz badań nie 
zabraknie innych atrakcji, takich jak 

malowanie twarzy czy wspólne zaba-
wy klockami lego – zachęca Beata Jeżyk  
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-
nych UM w Gliwicach. Udział w wyda-
rzeniu będzie bezpłatny.

Spotkania w ramach Gliwickiej Aka-
demii Zdrowia Dzieci są organizowane 
od jesieni ubiegłego roku. GAZD stawia 
sobie za cel profilaktykę i promocję 
zdrowia najmłodszych gliwiczan.  (kik)

Gigantyczne warcaby, malowanie twarzy i maskotka Syriusz to tylko 
niektóre atrakcje Śląskiego Dnia europy. Pokaż, że jesteś europejczy-
kiem i 12 maja pojaw się na gliwickim Rynku! 

Między godz. 11.00 a 17.00 na 
gliwickim Rynku dla małych i dużych 
przygotowano wiele atrakcji. Poza sto-
iskami informacyjnymi, na których bę-
dzie można zdobyć wiele przydatnych 
informacji na temat UE, zaplanowano 
także specjalne warsztaty dla uczniów. 
Najmłodsi uczestnicy imprezy będą 
kolorować maskotkę Unii – Syriusza. 
Rozegrają także partię warcabów XXL 
i ozdobią swoje twarze europejskimi 
flagami. Bo Europa da się lubić!

Śląski Dzień Europy jest organizo-
wany z okazji Dnia Europy i ma na celu 
propagowanie idei Wspólnoty Europej-
skiej wśród mieszkańców. Akcję infor-
macyjno-promocyjną prowadzą wspól-
nie Punkty Informacyjne Europe Direct 
– Śląsk (działający przy Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
w Gliwicach) oraz Katowice. Szczegóły 
dostępne są na stronie internetowej 
europedirect-slask.gapr.pl.

 (mm)

W Gliwicach trwa fajna zabawa dla najmłodszych mieszkańców.  
Polega na zwiedzaniu miasta i zbieraniu pieczątek. Miejska gra po-
trwa do 6 czerwca.

Na liście miejsc do odwiedzenia 
kulturalny maluch znajdzie m.in. Pal-
miarnię, miejskie pływalnie,  Miejską 
Bibliotekę Publiczną, kino Amok. 

– Celem tej gry miejskiej jest pro-
mowanie uczestnictwa w życiu naszego 
miasta wśród najmłodszych. Zadaniem 
dzieci, przy pomocy opiekunów, będzie 

wizyta we wskazanych miejscach, ze-
branie pieczątek w specjalnym „Prze-
wodniku po mieście” oraz wykonanie 
zadania konkursowego – tłumaczą 
organizatorzy zabawy.

Dla uczestników gry przewidziano 
atrakcyjne nagrody, m.in. roczny kurs 
języka angielskiego. (mf)

Rusza ósma edycja konkursu „Gliwickie Place Zabaw”, a wraz z nią 
pojawia się szansa na doposażenie placów zabaw z zasobów Miej-
skiego Zarządu usług Komunalnych. 

Urządzenia zabawowe i doposaże-
nie siłowni plenerowej (nie będącej 
w zarządzie Miasta Gliwice) mają 
szansę otrzymać spółdzielnie miesz-
kaniowe i wspólnoty. Wystarczy do 
19 maja złożyć wniosek. Zadaniem 
konkursu jest nie tylko doposażenie 
istniejących placów zabaw czy si-
łowni, ale też aktywizacja wspólnot  
i spółdzielni mieszkaniowych do dba-
nia o estetykę, bezpieczeństwo oraz 
funkcjonalność zarządzanych przez 
nich terenów.

Podczas poprzednich siedmiu edycji 
miasto przekazało ponad 90 urządzeń 
o wartości przekraczającej 340 tys. zł.

Zasady konkursu są proste. Jedna 
wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa 
może złożyć dwa wnioski pod warunkiem, 
że jeden będzie dotyczył siłowni, drugi – 
placu zabaw. Żeby otrzymać nagrodę, 
uczestnik musi zmodernizować dwa stare 
urządzenia lub kupić co najmniej jedno 
nowe urządzenie. Więcej szczegółów 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.mzuk.gliwice.pl.  (mf)

Przyjdziecie?

Nowa karuzela, huśtawka, 
urządzenie siłowe? 
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uCHWaŁa aNTySMOGOWa  
Co oznacza dla gliwiczan?

elektrośmieci – nie 
wrzucaj ich do śmieci!

Posprzątane!
24 i 25 kwietnia blisko 6 tys. gliwiczan sprzątało nasze miasto. Dzieci 
i dorośli uzbrojeni w worki i rękawice porządkowali przestrzeń publicz-
ną. Podczas ubiegłorocznego sprzątania pozbyliśmy się ponad 25 ton 
śmieci. Jak będzie w tym roku?

Wielka akcja wiosennego sprzątania 
to coroczna inicjatywa Wydziału Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Zasada jest prosta – Miasto Gliwice 
dostarcza worki na śmieci i rękawice 
ochronne, zapewnia też bezpłatny od-
biór zebranych odpadów. Mieszkańcy 
mobilizują się i w grupach porządkują 
swoje otoczenie. Zbierają śmieci na 
boiskach, parkingach i we wszystkich 
miejscach publicznych, które tego 
wymagają. Sami decydują, o której go-
dzinie i w jakim miejscu będą sprzątać. 

Wśród nich są między innymi przed-
szkolaki, uczniowie, strażnicy miejscy 
i członkowie Rad Osiedli.

W ubiegłym roku gliwiczanie zebrali 
ponad 18,6 ton odpadów niesegrego-
wanych i 6,8 ton odpadów segrego-
wanych – razem 25,4 ton odpadów. 
Wkrótce dowiemy się, ile śmieci udało 
się zebrać w tym roku. Dotąd obser-
wowaliśmy trend spadkowy – co roku 
śmieci było trochę mniej (w 2016 roku 
o ponad 2 tony). 

 (mm)

W najbliższą sobotę, 29 kwietnia, odbędzie się kolejna zbiórka elektro-
odpadów. Tym razem to w Śródmieściu w mobilnym punkcie odbioru 
będzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Specjalnie oznakowany samochód 
będzie czekał na mieszkańców między 
godz. 10.00 a 13.00 na parkingu samo-
chodowym przy pl. Piłsudskiego. Do re-
cyklingu będzie można przekazać stary 
albo zepsuty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny: pralki, lodówki, komputery, 
telefony, świetlówki oraz inne urządze-
nia zasilane na prąd albo baterie.

Warto pamiętać, że poza mobilnymi 
punktami, elektrośmieci można odda-
wać w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który znajduje 

się przy ul. Rybnickiej (przy składowisku 
odpadów komunalnych) i jest czynny od 
poniedziałku do piątku między godz. 
7.00 a 17.00 oraz w soboty między 
godz. 7.00 a 13.00.

Zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego nie wolno wrzucać do 
kontenera na odpady komunalne! Szko-
dliwe substancje, takie jak rtęć, freon czy 
kadm, mogą wydostać się na zewnątrz 
i przeniknąć do gleby i wód gruntowych, 
stwarzając zagrożenie dla środowiska, 
a także zdrowia i życia ludzi.  (mm)

Nowo instalowane kotły grzew-
cze będą musiały spełniać standard 
emisyjny minimum 5. klasy, a kominki 
– wymogi unijnych przepisów. Uregu-
lowano także kwestię wymiany starych 
kotłów. Założono trzy daty graniczne ich 
zmiany, w zależności od daty produkcji. 
Te starsze niż 10 lat trzeba będzie wy-
mienić do końca 2021 roku. Ci, którzy 
użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni 
wymienić je do końca 2023 roku, a użyt-
kownicy najmłodszych kotłów mają 
czas do końca 2025 roku. – Na rynku 
są stosowane również kotły klasy 3. 
i 4. Graniczną datę ich obowiązkowej 
wymiany na klasę 5. lub inny system 
ekologiczny wydłuża się do końca roku 
2027 – podkreśla Agnieszka Setnik, 
naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Warto dodać, 
że kominki niespełniające wymogów 
unijnych przepisów mogą pracować 
do końca 2022 roku, chyba że osiągają 

sprawność cieplną minimum 80% lub 
zostaną doposażone w urządzenia po-
zwalające zredukować emisję pyłów do 
pożądanych standardów.

Skuteczność uchwały w dużym stopniu 
zależy od decyzji władz centralnych. – Liczy-
my, że wymiana pieców w województwie 
śląskim będzie kosztowała mniej więcej 
7 miliardów zł, to prawie 5 rocznych bu-
dżetów naszego województwa. Potrzebne 
jest więc wsparcie z instytucji centralnych. 
Przede wszystkim jednak muszą zostać 
wprowadzone normy dotyczące jakości 
paliw stałych i normy dotyczące standar-
dów pieców. Posiadają je wszystkie kraje 
UE poza Polską. Nasze sklepy są pełne 
pieców i kotłów pozaklasowych, można je 
bez problemu kupić. Polskie prawo pozwala 
też, aby odpady z produkcji węgla – muły 
węglowe i odpady poflotacyjne – mogły 
być legalnie sprzedawane odbiorcom 
indywidualnym. Tylko rząd może podjąć 
decyzję, aby zakazać sprzedaży takich 

produktów – stwierdził marszałek woj. 
śląskiego Wojciech Saługa. 

Brak działań rządu oznacza ryzyko 
zrzucania odpowiedzialności za 
stan powietrza na Śląsku tylko 
i wyłącznie na samorządy.  
Te natomiast od dłuższego czasu 
prowadzą działania antysmogowe 
– skrojone na miarę swoich możli-
wości i potrzeb mieszkańców. 

Gliwice walczą ze smogiem, inwestu-
jąc m.in. w systematyczną rozbudowę 
miejskiej sieci ciepłowniczej i moderni-
zację pieców. 

– W Gliwicach każdy, kto wymieni 
kocioł lub piec węglowy na ogrzewanie 
ekologiczne, może liczyć na dofinansowa-
nie od miasta. To działanie prowadzone 
jest od wielu lat – przypomina Agnieszka 

Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Miasto 
dofinansowuje do 50% kosztów kwalifi-
kowanych takiej wymiany. Do tej pory do 
Wydziału Środowiska wpływało 250–300 
wniosków o dofinansowanie w skali roku. 
Od stycznia tego roku maksymalny poziom 
dofinansowania został jednak podniesiony 
– m.in. z 2000 zł do 4000 zł w przypadku 
osób fizycznych. W rezultacie od stycznia 
przyjęliśmy już ponad 100 wniosków od 
osób fizycznych i 14 od wspólnot miesz-
kaniowych – zauważa Agnieszka Setnik.

Gliwice finalizują również procedurę 
pozyskania 2,3 mln złotych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na realizację pilota-
żowej edycji Programu Ograniczania Ni-
skiej Emisji. Środki zostaną przeznaczone 
na likwidację przestarzałych węglowych 
systemów grzewczych w domach i miesz-
kaniach osób, które przed 3 laty zadekla-
rowały chęć udziału w PONE.  (kik)

7 kwietnia sejmik śląski jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową dla całego województwa śląskiego.  
Od września obowiązywać będzie zakaz spalania węgla brunatnego, mułu, tzw. flotu i mokrej biomasy (drewna). 
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eDuKaCJa

Gimnazjaliści już po, 
maturzyści jeszcze przed…

Gdzie uczyć się po skończeniu gimnazjum, jaki zawód 
okaże się dobrym wyborem w przyszłości? Odpowie-
dzi na te i inne pytania będzie można poszukać 28 
kwietnia podczas Gliwickich Targów edukacyjnych – 
education Fair 2017.

Uczniowie odwiedzający 
targi będą mogli skonsultować 
swoje plany na dalszą eduka-
cję na stoiskach wystawienni-
czych. Języka zasięgną między 
innymi u starszych kolegów, 
którzy opowiedzą o tym, jak 
wygląda nauka w ich szkole. 
Przedstawicieli pracodaw-
ców będzie można dopytać 
o praktyczne umiejętności 
potrzebne do wykonywania 

danego zawodu. Na targach 
będzie obecnych 21 gliwickich 
placówek edukacyjnych.

Wydarzenie zaplanowano 
między godz. 10.30 a 17.00  
w hali przy ul. Górnych Wałów 
(wejście od ul. Zygmunta Sta-
rego). W ubiegłorocznej edycji 
wzięło udział 1 000 uczniów. 
Organizatorem targów jest 
Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

 (mm)

Wiedza  
na wagę złota
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Mali ludzie na tropie wielkich wartości
Dlaczego w życiu ważne są takie wartości, jak sza-
cunek, piękno, sprawiedliwość, przyjaźń? Gliwickie 
przedszkolaki dowiadują się tego w ramach projektu 
„ekspedycja w świat wartości”. 20 kwietnia Krystian 
Tomala opowiedział najmłodszym o pracy zastępcy 
prezydenta Gliwic.

W projekcie realizowanym 
od początku roku bierze udział 
345 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

‒ Chcemy nauczyć naszych 
przedszkolaków, jak być przy-
zwoitymi ludźmi, jak budować 
dobre relacje z rówieśnikami, jak 
dokonywać właściwych wyborów 
i być społecznie odpowiedzialnym 
– wyjaśnia Dorota Iwanek, dyrek-
tor Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 4, organizatorka projektu.

Dzieci dowiadują się też 
sporo o Gliwicach. Tę wiedzę 
miały okazję zaprezentować 
podczas spotkania z Krystia-

nem Tomalą, zastępcą prezy-
denta. Świetnie poradziły sobie 
z przygotowanym dla nich 
kwizem dotyczącym miejskich 
zabytków. Doskonale wiedzia-
ły, który obiekt został ostatnio 
uznany przez Prezydenta RP za 
Pomnik Historii i jak nazywają 
się gliwickie tropiki. W krzyżo-
wym ogniu pytań znalazł się też 
sam prezydent – przedszkolaki 
pytały, czy lubi swoją pracę i na 
czym ona polega, jakie są jego 
ulubione miejsca w Gliwicach 
i plany na wakacje. Nie brako-
wało też tematów poważniej- szych – mali słuchacze pytali, co 

prezydent chciałby w Gliwicach 
zmienić. – Zależy nam na tym, 
aby zmieniła się świadomość 
ekologiczna gliwiczan. Chciał-
bym, żeby wszyscy w naszym 
mieście rozumieli, że nie można 
w piecach palić śmieciami, bo to 
ma bezpośredni wpływ na nasze 
życie – wyjaśnił Krystian Tomala. 
Zdradził także, co samorząd pla-
nuje zrobić dla gliwickich dzie-
ci. – Jestem dumny z tego, jak 
wyglądają przedszkola i szkoły, 
ale chciałbym, żeby były jeszcze 

piękniejsze i żebyście przycho-
dzili do nich z ochotą. Zależy 
nam, żebyście przebywali w ład-
nych wnętrzach i mieli do dyspo-
zycji wiele pomocy naukowych.

Spotkanie w Przedszkolu 
Miejskim nr 40 z Oddziałami 
Integracyjnymi to element pro-
jektu „Ekspedycja w świat war-
tości”, koordynowanego przez 
Zespół Przedszkoli Miejskich  
nr 4, którego częścią jest PM 
nr 40. W jego ramach organi-
zowane są warsztaty, wycieczki 
w ciekawe miejsca czy spotkania 

z interesującymi ludźmi. Przed-
szkolaki odwiedziły już między 
innymi sąd rejonowy, były w Ra-
tuszu, gdzie zwiedziły salę obrad 
Rady Miasta i salę ślubów.

‒ Ten projekt jest niezwykle 
ważny, ponieważ młodzi gliwi-
czanie uczą się, że szacunek, 
uczciwość, odpowiedzialność, 
lojalność i optymizm, okazywane 
w kontaktach z innymi ludźmi, to 
ważny kapitał życiowy. Dziecko, 
które wie, co dobre, a co złe, do-
konuje lepszych wyborów – mówi 
Krystian Tomala. (mm)
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To bardzo ważny rok dla niemal 3 tys. gliwickich uczniów. 1341 gimnazjalistów 
napisało już egzamin, ważny sprawdzian czeka teraz 1598 maturzystów. Trzyma-
my kciuki! 

Gimnazjaliści najgorsze 
mają już za sobą – egzaminy zo-
stały napisane, teraz pozostaje 
tylko czekać na wyniki (zostaną 
ogłoszone 16 czerwca). Wiedza 
uczniów sprawdzana była pod 
kątem matematyczno-przyrod-
niczym i humanistycznym, pod 
lupę brana jest też znajomość 
obcego języka nowożytnego.

– Z rozmowy z uczniami wy-
nika, że egzaminy, choć wyda-
wały się proste i nie wykraczały 
poza podstawę programową, 
wymagały jednak od uczniów 
skupienia. Trudność zadań była 
zróżnicowana – mamy zarów-
no uczniów ścisłowców, jak 
i humanistów, a każdemu inny 
zakres egzaminu mógł sprawiać 
kłopot. Gimnazjaliści  podkreślali 
jednak, że w części humanistycz-
nej wiele można było wyczytać 
z tekstów źródłowych, a temat 
rozprawki – „Czy zgadzasz się 
ze stwierdzeniem, że marzenia 
mają sprawczą moc?”– był intry-
gujący i dawał wiele możliwości 

interpretacyjnych – mówi Agata 
Cira, dyrektor Gimnazjum nr 3 
w Gliwicach. 

Niedługo zakwitną kasztany, 
a to nieuchronny znak, że nad-
szedł czas matur. Najważniejsze 
egzaminy w życiu gliwickich ma-
turzystów rozpoczną się 4 maja. 
Do 26 maja 1598 maturzystów 
szkół publicznych w Gliwicach 
będzie sprawdzanych ze znajo-
mości materiału, którego uczyli 

przez lata w liceach i technikach 
na lekcjach języka polskiego i ję-
zyków obcych (w tym języków 
mniejszości narodowych, a także 
łemkowskiego czy kaszubskiego), 
matematyki, wiedzy o społeczeń-
stwie, historii, chemii, biologii, 
fizyki i astronomii czy geografii 
(zarówno w języku polskim, jak 
obcym). Egzaminy poprawkowe 
odbędą się w sierpniu. Powodze-
nia! (mf) 
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Kolejny sukces 
szermierzy Piasta!

Futsaliści ciągle w grze

GTK w półfinale!

Wszystko zaczyna się od nowa!
Runda zasadnicza piłkarskiej LOTTO ekstraklasy zakończona. Po trzydziestu kolej-
kach Piast zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli. Przed Niebiesko-Czerwonymi sie-
dem spotkań w grupie spadkowej.

Walkę o utrzymanie w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej 
podopieczni Dariusza Wdowczyka 
rozpoczną wyjazdowym spotka-
niem z Arką Gdynia. Starcie z Żół-
to-Niebieskimi odbędzie się w naj-
bliższy piątek (28 kwietnia) o godz. 
18.00. W następnej serii gier Piast 
zmierzy się przy Okrzei ze Śląskiem 
Wrocław. Kolejne dwa mecze to 
dwa wyjazdy – najpierw do Lubina, 

a następnie do Chorzowa. Po wy-
jazdowych meczach z Zagłębiem 
i Ruchem przyjdą dwa spotkania 
u siebie – z Górnikiem Łęczna 
i Wisłą Płock. Niebiesko-Czerwoni 
zakończą rozgrywki w Krakowie, 
gdzie 2 czerwca o godz. 20.30 
zmierzą się z Cracovią. – Przed 
nami trudny miesiąc i siedem 
kolejek. Czeka nas walka... Jeśli 
pokażemy takie zaangażowanie, 

determinację i zagramy tak, jak 
z Jagiellonią – to jestem pewny, 
że utrzymamy się w lidze – mówił 
trener Piasta Dariusz Wdowczyk po 
porażce 0:1 z liderem Ekstraklasy, 
Jagiellonią Białystok. Piast zajmuje 
obecnie 15. miejsce w tabeli, ale 
różnice punktowe pomiędzy dru-
żynami w grupie spadkowej nie 
są duże. Nic więc nie jest jeszcze 
ostatecznie przesądzone.  (as)

Na rozgrywanych w Mińsku Młodzieżowych Mistrzostwach europy Damian Micha-
lak i Bartosz Staszulonek wywalczyli w turnieju drużynowym brązowe medale dla 
reprezentacji Polski!

Dwa tygodnie temu święto-
waliśmy zdobycie przez repre-
zentację Polski, w składzie której 
byli Michalak i Staszulonek, srebr-
nego medalu Mistrzostw Świata 
Juniorów.  Szpadziści Piasta  poszli  
za ciosem i na rozgrywanych 
w Mińsku Mistrzostwach Europy 
też stanęli na podium.

W drodze do półfinału Polacy 
najpierw pokonali Estonię 45:32, 
a potem stoczyli bardzo wyrów-
nany bój z Izraelem, zakończony 
zwycięstwem 45:43. W drodze 
do finału lepsi jednak okazali się 
Hiszpanie, tryumfatorzy całego 
turnieju. W meczu o trzecie miejsce 
Biało-Czerwoni okazali się lepsi od 

szermierzy Wielkiej Brytanii. Wice-
mistrzami Europy zostali mistrzo-
wie Świata – Włosi. To świadczy 
o tym, jak wysoki i wyrównany był 
poziom tego turnieju.

Pełny skład reprezentacji Polski: 
Damian Michalak, Bartosz Staszu-
lonek, Wojciech Kolańczyk, Maciej 
Bielec.  (as)
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Rewelacyjna passa gliwickich koszykarzy trwa. Pod-
opieczni Pawła Turkiewicza ograli po raz trzeci Ja-
malex Polonię 1912 Leszno i pewnie awansowali do 
półfinału I ligi koszykówki mężczyzn. 

By awansować do półfi-
nału ligi koszykarze z Gliwic 
musieli postawić kropkę nad 
„i” w wyjazdowym meczu 
z Polonią w Lesznie. Udało 
się. Nasi koszykarze byli zde-
cydowanie lepsi i przypieczę-
towali wysoką formę pewnym 
zwycięstwem. 

Jamalex Polonia 1912 Leszno 
– GTK Gliwice 61:62 (19:30, 16:9, 
9:7, 17:16)Stan rywalizacji do 
trzech zwycięstw: 3:0 dla GTK.

W półfinale PLAY OFF gliwi-
czanie zmierzą się z Max Elektro 
Sokołem Łańcut, który również 
w trzech meczach ograł meri-
tumkredyt Pogoń Prudnik.  (as)

W meczu kończącym rundę zasadniczą w FuTSaL ekstraklasie – Piast Gliwice poko-
nał Pogoń 04 Szczecin 6:2. Dzięki temu klub z Gliwic powalczy z najlepszymi druży-
nami o mistrzostwo kraju. 

Dla Piasta trzy bramki w tym 
meczu zdobył Maciej Mizgajski, po 
jednym trafieniu zaliczyli Sebastian 
Szadurski, Michał Grecz i Paweł 
Barański. Pierwszy gol dla Pogoni 
to efekt samobójczego trafienia 
Pautiaka, a drugi to dzieło Geperta.

Wygrana Piasta przy porażce 
FC Toruń pozwoliła gliwiczanom 

przesunąć się na trzecie miejsce 
w tabeli, co ma duże znaczenie 
w kontekście gry o najwyższe 
cele. Po podziale na grupy, gliwi-
czanie zagrają bowiem  trzy mecze 
u siebie, a tylko dwa na wyjeździe.  
To niewątpliwie zwiększa szansę 
Piasta na grę o medale i daje moż-
liwość sympatykom futsalu z Gli-

wic oglądać na żywo pojedynki 
z najlepszymi drużynami w Polsce.

Pierwsza kolejka w grupie 
mistrzowskiej zostanie rozegrana  
6 i 7 maja, a Piast zmierzy się z Re-
kordem Bielsko-Biała. Gliwiczanie 
ten sezon zakończą wyjazdowym 
meczem z Pogonią Szczecin.

 (as)
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KuLTuRA

Ciekawy plakat potrafi zdziałać cuda – wpaść w oko, wyróżniając się w gąszczu 
innych afiszów, a przede wszystkim podbić frekwencję na imprezie. Zorganizo-
waliście wydarzenie kulturalne w 2016 roku w Gliwicach? Zgłoście wasz plakat do 
konkursu Gliwicki Promotor Kultury. Być może będzie najlepszy!

Na pomysł zorganizowania 
konkursu nagradzającego orga-
nizatorów wydarzeń kulturalnych 
w Gliwicach wpadł Zespół Bran-
żowy ds. Kultury. W tegorocznej, 
pierwszej edycji wyróżniony zo-
stanie najciekawszy plakat.

Gliwickim Promotorem Kul-
tury może zostać osoba fizyczna 
(także prowadząca działalność 
gospodarczą), organizacja poza-
rządowa albo jednostka posiada-

jąca osobowość prawną. Jeden 
uczestnik konkursu może zgłosić 
maksymalnie trzy plakaty. Wystar-
czy wypełnić formularz, dołączyć 
plakat i przekazać swoje zgłoszenie 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
osobiście albo za pośrednictwem 
poczty (na adres MBP, ul. Kościusz-
ki 17, 44-100 Gliwice). Regulamin 
i wzór formularza jest dostępny 
na stronach www.gliwice.eu oraz 
www.biblioteka.gliwice.pl. Termin 

przyjmowania zgłoszeń upływa  
15 maja.

Konkurs jest organizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną we współpracy z Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych i Zespołem Branżowym ds. 
Kultury. Wyniki zostaną ogłoszo-
ne 27 maja. Nagrodę pieniężną 
dla zwycięzcy w wysokości  
3 000 zł ufunduje Miasto Gliwice.
 (mm)

Dobre plakaty POSZuKIWaNe

Miuosh i Mesajah
nie tylko dla 
maturzystów

W chórze siła

6 maja o godz. 19.30 w gliwickiej katedrze zostanie wykonana „Stabat Mater”. 
Wieloczęściowa kompozycja antonína Dvořáka będzie finałowym koncertem 
XXXVII Gliwickich Spotkań Chóralnych. Wstęp wolny!

Utwór Dvořáka jest oparty na 
XII-wiecznym tekście łacińskim. 
W partiach solowych zaśpiewają: 
Olga Ksenicz (sopran), Magdale-
na Spytek-Stankiewicz (mezzo-
sopran), Marek Belko (tenor), 
Szymon Szymik (bas). W partiach 

chóralnych usłyszymy Akademicki 
Chór Politechniki Śląskiej (prowa-
dzony przez Tomasza Giedwiłłę) 
oraz Akademicki Chór Politech-
niki Wrocławskiej (przygotowany 
przez Małgorzatę Sapiechę-Mu-
zioł). Przy fortepianie zasiądzie 

Grzegorz Biegas, dyrygował 
będzie Tomasz Giedwiłło.

Będzie to ostatnie wydarze-
nie w ramach XXXVII Gliwickich 
Spotkań Chóralnych. Projekt 
został dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)
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Miasto Gliwice i Politechnika Śląska zapraszają matu-
rzystów (i nie tylko!) na wielką, plenerową imprezę. 
Już 13 maja w dzielnicy akademickiej wystąpią dwaj 
fantastyczni muzycy – Miuosh i Mesajah.

„Śląsk Maturzystom” to 
świetna okazja, żeby jeszcze 
przed rozpoczęciem roku 
akademickiego poznać uroki 
studenckiego życia. Na terenie 
kampusu Politechniki Śląskiej 
(ul. Akademicka) od godz. 15.00 
zaplanowano popularnonauko-
we prezentacje dla młodzieży, 
które zorganizują studenci i wy-
kładowcy gliwickiej uczelni.

Jednak nie samą nauką czło-
wiek żyje, dlatego dzielnicą aka-
demicką zawładną też artyści. 
Jako pierwszy wystąpi Miuosh, 
jeden z najpopularniejszych 
polskich raperów, a jako drugi 
‒ Mesajah, wokalista reggae.

Miuosha słuchają nie tylko 
miłośnicy hip-hopu – muzyk 

razem z Radzimirem Dębskim 
i Narodową Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiego Radia występował 
przy pełnej widowni w siedzibie 
NOSPR-u. 

Muzyka Mesajah to mie-
szanka reggae, dancehallu i rag-
gamuffin. Artysta dał się poznać 
jako frontman zespołu Natural 
Dread Killaz. Obecnie skupia się 
na karierze solowej, towarzysząc 
na scenie takim artystom jak 
legenda niemieckiego reggae 
Gentleman czy kultowy Wu Tang 
Clan z Nowego Jorku

Początek koncertu o godz. 
18.00. Wstęp wolny. Projekt 
„Śląsk Maturzystom” jest do-
finansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)
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Chorały gregoriańskie i czeski jazz – tegoroczną Filharmonię rozpoczniemy mocnym 
akcentem. Wisienką na torcie majowych koncertów będzie występ Leszka Możdżera.

12 maja – tę datę powinni za-
znaczyć w swoich kalendarzach 
wszyscy melomani. Podczas 
pierwszego koncertu Filharmonii 
usłyszymy artystów niezwykłych 
– w Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10) wystąpią Voces Gre-
gorianae Cassoviences. Słowacka 
grupa specjalizuje się w... mu-
zyce chorałów gregoriańskich. 
Zespół składa się z 9 osób i po-
wstał w 2011 roku z inicjatywy 
Jána Veľbackiego, mistrza teorii 
i interpretacji chorałów grego-
riańskich. Chociaż czasy, kiedy 
ten typ śpiewu liturgicznego miał 
dominującą pozycję w sztuce, już 
dawno minęły, koncerty Voces 
Gregorianae Cassoviences nadal 

przyciągają publiczność na całym 
świecie. Warto na własne uszy 
przekonać się, jak brzmiała mu-
zyka kościelna w średniowieczu.

Po uroczystym i podniosłym 
pierwszym koncercie, wrzuci-
my na luz z Rudym Linką i Mi-
roslavem Vitoušem. 13 maja 
Słowaków zastąpią Czesi. – Ten 
duet to zetknięcie dwóch nietuzin-
kowych osobowości, prawdziwa 
muzyczna synergia – zapowiada 
Paweł Januszewski z Fundacji 
Integracji Kultury. Linka jest 
kompozytorem i gitarzystą, uczył 
się od takich gigantów, jak John 
Abercrombie czy John Scofield. 
Vitouš to legendarny kontrabasi-
sta. Występował z Milesem Davi-

sem, Chickiem Coreą czy gwiazdą 
ubiegłorocznej edycji Filharmonii, 
Jackiem DeJohnette.

Cykl koncertowy Filharmo-
nia odbędzie się w dwóch czę-
ściach. W pierwszej, majowej 
odsłonie usłyszymy między 
innymi takie gwiazdy, jak Irena 
Santor ‒ dama polskiej piosen-
ki i Leszek Możdżer ‒ pianista 
światowego formatu. Szcze-
gółowe informacje na temat 
poszczególnych koncertów oraz 
biletów są dostępne na stronie 
www.filharmonia.jazovia.pl. 
Organizatorem cyklu jest Fun-
dacja Integracji Kultury. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Filharmonia otwiera podwoje
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Miuosh Mesajah
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Powiedz to!

20 kwietnia w gliwickim Ratuszu odbyły się uro-
czystości Złotych i Diamentowych Godów. Mał-
żonków odznaczono medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta 
RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta 
Miasta Gliwice.

W gronie związków świętujących półwiecze 
znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Maria 
i Marian Gryniewiczowie, Stanisława i Zygmunt 
Machoniowie, Maria i Jan Olasowie, urszula i Fran-
ciszek Podleśni, Zdzisława i Romuald Rakotni, 
anna i Kazimierz Ramachowie, aniela i Jerzy Ru-
binkiewiczowie, Irena i Kazimierz Składowscy, 
Czesława i Jan Słodzińscy, Janina i Bogusław Szew-
cowie oraz Janina i Czesław Wierzbiccy.

Sześćdziesięciolecie małżeństw świętowali tego 
dnia: Gertruda i Julian Juszczykowie, alicja i Ry-
szard Karczakowie, Maria i Tadeusz Kiełbasowie, 
Małgorzata i Stanisław Kostkowie, a także emilia 
i Bernard Pysikowie. Szanownym Jubilatom życzy-
my wszystkiego najlepszego!   (kik)
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Już działa pierwsza w Polsce bezpłatna aplikacja skierowana do osób 
cierpiących na afazję. W prace projektowe zaangażowany był m.in. 
gliwicki TeCHNOPaRK.

AFAST Powiedz to! jest komputerową 
aplikacją, która wspomaga rehabilitację afa-
tyków, czyli osób cierpiących na zaburzenia 
językowe powstałe w wyniku uszkodzenia 
mózgu. ‒ Niestety w kraju brakuje osób 
specjalizujących się w terapii afazji. Duża 
liczba chorych oraz trudny dostęp do  terapii 
logopedycznej skłoniły nas do opracowa-
nia tego narzędzia ‒ mówi prof. Grażyna 
Jasieńska, prezes Fundacji Salus Publica na 
rzecz Zdrowia Publicznego. Aplikacja zo-
stała opracowana przez konsorcjum, które 
współtworzą Fundacja Salus Publica, Park 
Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK 
w Gliwicach i Collegium Medicum UJ.

Mogą z niej korzystać osoby chore na afa-
zję, ich opiekunowie i logopedzi. Programy 
terapii dostępne w aplikacji zostały przygo-
towane przez specjalistów. ‒ Wszystkie ćwi-

czenia oddziaływują na użytkownika na wielu 
płaszczyznach. Rehabilitacja w ramach każ-
dego ćwiczenia przebiega w trzech etapach 
‒ nauki, rozumienia oraz zapamiętywania 
z wykorzystaniem głosu, obrazu oraz dźwię-
ku – mówi Joanna Gryńko z TECHNOPARKU.

Korzystanie z AFAST! jest całkowicie 
bezpłatne. Wystarczy mieć komputer albo 
tablet, programu nie trzeba instalować. Apli-
kacja jest dostępna na stronie www.afast.
pl. Projekt został sfinansowany przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
konkursu „Innowacje Społeczne”. (mm)

To wciągająca opowieść o wyjątkowym miejscu na styku kilku 
światów i czasów. Toczy się przed oczami podróżnych przemierza-
jących każdego dnia halę gliwickiego dworca. 

Mowa o najnowszej wystawie Domu 
Współpracy Polsko-Niemieckiej „Glywitz 
– Gleiwitz – Gliwice. Wszystkie oblicza 
miasta”, którą od 21 kwietnia można 
oglądać w odnowionych wnętrzach 
dworca PKP. – Gliwice to miasto o wielu 
obliczach. Miasto różnych kultur, religii 
i języków. Miasto o wielowątkowej hi-
storii, którą DWPN odtwarza na 24 
planszach – opowiadają o wystawie jej 
organizatorzy. Na poszczególnych tabli-

cach omówiono dzieje i rozwój Gliwic, 
wyjątkowe i charakterystyczne dla miasta 
miejsca i obiekty, sylwetki najsłynniej-
szych i najbardziej zasłużonych gliwiczan 
oraz fenomeny kulturowe związane z tym 
miejscem. Obok tekstów znajdziemy uni-
katowe fotografie i materiały archiwalne, 
a także współczesne zdjęcia.

Ekspozycja DWPN będzie prezen-
towana w hali dworca do 21 czerwca. 
 (kik)

Kolej na wystawę
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach poszukuje partnerów do udziału w wio-
sennej edycji Gliwickiej Akademii Zdrowia, której celem jest profilaktyka i promocja zdrowia ukierunkowana 
na dzieci. Pierwsza edycja akcji odbyła się jesienią 2016 r. w CH Forum i cieszyła się dużym powodzeniem.
Zapraszamy podmioty do współpracy przy organizacji Gliwickiej Akademii Zdrowia poprzez zapropono-
wanie działań zdrowotnych (konsultacje, porady specjalistyczne, badania).
W przypadku zgłoszenia tych samych zakresów organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 
wyboru ofert spośród zgłoszonych propozycji.
Zainteresowane podmioty proszone są o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie https://gliwice.eu/. 
Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać  
w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl, do 30 kwietnia 2017 r. 
Więcej informacji udziela Beata Jeżyk – Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,  
tel. 32/238-54-33; e-mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.

Program Smog Stop – szybkie pieniądze z WFOŚIGW na wymianę kotła, 
termomodernizację budynku, pompy ciepła i kolektory słoneczne

Informujemy, że 6 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił nabór wniosków do Programu SMOG STOP „Do-
finansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców 
województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji”, który jest kontynuacją Programu Pilotażowego 
realizowanego w 2016 r. O udzielenie dofinansowania 
w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące 
właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego. 
W ramach programu dofinansowaniem objęte zostaną: 
wymiana, modernizacja lub budowa wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania, wymiana źródeł cie-
pła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wo-
dy użytkowej (w przypadku gdy zasilanie na potrzeby 
c.o. i c.w.u następuje z jednego źródła) w istniejących 
obiektach na bardziej efektywne i energetyczne. Dofi-
nansowanie do automatycznego kotła węglowego i na 
biomasę może sięgnąć 4,5 tys. zł, kotła gazowego i ole-
jowego 3 tys. zł, kotła elektrycznego 2,5 tys. zł, pompy 
ciepła gruntowej 12,5 tys. zł, powietrznej pompy ciepła  
7,5 tys. zł, budowy modernizacji lub wymiany instalacji 
c.o. do 5 tys. zł. Zgodnie z informacjami WFOŚIGW, 
dotacje można łączyć z dotacjami przyznawanymi ze 
środków budżetowych gmin. 
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach 
Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła 
w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, 
tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła 

opalanego paliwem stałym, pracującego na potrzeby 
centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła 
oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:
1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwi-

dacji przed 15 maja 2017 r. imiennego dokumentu 
zezłomowania – karty przekazania odpadu (z wy-
jątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych 
lub trzonów kuchennych; wówczas wymagane są 
protokoły potwierdzające wykonanie prac);

2. zdjęcia budynku w zakresie, w jakim planowana jest 
do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 15 do 
26 maja 2017 r. w siedzibie WFOŚIGW w Katowicach 
przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7.30 do 
15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do 
Funduszu). Przed rozpoczęciem naboru zostanie uru-
chomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt 
Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Tam Pracownicy 
WFOŚIGW udzielać będą szczegółowych informacji 
na temat programu.
Formularze i regulamin można pobrać ze strony  
www.wfosigw.katowice.pl.

Telefony kontaktowe: 
32/603-22-51, 
32/603-22-22, 
32/603-22-64, 

32/603-22-59, 
32/603-22-44, 
32/603-22-21.

Zachęcamy do przyjrzenia się ofercie, zapoznania z regu-
laminem i do rozważenia udziału w programie.

                         Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
                       Sp. z o.o. w Gliwicach,  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, 

tel. 32/339-31-10, fax. 32/339-31-17

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu  
sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nie-
ruchomość położona w Gliwicach, obręb Centrum, 
złożona z działek o numerach 35/9 – niezabudowana 
i powierzchni 0,0369 ha, 36/1 – zabudowana o po-
wierzchni 0,0708 ha, 37/4 – zabudowana o powierzchni 
0,0003 ha, sprzedawanych łącznie. Przedmiotowe dział-
ki zostały ujawnione w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.
Niżej wymieniona nieruchomość stanowi własność 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego 
z 31 maja 2016 r., Repertorium A/2917/2016,
– działka 35/9 – niezabudowana i powierzchni 0,0369 ha. 

Dla niżej wymienionych nieruchomości Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwi-
cach posiada prawo wieczystego użytkowania i prawo 
własności budynku na podstawie aktu notarialnego  
z 31 maja 2016 r., Repertorium A/2917/2016,
– działka 36/1 – zabudowana o powierzchni 0,0708 ha,
– działka 37/4 – zabudowana o powierzchni 0,0003 ha.
Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało 
ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie 
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów 
położonym w centralnej części miasta – Uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r., Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4934.
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Gór-
nośląskiej Agencji Przedsiębiorczości I Rozwoju Sp. z o.o.,  
tj. w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego 
netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 3 zł netto/m2.
Ilość postąpień – minimum jedno.
Cena wywoławcza:
•   kwota netto 1 m2 nieruchomości wynosi 330,50 zł  

(słownie: trzysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt 
groszy),

•  cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości – 406,50 zł  
(słownie: czterysta sześć złotych i pięćdziesiąt 
groszy),

•  kwota netto całej nieruchomości wynosi 356 940,00 zł  
(słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięć-
set czterdzieści złotych i zero groszy),

•  cena całej nieruchomości (tj. z 23% podatkiem VaT) 
wynosi 439 036,20 zł (słownie: czterysta trzydzieści 
dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych i dwa-
dzieścia groszy) i jest to cena wywoławcza całej 
nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wyso-
kości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 
00/100 groszy), płatnego na rachunek Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwi-
cach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie 
do 11 maja 2017 r. do godz. 9.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się  
11 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Spe-
cyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wa-
dium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi 
dokumentami do 11 maja 2017 r. do godziny 9.30 w sie-
dzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostęp-
nej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie 
organizatora przetargu w godz. 8.00–15.00, w dniach 
roboczych, od poniedziałku do piątku; od 27 kwietnia 
2017 r. do 11 maja 2017 r. od godz. 8.00 do 15.00.
Cena specyfikacji wynosi 100 zł plus 23% podatku VAT 
(słownie: sto złotych i zero groszy) plus 23% podatku 
VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przed-
siębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 
1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadko-
wi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. 
z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon osiedla Kopernika 
(uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXIV/608/2017 z 30 marca 2017 r.) została opublikowana  
11 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2537 i wejdzie 
w życie 12 maja 2017 r.
Z tekstem ww. zmiany planu można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
www.bip.gliwice.eu w zakładce: prawo lokalne / uchwały rady miasta – akty prawa miejscowego.

INFORMaCJa
WyDZIaŁU PLaNOWaNIa PRZEStRZENNEGO

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie  
zapytania ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o.  

w Gliwicach, nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, w sprawie:

Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie  
z ustawą o efektywności energetycznej

nr sprawy ZO/TR/04/2017
Termin składania ofert: 28 kwietnia 2017 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 28 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00

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:

budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych  
na terenie miasta Gliwice – 27 szt.

Termin składania ofert: 8 maja 2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 8 maja 2017 r. o godz. 12.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
woj. śląskie, pow. m. Gliwice,

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

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą  
i montażem systemów prezentacji treści w ramach inwestycji pn.  

„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIuM  
w Gliwicach”

Termin składania ofert: do 23 maja 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23 maja 2017 r. o godz. 12.00
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OGŁOSZeNIa

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

1. Lokalizacja: pomiędzy ul. Kozielską a Góry Chełmskiej 
w Gliwicach

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:

• Działka nr 201, obręb Kłodnica, użytek B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0660 ha, z KW  
nr GL1G/00085497/6

3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowa działka położona jest w zachodniej części 
miasta, w niedalekiej odległości od jego śródmiejskiej 
części. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa 
oraz mieszkaniowo-usługowa. W niedalekiej odległości 
znajduje się park Starokozielski oraz hala sportowa. 
Sąsiedztwo ciche i spokojne. Nieruchomość niezabu-
dowana o kształcie regularnym zbliżonym do znacznie 
wydłużonego prostokąta, porośnięta roślinnością.
Nieruchomość ogrodzona jest od strony ul. Kozielskiej 
i ul. Góry Chełmskiej. Ogrodzenie nie jest własnością 
Miasta Gliwice.
Na działce nr 201, obr. Kłodnica, posadowione są 
podpory budynku nr 38 (działka nr 200, obr. Kłodnica), 
które są pozostałością po rozebranym budynku (budynki 
położone na działkach nr 200 i 201 miały w przeszłości 
wspólną ścianę w granicy działki).
Działka może być skomunikowana z drogą publiczną  
ul. Góry Chełmskiej.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz ciepłow-
niczej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego 
uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i sta-
nem faktycznym nieruchomości. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 

nieruchomości:
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
– zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach są-

siednich w oparciu o art. 29 rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422),

– zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm).

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:

Działka nr 201, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, 
na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obejmującego 
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r.,  
poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 201, obręb 
Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
58 MW – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługo-
we o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW 
ustalono:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-
kreacyjne służące mieszkańcom,

b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Działka nr 201, obręb Kłodnica, położona jest w strefie 
„B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej, co oznacza, 
że lokalizacja, skala i gabaryty nowej zabudowy, a także 
wszelkie uzupełnienia istniejącej oraz remonty i przebu-
dowy powinny być prowadzone po uzyskaniu pozytywnej 
opinii właściwej służby konserwatorskiej.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania tere-
nu od strony ul. Kozielskiej, należy zachować istniejące 
linie zabudowy wyznaczone przez sąsiednie budynki nr 
34 i 38, usytuowane w granicy. Położenie budynków 
w granicy powoduje, że od strony ul. Kozielskiej wybudo-
wać można wyłącznie zabudowę „plombową”. Budowa 
nowego budynku w miejscu rozebranego celem uzupeł-
nienia istniejącej pierzei wymagać będzie sporządzenia 
ekspertyzy technicznej. Pomimo że część wspólnej ściany 
budynku położona jest na działce nr 201, budowa nowe-
go budynku nie będzie mogła być związana z istniejącym 
budynkiem położonym na działce nr 200. Nowy budynek 
będzie musiał zachować samodzielność konstrukcyjną, 
tj. musi być wzniesiony z zachowaniem odpowiedniej 
dylatacji, wydzielony ścianami oddzielenia przeciwpo-
żarowego w pionie – od fundamentu do pokrycia dachu.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne po-

stąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 188 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1880,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VaT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.).

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 30 maja 2017 r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, 
sala nr 34. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi do  
29 czerwca 2017 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 18 800,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 201 
obręb Kłodnica oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
24 maja 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 
konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspo-
zycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,  
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
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 fizycz-
nej;

• 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 Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

9. Dodatkowe informacje:
9.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4151/17  
z 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dział-
ka nr 201, obręb Kłodnica, o powierzchni 0,0660 ha, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00085497/6, oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości, 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 nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
9.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawar-
cia 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 zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
9.3. 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 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane bę-
dzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
9.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
9.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4151/17 z 22 lutego 2017 r.
9.6. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-64-41, 32/338-64-
10, 32/338-64-11 lub 32/338-64-12.
9.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
9.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
9.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

OGŁaSZa

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
2 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34 rozpocznie się I ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 479, obręb Sikornik, zapisanej w KW nr GL1G/00134015/3 oraz niezabu-
dowanej działki nr 1185, obręb Sikornik, zapisanej w KW nr GL1G/00047084/0, o łącznej 
powierzchni 0,0208 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Skowrończej 11, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 100,00 zł*
Wadium: 13 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1340,00 zł
*Cena wywoławcza nieruchomości zawiera kwotę 109 
350,00 zł zwolnioną z podatku VaT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 z późn. 
zm.) oraz kwotę 23 750,00 zł zawierającą 23% podatek 
VaT.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 

gruntów i KW:
Zabudowana działka oznaczona numerem 479, obręb 
Sikornik, o powierzchni 0,0125 ha, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, zapisana w KW nr GL1G/00134015/3 
oraz niezabudowana działka nr 1185, obręb Sikornik, 
o powierzchni 0,0083 ha, użytek: dr – drogi, zapisana 
w księdze wieczystej nr GL1G/00047084/0.
2. Opis nieruchomości:
Działki nr 479 i 1185, obręb Sikornik, położone są 
w Gliwicach przy ul. Skowrończej 11. Przedmiotowe 
działki tworzą zwarty teren, w kształcie zbliżonym do 
prostokąta.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa miesz-
kaniowa.
Działka nr 479 zabudowana jest budynkiem mieszkal-
nym, II-kondygnacyjnym (zabudowa bliźniacza). Po-
wierzchnia użytkowa: 59,34 m2 + 15,26 m2 (pomieszcze-
nia piwnic) + 9,17 m2 (pomieszczenia strychu). Budynek 
jest w złym stanie technicznym, wymaga generalnego 
remontu.
Działka nr 1185, o powierzchni 0,0083 ha, stanowi teren 
niezabudowany, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie 
usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 
z późn. zm.).
Odwodnienie terenu działki leży w gestii właściciela. 
Istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych 
pod warunkiem:
– zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach 

sąsiednich w oparciu o § 29 rozporządzenia ministra 
infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422 
z późn. zm),

– zakazu szkodzenia na podstawie art. 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).

W ul. Skowrończej przebiegają sieci: elektroenerge-
tyczna, gazowa, wodociągowa, teletechniczna oraz 
kanalizacyjna. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego z działek 
nr 479 i 1185, obręb Sikornik, do drogi publicznej – ul. 
Skowrończej – nowym zjazdem. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane są in-
dywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
3. Ograniczenia/obciążenia nieruchomości:
W granicy działki 1185 przechodzi kanał deszczowy – 
przy sprzedaży przedmiotowa działka zostanie obcią-
żona w całym obszarze działki nieodpłatną, nieograni-
czoną w czasie służebnością gruntową polegającą na:
–    prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji deszczowej 

kanałem o średnicy DN200 wraz z jedną studnią,
–  prawie swobodnego dostępu Miasta Gliwice oraz 

podmiotów działających w jego imieniu do instalacji 
i urządzeń, w celu usuwania awarii, dokonywania 
przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, re-
montów, modernizacji i wymiany. Służebność zostanie 
ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela dział-
ki nr 1191, obręb Sikornik (własność Miasta Gliwice, 
KW nr GL1G/00067011/4).

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:

Zgodnie z obowiązującym od 18 marca 2006 r. miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części miasta, obejmu-
jącego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta – działki nr 479 i 1185, obręb Sikornik, 
stanowią zwarty teren oznaczony w planie miejscowym 
symbolem:
 – 66 MN – Tereny mieszkaniowe o niskiej intensyw-
ności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MN – 67 MN 
obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:

 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-
lorodzinna;

2) Przeznaczenie uzupełniające:
 a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych oraz warsztatów powodujących 
znaczące zwiększenie ruchu samochodowego,

 b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomoc-
nicze z wyjątkiem inwentarskich),

 c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
 d) zieleń i ogrody przydomowe.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami planu miejscowego, 
działki nr 479 i 1185 znajdują się na terenie, który 
objęty jest zasięgiem strefy „B6” – pośredniej ochrony 
konserwatorskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami ksiąg 
wieczystych i miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, w nastę-
pujących terminach:
 – 11 maja 2017 r. o godz. 10.00;
 – 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00;
 – 17 lipca 2017 r. o godz. 10.00.
W przypadku chęci obejrzenia budynku w ww. termi-
nach, prosimy o zgłoszeniu pod numer tel. 32/338-64-
11 (32/338-64-10 lub 32/338-64-12).
5. Wadium:
Wadium w wysokości 13 400,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej 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 479 i 1185, obręb Sikornik, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 27 lipca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – 
bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,  
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nierucho-
mości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób, 
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 fizycz-
nej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-

dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3999/17  
z 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego prawa własności działek nr 479 i 1185, obręb 
Sikornik, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147  
z późn. zm.).

• 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 zawiado-
mienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 
dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 1 września 
2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 
dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3999/17 z 16 stycznia 2017 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-
64-11, 32/338-64-10, 32/338-64-12.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).

• 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).

PREZyDENt MIaSta GLIWICE

OGŁaSZa
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OGŁOSZeNIa

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.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 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.

sprzedaży:
•	 nr 146-147 do 25 kwietnia 2017 r.
•	 nr 148-154 do 27 kwietnia 2017 r.

•	 nr 155 do 1 maja 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 142-145 do 27 kwietnia 2017 r.

PREZyDENt MIaSta GLIWICE

INFORMUJE,

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.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach 

(www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 70/2017 do 27 kwietnia 2017 r. •	 nr 72/2017 do 9 maja 2017 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 71/2017 do 9 maja 2017 r.
•	 nr 73/2017 do 9 maja 2017 r.

•	 nr 74/2017 do 9 maja 2017 r.
•	 nr 75/2017 do 9 maja 2017 r.

PREZyDENt MIaSta GLIWICE

INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako: 
• działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, obręb Ligota Za-

brska, zapisane w KW nr GL1G/00032089/7 oraz 
działka nr 56, obręb Ligota Zabrska, zapisana w KW  
nr GL1G/00058709/8, o łącznej powierzchni 1,0099 ha.

Termin przetargu: 17 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 2 196 100,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 219 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2017 r.
_________________________________________________
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 1188, obręb Ostropa Północ – stanowią-

cej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
na południe od ul. Tokarskiej.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsied-
nich oznaczonych jako działki nr 1186, 1189, 1190 i 1198, obręb 
Ostropa Północ.
Termin przetargu: 16 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 111 100,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2017 r.
___________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieza-
budowanej części nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 716/2, obręb Ostropa Południe,  

o powierzchni 0,5005 ha, położonej w Gliwicach 
na południe od ul. Daszyńskiego, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00041056/3.

Termin przetargu: 6 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 158 600,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 15 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2017 r.
_________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 1327, obręb Sośnica o powierzchni 0,4187 ha,  

położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach,  
zapisanej w KW nr GL1G/00020177/4. 

Termin przetargu: 4 lipca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 1 330 000,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 710 z późn. 
zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 133 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2017 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieza-
budowanej części nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 89/2, obręb Wójtowe Pola, o powierzchni 

0,3347 ha, położonej w Gliwicach na południe od 
ul. Biegusa, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00039417/5.

Termin przetargu: 4 lipca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 637 800,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 63 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2017 r.
___________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieza-
budowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 974, obręb Sośnica, o powierzchni 0,1306 ha,  

położonej w Gliwicach przy ul. Kasprowicza, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00130837/3.

Termin przetargu: 6 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 305 500,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 30 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2017 r.
___________________________________________________
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości 
• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, położona  

w Gliwicach przy Drogowej Trasie Średnicowej  
i ul. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, użytek: 
„Bi” – inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/8, prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Termin przetargu: 13 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 600 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
Wadium: 60 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 czerwca 2017 r.
_________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c w Gliwicach, oznaczonej 
jako 
• działka nr 1134/2, obr. Stare Miasto, użytek: „Bi” – 

inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 0,1486 ha  
z KW nr GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 22 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 800 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2017 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 GliwicachZarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wyso-

kość stawki czynszu na lokale użytkowe położone 
przy ulicach:

I PRZETARG
1. al. W. Korfantego 32 a parter (wejście do 
lokalu od strony podwórka), lokal użytkowy 
o powierzchni 236,33 m2, składający się z 13 
pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 5317,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony poda-
tek VAT w wysokości 23%.

II PRZETARG
1. ul. Dolnej Wsi 90 parter, lokal użytkowy 
o powierzchni 32,42 m2, składający się z 2 po-
mieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
– instalacja elektryczna wyeksploatowana do 
wymiany, wodno-kanalizacyjną – odpływ od umy-
walki, istniejące WC wykonane bez pozwolenia 
(do legalizacji lub likwidacji, ewentualnie do prze-
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta 
Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni 
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,75 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony poda-
tek VAT w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, 
znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta 
Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada 
przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz 
nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu 
na własność ww. lokalu.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do 
przystąpienia do przetargu odbędzie się 16 maja 
2017 r. (wtorek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 16 maja 2017 r. (wtorek) 
o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali 
podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu 

wpłaty – kserokopii wraz z pisemną infor-
macją o numerze konta, na które wadium to 
będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzy-
gnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby 
zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, 
tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wa-
dium uważać się będzie za wniesione wte-
dy, kiedy znajdować się będzie na rachunku 
ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wy-
padku uczestnik nie zostanie dopuszczony 
do licytacji,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu, treścią 
regulaminu przetargu, wzorem umowy 
najmu (załącznik nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań 
wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi 
podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto, albo złożenie aktualnego za-
świadczenia o wpisie do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra właściwego 
do spraw gospodarki, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działal-
ności gospodarczej, składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami mu-
szą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski 
Sa I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu tech-
nicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją 
wekslową można zapoznać się w Dziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, 
pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu 
wpłaty wadium, a osoba przystępująca do prze-
targu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, 
która dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szcze-
gółowe notarialnie poświadczone upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału 
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należno-

ści czynszowych z tytułu zawarcia umowy 
najmu bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , 
który przetarg wygrał, nie podpisze umowy 
najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organi-
zatora przetargu weksel in blanco opiewający na 
wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane 
z przygotowaniem lokalu do użytkowania najem-
ca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu 
oględzin 8 maja 2017 r. (poniedziałek):
1. al. W. Korfantego 32 A, parter, godz. 10.30–10.45,
2. ul. Dolnej Wsi 90, parter, godz. 10.00–10.15.

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

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo 
budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym 
przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach od 34,86 m2  
do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@
zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szcze-
gółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać rów-
nież telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343 lub 
kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-13, 
32/339-29-64, 32/339-29-65.
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

ZaRZĄD BuDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO 
BuDOWNICTWa SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

PISeMNy PRZeTaRG NIeOGRaNICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy  przy ul. ander- 

sa 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 

ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszcze-

nia gospodarcze, 2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe.
5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – garaż za-

wierający 4 boksy o powierzchni użytkowej 57,66 m2 
oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 
27,36 m2.

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
7. Kondygnacja: I i II.
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich.
9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

5380/10000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 
GL1G/00070822/6.

11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 238 o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe 
Miasto – KW nr GL1G/00032445/1.

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu – 3% wartości udziałów w nieruchomości 
gruntowej.

13. Cena wywoławcza – 485 000,00 zł netto. Do wyli-
cytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

14. Wadium – 29 827,50 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 8 maja 2017 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 maja 2017 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – 
pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

17. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),

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

• w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-
czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonye 
za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników 
o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w prze-
targu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wa-
dium w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób  
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

18. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Za-
rządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 8 maja 2017 r.  
do godz. 15.00.

19. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujący opis:
„OFeRTa Na ZaKuP LOKaLu uŻyTKOWeGO PRZy  
uL. aNDeRSa 13 – NIe OTWIeRaĆ PRZeD DNIeM 12.05.2017”.
20. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-

nych z nabyciem lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej 
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe in-
formacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

ZaRZĄD BuDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO 
BuDOWNICTWa SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

      PISeMNy PRZeTaRG NIeOGRaNICZONy
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabu-

dowana przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomo-

ści gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70.
3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 

1745.
4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i po-

wierzchni ruchu): 1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa za-

budowana budynkiem mieszkalno-usługowym  
w zabudowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy 
zrealizowany w technologii monolitycznej połączonej  
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budyn-
kiem typu koszarowego.

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

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest KW 
nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza – 2 500 000,00 zł.
9. Wadium – 125 000,00 zł.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
11 maja 2017 r. w godz. od 10.00 do 12.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie do 9 czerwca 2017 r. wadium na konto ZBM  
I TBS w ING Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium 
na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2017 r. 
godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala konferen-
cyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-

czony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone 
za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia każdego ze wspólników 
oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w  procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wa-
dium w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycz-
nych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z 
notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach do 9 czerwca 
2017 r. do godz. 13.00. 

15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 
ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
,,OFeRTa Na ZaKuP NIeRuCHOMOŚCI GRuNTOWeJ 
ZaBuDOWaNeJ PRZy uL. DaSZyńSKIeGO 70 – NIe 
OTWIeRaĆ PRZeD DNIeM 14.06.2017”.
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w ter-

minie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-

nych z nabyciem lokalu użytkowego.
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 

została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został 
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej 
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe in-
formacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

że 30 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Gliwice w wysokości 3/32 części w prawie własności 
nieruchomości położonej w Gliwicach w obrębie Ostropa Północ, przy ul. Daszyńskiego 618B, 
obejmującej działki niezabudowane nr: 168, 651, 652 oraz działki zabudowane zabudową 
mieszkaniową i gospodarczą nr: 660 i 661, o łącznej powierzchni 1,3809 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej GL1G/00025997/3.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 177 536,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1780,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i dla udziału w dział-
kach niezabudowanych zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU z 2016 r., poz. 710), natomiast działki zabudowa-
ne zwolnione są z podatku na podstawie art. 43 ust. 1,  
pkt. 10 ww. ustawy o podatku VAT.
Udział w nieruchomości został przeznaczony do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta nr PM-4027/2017 z 25 stycznia 
2017 r.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miasta, 
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz rozległych 
terenów zieleni, pól i łąk. W bliskiej odległości przebiega 
autostrada A4.
Działki nr: 168, 651, 652 są niezabudowane, porośnięte 
trawą, natomiast działki: nr 660 – zabudowana budynkiem 
byłej stodoły, dz. nr 661 – zabudowana budynkiem miesz-
kalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym 
oraz budynkiem gospodarczym byłego chlewu i budyn-
kiem garażowo-warsztatowym. Nieruchomość częściowo 
uzbrojona.
Działki zabudowane posiadają dostęp do ul. Daszyńskiego 
przez działkę nr 1805, która wchodzi w skład tej drogi pu-
blicznej. Pozostałe działki nie posiadają bezpośredniego 
dojazdu do drogi publicznej, jedynie drogą o nawierzchni 
z tłucznia.
W granicach działki nr 168 przechodzi rów melioracyjny, 
co powoduje, że właściciel nie może wykonywać żadnych 
prac w odległości 3 m od skarpy rowu oraz takich, które 
mogłyby spowodować zakłócenie stosunków wodnych na 
gruntach sąsiednich. Obowiązuje również zakaz grodzenia 
w odległości 3 m od skarpy.
W granicach działek przechodzi prawdopodobnie sieć 
drenarska, którą w razie uszkodzenia właściciel będzie 
zobowiązany naprawić we własnym zakresie.
Zabudowę stanowi:
• budynek mieszkalny wybudowany w 1951 r. z dobu-

dówką z 1978 r. o pow. użytkowej 108,98 m², ściany 
murowane z cegły, fundamenty z betonu i cegły. Dach 
o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką. 
W budynku występują spękania elementów konstruk-
cyjnych. Piwnice zawilgocone. Instalacje: elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna. Budynek w średnim stanie 
technicznym;

• budynek gospodarczy byłej stodoły, ok. 100-letni, 
wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
Powierzchnia użytkowa 62,83 m². Konstrukcja nośna 
budynku z cegły pełnej, dach dwuspadowy, kryty 
dachówką. Stan ogólny budynku zły, do kapitalnego 
remontu lub rozbiórki;

•  budynek gospodarczy byłego chlewu, o pow. użytkowej 
40,83 m², dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budy-
nek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły, ściany 
wewnętrzne z drewna, dach dwuspadowy, konstrukcji 
drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Elewacja 
tynkowana. Instalacja wodna i elektryczna. Stan ogólny 
budynku zły, do kapitalnego remontu lub rozbiórki;

• budynek warsztatowo-garażowy jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony o pow. użytkowej 14,16 m². Rok 
wybudowania – 1978. W budynku znajdują się dwa 
pomieszczenia warsztatowo-garażowe z szambem i WC. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły. 
Dach jednospadowy, więźba stalowa uchylna, drzwi 
stalowe. Elewacja budynku tynkowana. Stan ogólny 
budynku zły, do kapitalnego remontu lub rozbiórki.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obej-
mującego dzielnicę Ostropa, uchwalonego uchwałą nr 
III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 16 grudnia 2005 r.  
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 
nr 33 z 10 lutego 2011 r., poz. 598), teren obejmujący 
przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolami:
 – 2 i 6 uPC – co oznacza:
Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w komercyj-
nych strefach miasta (dz. nr 168, 651, 652 i cz. 661);
 – 6 MNu – co oznacza: Tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy (dz. nr 
660 i cz. 661);
 – 1 un, tj. Tereny zabudowy usługowej – nowej (cz. dz. 
nr 661);
 – 18 KDL, 1/2 tj. tereny ulic publicznych klasy lokalnej 
(cz. dz. nr 661).
Nieruchomość znajduje się w strefie oddziaływania auto-
strady, której granicę wyznacza izofona dopuszczalnego 
poziomu dźwięku (50dB) w porze nocnej. W planie zago-
spodarowania przestrzennego zostały ponadto naniesione 

izofony dopuszczalnego poziomu dźwięku (55 dB, 60 dB) 
w porze dziennej od autostrady A4, które obejmują prze-
ważające części nieruchomości objęte wnioskiem. Działka 
nr 660 i część działki nr 661 znajdują się w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 17 800,00 zł 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 zaznaczeniem „I ustny prze-
targ nieograniczony, nieruchomość położona w Gliwicach, 
w obrębie Ostropa Północ, przy ul. Daszyńskiego 618B”, 
imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na 
której rzecz nieruchomość będzie nabywana. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
25 maja 2017 r.
Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację oferenta 
do udziału w przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, 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.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości;
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-

tarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;

• 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 gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia udziału w nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jedne-
go z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca udziału w nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie bę-
dzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Umowa notarialna przenosząca udział w prawie własności 
nieruchomości powinna zostać zawarta do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 29 czerwca 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem udziału w nieruchomości oraz jego ujawnie-
niem w księdze wieczystej. Nabywca udziału w nieru-
chomości 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 nr PM-4027/2017 z 25 stycznia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia udziału Miasta Gliwice 
do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta jest 
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego 
udziału na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzieli pracownik Urzędu w godzinach przyjęć: poniedzia-
łek, wtorek, środa od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 
17.00 i piątek od 8.00 do 15.00, tel. 32/338-64-09.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ww. ustawą o gospodarce nierucho-
mościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
i ul. Jasnej 31A.
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II ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  

przysługującego miastu Gliwice na nieruchomości  
stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Lokalizacja: na płn. od ul. Poznańskiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 

gruntów i KW:
    Działka nr 805 o pow. 219 m2 i 806 o pow. 39 m2, 

obręb Sośnica, KW nr GL1G/00073605/0, użytek Bz 
– tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, powierzchnia 
łączna nieruchomości 0,0258 ha.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona we wschodniej części 
miasta w otoczeniu głównie zabudowy mieszkaniowej 
i terenów niezabudowanych. Teren dobrze skomuni-
kowany. W dalszej odległości znajduje się DTŚ i auto-
strada A1. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. 
Nieruchomość nieuzbrojona, posiada dostęp do drogi 
publicznej – ul. Poznańskiej. Występują uciążliwości 
i ograniczenia w użytkowaniu, związane z narażeniem 
na wystąpienie szkód górniczych. Bezpośrednio przy 
nieruchomości przepływa potok Guido. Nieruchomość 
porośnięta drzewami i krzewami.
Nieruchomość pozbawiona jest możliwości samodziel-
nej zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące 
przepisy prawa budowlanego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, w granicach, 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-

rowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego teren poło-
żony w Gliwicach, na płn. od ul. Poznańskiej, obejmu-
jący działki nr 805 i 806 (uchwała nr XXXV/1062/2010  
z 10 czerwca 2010 r., która opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 
2010 r., poz. 2372), oznaczony jest symbolem:
• 03 MNn – opisanym jako:
Tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, które zaliczane są do terenów nowej zabudowy 
i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MNn – 05 
MNn, ustalone zostało następujące przeznaczenie:
1)  podstawowe:

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)  uzupełniające:

a)  usługi, w tym usługi pożytku publicznego,
b)  drobna wytwórczość.

Dla terenu 03 MNn obowiązują następujące zasady 
lokalizacji przeznaczenia:
• przeznaczenie uzupełniające wyłącznie w budynkach 

mieszkalnych;
• zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza 

dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i in-
nych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia.

oraz m.in. następująca zasada ukształtowania budyn-
ków i zagospodarowania terenu:
• budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie  

bliźniaczej lub wolnostojącej.
Dla terenu o symbolu 03 MNn, od ulicy Poznańskiej, 
ustalona została na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy.
Ponadto przedmiotowy teren położony jest w grani-
cach:
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• ścisłego obszaru rewitalizacji,
• strefy ochrony konserwatorskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 

postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 26 110,00 zł
Minimalne postąpienie: 270,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 29 maja 2017 r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
w sali nr 34.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego przysługującego Miastu Gliwice 
na wyżej opisanej nieruchomości odbył się 22 lutego 
2017 r. (godz. 10.00) w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A i zakończył wy-
nikiem negatywnym.
7. Wadium:
Wadium w wysokości 2700,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 805 i 806, obręb Sośnica, oraz 
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku gminy najpóźniej 19 maja 2017 r. Pod-
pisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
29 czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wska-

zane 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 rów-
noznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu:
Ze względu, iż nieruchomość pozbawiona jest możli-
wości samodzielnej zabudowy uwzględniającej obecnie 
obowiązujące przepisy prawa budowlanego – zgodnie 
z opinią z Wydziału Architektury i Budownictwa UM  
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego, na poprawę zagospodarowania działek 
sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właścicieli działki nr 804 
oraz wieczystego użytkownika działki nr 809/2, obręb 
Sośnica.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetar-
gu.
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 notarial-
nego 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 ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gosp.);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję prze-
targową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi 
wieczystej wg. stanu na 19 maja 2017 r. W przypadku 
gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego, uczestnik zobowiązany będzie dostar-
czyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu ograniczonym, w terminie do  
19 maja 2017 r., do siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3601/2016 
z 19 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Mia-
stu Gliwice na niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej, obejmującej działki nr 805 i 806, obręb Sośnica, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną 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 zawia-
domienia. 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 nierucho-
mości 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-
3601/2016 z 19 października 2016 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
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 odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 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).

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: na wschód od ul. Grodeckiego w Gliwi-

cach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:

 Działka nr 422, obręb Żerniki, KW nr 
GL1G/00048551/2, użytek RIVb – grunty orne,  
powierzchnia gruntu 0,0181 ha.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona  
we wschodniej części miasta Gliwice w otoczeniu zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów nie 
użytkowanych. Działka znajduje się w znacznej odległości 
od budynków użyteczności publicznej oraz głównej drogi 
publicznej. Okolica średnio zagospodarowana i średnio 
skomunikowana. Kształt nieregularny zbliżony do równo-
ległoboku. Nieruchomość nie posiada dostępu do sieci 
uzbrojenia i do drogi publicznej.
Działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej zabu-
dowy uwzględniającej obecnie obowiązujące przepisy 
prawa budowlanego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny 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 zagospoda-
rowania:

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta obej-
mującego część osiedla Żerniki położonego po zachod-
niej stronie ul. Tarnogórskiej (uchwała nr II/17/2014 
z 18 grudnia 2014 r., która opublikowana została  
31 grudnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego pod poz. 6770), teren obejmujący działkę  
nr 422, obręb Żerniki, oznaczony jest symbolem:
• 6 MNn – co oznacza:
Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudo-
wy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNn do 13 
MNn ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe: 
     a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,
b) garaże, budynki gospodarcze,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona,
e) sieci infrastruktury technicznej;

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne po-
stąpienie:

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 41 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 410,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku 
od towarów i usług (tj. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. 
zm.)

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 31 maja 2017 r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 34.

7. Wadium:
Wadium w wysokości 4100,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 422, obręb Żerniki, oraz wpisać, 
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 23 maja 2017 r. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 30 
czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• 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 rów-
noznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu:
Ze względu, iż działka pozbawiona jest możliwości sa-
modzielnej zabudowy uwzględniającej obecnie obowią-
zujące przepisy prawa budowlanego – zgodnie z opinią 
z Wydziału Architektury i Budownictwa UM została prze-
znaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, 
na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właścicieli działek nr 417, 424, 
425, 427/8, obręb Żerniki.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie 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 fizycz-
nej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności 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 prze-
targu zostanie dokonana przez komisję przetargową na 
podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej 
wg stanu na 23 maja 2017 r. W przypadku, gdy zapisy 
księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w prze-
targu ograniczonym, w terminie do 23 maja 2017 r., do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4074/2017 
z 7 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa wła-
sności działki niezabudowanej nr 422, obręb Żerniki, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości 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 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia 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 nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4074/2017 
z 7 lutego 2017 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
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 odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Roz-
porządzeniu 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).

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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm)

OGŁaSZa

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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm)

OGŁaSZa
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

MIESZkaLNE

UŻytkOWE

LOkaLE Na SPRZEDaŻ

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

 □ aL. WOJCIeCHa KORFaNTeGO 
23a, lokal nr I, parter, I piętro, 
pow. 174,84 m2, 8 pomieszczeń, 
2 pomieszczenia sanitarne, hall, 
wiatrołap
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 162 286,00 zł
Wadium: 8200,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. MIKOŁOWSKa 22, lokal nr II,  
parter, pow. 110,74 m2, 4 po-
mieszczenia użytkowe, 2 po-
mieszczenia sanitariatów
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł
Wadium: 9500,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 45, lokal nr 7, 
poddasze, pow. 64,78 m2, 3 po-
mieszczenia, 2 komórki, korytarz, 
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 900,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. PRyMaSa STeFaNa Wy-
SZyńSKIeGO 9, lokal nr IV, parter,  
pow. 30,45 m2, 1 pomieszczenie 
użytkowe, 2 korytarze, umywal-
nia i WC
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 000,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 11.30 do 
11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. KRZyWa 2, lokal nr I, parter, 
pow. 76,37 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 12.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 28 kwietnia 2017 r. od godz. 
13.10 do 13.20
(dodatkowy termin oględzin: 9 maja 2017 r. 
od godz. 12.00 do 12.10 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. SZaRa 10, lokal nr I, parter, 
piwnica, pow. 59,64 m2, 3 po-
mieszczenia i WC na parterze 
oraz 1 pomieszczenie w piwnicy
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 360,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 28 kwietnia 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 9 maja 2017 r. od 
godz. 14.30 do 14.40 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. MONIuSZKI 22, garaż nr 6, 
parter, pow. 13,21 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 500,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 15.00 
do 15.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. PRyMaSa STeFaNa WySZyń-
SKIeGO 14C, lokal nr III, parter, 
I piętro, pow. 326,47 m2, 5 po-
mieszczeń, 3 pomieszczenia WC, 
korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
WC, pomieszczenie sanitarne,  
korytarz i 2 hole na I piętrze
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 791 200,00 zł
Wadium: 39 600,00 zł
Termin oględzin: 16.05.2017 r. od godz. 9.00 
do 9.20, 9 czerwca 2017 r. od godz. 13.00 do 
13.20
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r.  
od godz. 10.00 do 10.20 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ ul. STyCZyńSKIeGO 10, lokal nr I,  
piwnica, pow. 26,79 m2, 2 po-
mieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 22 300,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2017 r. od godz. 14.15 
do 14.25
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 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: 12 maja 2017 r.

 □ ul. DaSZyńSKIeGO 19, lokal nr II, 
parter, pow. 70,81 m2, 2 pomiesz-
czenia, 2 korytarze, WC
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 176 200,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2017 r. od godz. 13.45 
do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r.  
od godz. 10.30 do 10.40 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ ul. DaSZyńSKIeGO 17, lokal 
nr III, parter, pow. 102,06 m2,  
4 pomieszczenia, 2 korytarze,  
2 pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 242 600,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2017 r. od godz. 13.45 
do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r.  
od godz. 10.30 do 10.40 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ uL. KuNICKIeGO, garaż nr 5, par-
ter, pow. 23,71 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 900,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 5 maja 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.10
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r.  
od godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 2 przy ul. Asnyka 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ uL. KOCHaNOWSKIeGO 3, lokal nr 3,  
I piętro, pow. 81,69 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC, spiżarka, 
przedpokój
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 174 900,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 9.30 
do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. NOWy ŚWIaT 4, lokal nr 5,  
II piętro, pow. 75,05 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, 2 przedpokoje, WC
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 161 600,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńska 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. GaGaRINa 33 w ZaBRZu, lo-
kal nr 42, X piętro, pow. 52,80 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 047,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ZGM 
w Gliwicach, tel. 32/338-39-53
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. DaSZyńSKIeGO 19, lokal nr 11, 
III piętro, pow. 75,22 m2 + piwni-
ca – 3,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 000,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 27 kwietnia 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 maja 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. STyCZyńSKIeGO 57, lokal nr 1,  
parter, pow. 52,84 m2 + piwni-
ca – 5,36 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, z dostępem do WC 
usytuowanego na klatce schodo-
wej (w częściach wspólnych nie-
ruchomości)
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 930,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 13.00 do 
13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ PL. JaŚMINu 9, lokal nr 7, II piętro, 
pow. 64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2,  
3 pokoje, komórka, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 11 maja 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 300,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 24 kwietnia 2017 r. od godz. 
14.45 do 15.00
(dodatkowy termin oględzin: 9 maja 2017 r. od 
godz. 14.00 do 14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 maja 2017 r.

 □ uL. SKŁODOWSKIeJ 2, lokal nr 14, 
II piętro, pow. 54,17 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, z dostępem do WC znaj-
dującego się na klatce schodowej 
(w częściach wspólnych)
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 000,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r. od 
godz. 11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-82)

Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ uL. PLISZKI 1, lokal nr 29, IV piętro, 
pow. 28,85 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 400,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 5 maja 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ uL. CHuDOBy 6a, lokal nr 2, I pię-
tro, pow. 71,46 m2, 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 4 maja 2017 r. od godz. 11.00 
do 11.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ PLaC INWaLIDÓW WO-
JeNNyCH 20, lokal nr 7, 
III piętro, pow. 62,15 m2,  
2 pokoje, kuchnia, spiżarka, prze 
pokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 132 500,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 5 maja 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 maja 2017 r. od 
godz. 13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 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 sąna www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

The content of the announcement in Polish and english  
is available on www.ksse.com.pl.

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim  
znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa ekonomiczna
Spółka akcyjna w Katowicach,

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42,
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766,

jako zarządzający Specjalną Strefą ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który uzyska ze-
zwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i na-
będzie prawo własności nieruchomości 
opisanej poniżej. 
W skład mienia stanowiącego przed-
miot przetargu wchodzą niezabudowa-
ne nieruchomości o łącznej powierzchni 
11,5299 ha, położone na terenie Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Gliwicach przy ul. Einsteina, Pszen-
nej, Klasztornej oraz Pokoju, w obrębie 
Stare Łabędy, stanowiące następujące 
działki gruntu:
1) nr 2/3 o pow. 1,0191 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00021225/3; 
2) nr 7 o pow. 1,2990 ha, objęta Księgą 

Wieczystą nr GL1G/00021225/3; 
3) nr 3/4 o pow. 2,0527 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00048440/1; 
4) nr 4/3 o pow. 0,4785 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00067755/1; 
5) nr 9 o pow. 1,9880 ha, objęta Księgą 

Wieczystą nr GL1G/00022331/6;
6) nr 10 o pow. 0,1500 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00045112/2;
7) nr 197 o pow. 0,8851 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00068892/0;
8) nr 198 o pow. 2,1825 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00082259/5;
9) nr 199 o pow. 1,1141 ha, objęta Księ-

gą Wieczystą nr GL1G/00031917/4;
10)  nr 345 o pow. 0,0744 ha, ob-

jęta Księgą   Wieczystą nr 
GL1G/00041896/3; 

11)  nr 348/2 o pow. 0,2865 ha, 
objęta Księgą Wieczystą nr 
GL1G/00041896/3. 

Nieruchomości te stanowią własność 
Gminy Gliwice. Dla przedmiotowych 
działek zostanie założona nowa księga 
wieczysta. 
Działy III oraz IV Księgi Wieczystej 
nr GL1G/00021225/3 obejmującej 
działki nr 2/3, 7, Księgi Wieczystej 
nr GL1G/00048440/1 obejmują-
cej działkę nr 3/4, Księgi Wieczystej 
nr GL1G/00022331/6 obejmują-
cej działkę nr 9, Księgi Wieczystej 
nr GL1G/00045112/2 obejmują-
cej działkę nr 10, Księgi Wieczystej  
nr GL1G/00068892/0 obejmującej 
działkę nr 197, Księgi Wieczystej 
nr GL1G/00082259/5 obejmującej 
działkę nr 198, Księgi Wieczystej  
nr GL1G/00031917/4 obejmującej 
działkę nr 199, są wolne od wpisów.
W dziale III księgi wieczystej  
nr GL1G/00041896/3 wpisane są ogra-
niczone prawa rzeczowe: nieograni-
czonej w czasie służebności gruntowej 
– przechodu i przejazdu na działce nr 
372/3, wchodzącej w skład nierucho-
mości objętej niniejszą księgą wieczy-
stą, w pasie o długości około 39 m i sze-
rokości około 9 m (łącznie powierzchnia 
około 353 m2), wraz z posadowieniem 
przepustu żelbetowego o średnicy 1000 
mm i długości 31 m oraz sieci wodo-
ciągowej o średnicy 160 mm w rurze 
osłonowej o średnicy 300 mm, na dłu-
gości 9,1 m, sieci energetycznej ESN 
o długości 10 m w rurze osłonowej 
o średnicy 160 mm, sieci energetycz-
nej 2 ENN o długości 10 m w rurze 
osłonowej 2 x 110 mm oraz sieci te-
letechnicznej o długości 9,1 m w rurze 
osłonowej o średnicy 110 m, zgodnie 
ze szkicem stanowiącym załącznik nr 2 
do aktu notarialnego z 22 październi-
ka 2012 r., REP A nr 5019/2012 karta 
akt 20 – 23 KW.NR GL1G/00040730/5, 
na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości objętych księgami 
wieczystymi nr GL1G/00059015/3 
i GL1G/00117698/9. Dział IV księgi 
wieczystej nr GL1G/00041896/3 jest 
wolny od wpisów.
W dziale III księgi wieczystej nr 
GL1G/00067755/1 wpisane jest ograni-
czone prawo rzeczowe: nieograniczonej 
w czasie służebności przesyłu na działce 
4/6, objętej niniejszej księgą wieczy-
stą, w pasie o długości 1 m i szerokości  
3 m, tj. łącznie o powierzchni terenu 
objętego służebnością przesyłu wyno-
szącej 3 m2, polegającą na prawie do 
pozostawienia linii kablowej 110 KV, jak 
również na prawie do korzystania z nie-
ruchomości w celu dystrybucji energii 
elektrycznej za pomocą ww. linii oraz 

prawie dostępu do linii od drogi publicz-
nej – ul. Einsteina (w pasie ustanawia-
nej służebności) w każdym czasie w celu 
dokonywania przeglądów, pomiarów, 
kontroli, remontów, konserwacji, mo-
dernizacji, usuwania awarii, wymiany, 
przy czym parametry techniczne linii 
po wymianie nie mogą przekraczać 
wyżej wymienionych, a także wyko-
nywania innych prac związanych z ich 
eksploatacją wraz z zobowiązaniem 
do Tauron Dystrybucja SA z siedzibą 
w Krakowie do każdorazowego infor-
mowania właściciela nieruchomości 
o zamiarze wykonywania planowanych 
prac remontowych lub modernizacyj-
nych na linii kablowej, a w przypadku 
konieczności usunięcia nagłej awarii 
linii – do niezwłocznego zawiadomienia 
właściciela o tymże fakcie po usunięciu 
awarii, a ponadto, w każdym z wyżej 
wymienionych przypadków, do przy-
wracania terenu do stanu poprzednie-
go po zakończeniu prac. Dział IV księgi 
wieczystej nr GL1G/00067755/1 jest 
wolny od wpisów.
Nieruchomość posiada kształt regular-
ny, zbliżony do prostokąta, sąsiedztwo 
stanowią tereny usługowo-przemysło-
we. Dojazd do nieruchomości stanowi 
droga asfaltowa.
Zgodnie z uchwałą nr XXXV/885/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu położonego w północno- 
-zachodniej części miasta Gliwice, obej-
mującego część dzielnicy Stare Łabędy, 
tereny nieruchomości oznaczone są 
symbolem UP, co oznacza tereny ko-
mercyjno-produkcyjne. 
Tereny nieruchomości zgodnie z wy-
pisami z ewidencji gruntów stanowią 
użytki rolne klasy RIVa, RIVb oraz dr.
Cena wywoławcza przedmiotowych 
nieruchomości wraz z podatkiem VaT 
wg stawki 23% wynosi 21 568 771,37 zł 
(słownie: dwadzieścia jeden milionów 
pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sie-
demset siedemdziesiąt jeden złotych 
37/100 groszy).
Proponowana cena nabycia nieru-
chomości musi być wyższa od ceny 
wywoławczej o co najmniej jedno po-
stąpienie. Jedno postąpienie wynosi 
nie mniej niż 1% (jeden procent) ceny 
wywoławczej.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty 
wadium w wysokości 3 235 315,70 zł 
(słownie: trzy miliony dwieście trzy-
dzieści pięć tysięcy trzysta piętnaście 
złotych 70/100 groszy) na rachunek 
bankowy Miasta Gliwice w ING Banku 
Śląskim nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 w terminie do 20 czerwca 
2017 r. 
Przetarg rozpocznie się 26 czerwca 2017 r.  
o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej 
Specjalnej Strefy ekonomicznej Sa.
Warunkiem udziału w przetargu jest 
wpłacenie wadium w wyżej podanym 
terminie oraz złożenie pisemnej oferty 
sporządzonej zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”, w terminie do 
20 czerwca 2017 r. do godz. 16.00  
w siedzibie organizatora przetargu.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria 
oceny oferty pod kątem przedsięwzię-
cia gospodarczego planowanego na 
terenie Strefy, szczegółowy opis nieru-
chomości oraz informacje o dostępnej 
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”, którą 
należy pobrać w siedzibie organizatora 
przetargu w godz. 9.00–16.00, od po-
niedziałku do piątku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez pod-
miot wyłoniony w drodze przetargu 
od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych 
w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”.
Zarządzający zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

http://www.zgm-gliwice.pl
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Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35a, 44-100 Gliwice 
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: 

Inżynier Systemów Bezpieczeństwa, w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków:
• dbałość o ciągłość pracy systemów bezpieczeństwa administro-

wanych przez firmę,
• udział w planowaniu i wdrażaniu nowych projektów,
• sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur,
• wsparcie techniczne klientów (bezpośrednie, zdalne i telefoniczne).
Wymagania:
• doświadczenie w zakresie wdrażania i administrowania systemów 

zarządzania budynkami BMS,
• znajomości systemów Windows 7/Windows 8/Windows Server,
• znajomość zagadnień systemów monitoringu wizyjnego,
• umiejętność diagnozowania problemów,
• zdolności analityczne,
• samodzielność w podejmowanych działaniach, jak również umie-

jętność współpracy z zespołem,
• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań,
• dążenie do rozwoju zawodowego,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czy-

tanie dokumentacji,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzy-

stanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie:
• wykształcenie wyższe,

• znajomość zagadnień systemów przeciwpożarowych,
• znajomość zagadnień systemów kontroli dostępu,
• znajomość zagadnień systemów sygnalizacji włamania i napadu,
• umiejętność pracy na wysokości.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny i CV,
• oświadczenie kandydata o niekaralności,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czyn-

ności prawnych oraz
• korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obo-
wiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na 
stanowisko Inżynier Systemów Bezpieczeństwa” należy składać  
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 
35A, 44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.
Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

OGŁOSZeNIa
OFERty PRaCy

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e w ruchu międzynarodowym
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na 

rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 

ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej lub 

programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające, 
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, 
tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice;   nr ref.: Spedytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku od 

28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej lub 

programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji ze zleceniodaw-

cami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• wykształcenie wyższe (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne i komuni-

kacyjne.

Zakres obowiązków:
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z celami działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, 
II piętro, tel. 666-513-459 lub e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Dyrektor Gimnazjum  
nr 4 im. J. Pukowca  

w Gliwicach,  
ul. a. asnyka 36,

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze – 
główny księgowy, w pełnym 

wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej Gimnazjum nr 4  
im. J. Pukowca w Gliwicach na 

stronie g4.bip.gliwice.eu w dziale 
ogłoszenia/nabory oraz na tablicy 

ogłoszeń Gimnazjum nr 4  
im. J. Pukowca.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• 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 18 maja 2017 r.  
do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły,  
ul. A. Asnyka 36. Dokumenty, które wpłyną 
po wyznaczonym terminie, nie będą roz-
patrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-30-33 w. 15. 

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

Oferty z 19 kwietnia 2017 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.

• technik elektryk  
wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie zawodowe, upraw-
nienia: SEP 1 kV, prawo jazdy kat 
B, zakres obowiązków: budowa 
i naprawa instalacji elektrycznych, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Przy-
szowice + woj. śląskie; 

• robotnik drogowy  
wykształcenie brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe wyma-
gane, kopanie, przyg. terenu pod 
kostkę, prace pomocnicze, miejsce 
pracy: teren Śląska;

• pracownik magazynu  
wykształcenie min. średnie, doświad-
czenie zawodowe mile widziane, 
uprawnienia na wózki widłowe, pa-
kiet MS Office, kompletacja towaru, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• szwaczka  
wykształcenie: brak wymagań, 
umiejętność szycia na stebnówce, 

chęci do podjęcia zatrudnienia, 
godziny pracy do uzgodnienia, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kafelkarz/gipsiarz  
wykształcenie zawodowe, do-
świadczenie zawodowe na ww. 
stanowisku, jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren Gliwic; 

• piekarz 
wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, doświadczenie zawodowe, 
brak nałogów, praca w charakterze 
piekarza, jedna zmiana od 19.00, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik ogólnobudowlany  
   do wykończeń wnętrz  

wykształcenie zawodowe, wyma-
gane doświadczenie zawodowe, 
mile widziane prawo jazdy kat. 
B, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice i okolice.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
Oferta pracy na stanowisko:

młodszy magazynier Stacji Paliw w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
1. tankowanie pojazdów należących do PKM  

Sp. z o.o. w Gliwicach oraz firm zewnętrznych,
2. obsługa automatycznej dystrybucji paliw,
3. wydawanie materiałów eksploatacyjnych 

na poszczególne pojazdy,
4. prowadzenie wymaganej dokumentacji 

magazynowej.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie zawodowe,
2. minimum 6 miesięcy przyuczenia zawodowego,
3. znajomość zasad gospodarki magazynowej.
Mile widziana umiejętność obsługi komputera.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, syste-
matyczność, komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w zespole, do-
bry poziom kompetencji osobowościowych,  
społecznych, poznawczych.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

staż pracy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumen-
ty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku obcym po-
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać do 8 maja 2017 r. 
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni 
wybrani kandydaci, którzy spełniają wymogi 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. O terminie 
rozmowy kandydaci będą informowani indy-
widualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu:32/330-46-70 lub 671.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
Oferta pracy na stanowisko:

inspektor ds. magazynowych – Stacja Paliw (pracownik 
umysłowy) w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
1. składanie zamówień na oleje, smary, płyny 

i materiały eksploatacyjne potrzebne do 
prawidłowej działalności przedsiębiorstwa,

2. ustalanie ze służbami technicznymi spół-
ki potrzebnych zakupów wynikających  
z realizacji zadań bieżących oraz planowa-
nych, z uwzględnieniem stanów zapasów 
magazynowych,

3. analiza stanu zapasów magazynowych,
4. składanie reklamacji na dostawy niezgodne 

z ustalonym w zamówieniu asortymentem, 
ilością, parametrami jakościowymi,

5. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
6. przygotowywanie wymaganych sprawozdań.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie,
2. co najmniej roczne doświadczenie w zakre-

sie zadań objętych niniejszym ogłoszeniem,
3. dobra umiejętność obsługi komputera  

(w tym pakietu Microsoft Office w zakresie 
programu Word i Excel),

4. znajomość zasad gospodarki magazynowej,
5. umiejętności analityczne oraz organizacyjne,
6. umiejętność samodzielnego i efektywnego 

planowania pracy.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, syste-
matyczność, komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobowościowych, spo-
łecznych, poznawczych.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

staż pracy oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumen-
ty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku obcym po-
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać do 8 maja 2017 r. 
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150  
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni 
wybrani kandydaci, którzy spełniają wymogi 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. O terminie 
rozmowy kandydaci będą informowani indy-
widualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/330-46-70 lub 671.

nabór nr KD.210.15.2017.BRM-1

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

Rozwoju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony na okres 33 miesięcy

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 stop-
niem niepełnosprawności.

 
Dokumenty należy składać do 18 maja 2017 r. do godz. 17.00 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.

nabór nr KD.210.14.2017.PO-2

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

Podatków i Opłat 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 stop-
niem niepełnosprawności.

 
Dokumenty należy składać do 12 maja 2017 r. do godz. 15.00 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.

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