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fot. Z. Daniec/M. Baranowski/UM Gliwice

Niezmiennie
w dobrej kondycji!

Gliwice po raz kolejny zostały uznane za jeden z najlepszych samorządów
w Polsce. Nasze miasto zajęło I miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego. Bardzo dobrą i stabilną kondycję ekonomiczno-finansową
Gliwic potwierdziła też po raz kolejny światowa agencja Fitch Ratings.
Agencja podtrzymała rating Gliwic na poziomie najwyższym z możliwych
do osiągnięcia przez polskie miasta.

>>3

druga strona w obiektywie
Gliwiczanie z kompletem medali

Mistrz z Gliwic znów najlepszy!

Medalowy przystanek w drodze na Mistrzostwa Europy zaliczyli w ostatni weekend kwietnia fighterzy z gliwickiego klubu BJJ Factory. W turnieju PARIS OPEN,
w koronnej konkurencji jiu-jitsu Ne Waza (walki w parterze), Paweł Bańczyk,
Wojtek Gryz i Tomek Paczka wywalczyli brązowe krążki w swoich kategoriach
wagowych. Tak trzymać! (fot. BJJ Factory Gliwice)

W pierwszym meczu Śląsko – Morawskiej Ligi Boksu nasi zawodnicy okazali się
lepsi od czeskich sąsiadów. Szymon Wąs, jeden z reprezentantów Polski, w trzeciej
rundzie wygrał z wicemistrzem Czech! Spotkanie odbyło się 5 maja w hali sportowej
przy ulicy Kozielskiej w Gliwicach. Całej drużynie gratulujemy zwycięstwa i życzymy
powodzenia w lidze! (fot. Gliwice TV)

Nowa miejska tradycja...

Flaga na maszt

...narodziła się 1 maja. W parku Chopina, na Rynku, boisku Orlik 2012 i w innych
miejscach wspólnie bawiliśmy się na Gliwickiej Majówce. Po raz pierwszy, ale –
sądząc po zainteresowaniu – nie ostatni. Była gra miejska, cała masa warsztatów
(bębniarskie z kolektywem Koliba, tai chi, plastyczne), koncerty (Warszawiaków
oraz Illegal Boys), a także pogadanka i potańcówka w klimacie nieśmiertelnych
The Beatles. (fot. E. Niewiarowska)

Wojskowy ceremoniał, podniesiona flaga państwowa, defilada i występ mażoretek
Pantery z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach – obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja to było coś! W oficjalnych uroczystościach na pl. Krakowskim wzięło
udział wojsko, poczty sztandarowe i przedstawiciele władz samorządowych. Gliwiczanie wspólnie świętowali uchwalenie pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji.
Do zobaczenia w przyszłym roku! (fot. A. Ziaja/UM Gliwice)

Żeglarze na start!

Let's talk about Spain

24 kwietnia w gliwickiej marinie rozpoczęto sezon żeglarski na Kanale Gliwickim.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Michał Gramatyka, wicemarszałek Województwa
Śląskiego; Adam Neumann, zastępca Prezydenta Miasta Gliwice; Marek Pszonak,
przewodniczący Rady Miasta Gliwice oraz radni miejscy. Uczestnicy przepłynęli
z mariny do śluzy w Dzierżnie na pokładzie statku wycieczkowego „Foxtrot” oraz
luksusowego jachtu. (fot. Z. Daniec)

W nietypowej lekcji wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 na Sikorniku.
Na zaproszenie szkolnych koordynatorek programu Erasmus+, Beaty Haładus i Doroty
Prażuch, do Gliwic przyjechali studenci z Hiszpanii – Mercedes de la Torre Fuentes,
Nieves Tamayo i David Peñaranda Hernández. Studenci opowiadali o Hiszpanii po
angielsku. Patronat nad projektem „Przystanek Hiszpania” objął Konsul Honorowy
Hiszpanii w Polsce. (fot. materiały SP nr 41)
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fot. M. Baranowskie

z miasta

W dobrej
kondycji!

Światowa agencja Fitch Ratings po raz kolejny potwierdziła dobrą i stabilną ekonomiczno-finansową kondycję Gliwic. Kwietniowe wyniki analiz agencji potwierdziły, że długoterminowe ratingi Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej pozostają na
poziomie „A–”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa
ratingów jest stabilna.
Agencja przewiduje, że Gliwice
utrzymają dobre wyniki operacyjne
oraz mocne wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne.
Mamy wysokie oceny ze stabilną,
niezagrożoną perspektywą.
Analiza potwierdza też wzrost dochodów spowodowany rozwojem
gospodarczym miasta. – W 2017
r. Gliwice utrzymały mocne wyniki
operacyjne z nadwyżką operacyjną
wynoszącą 162 mln zł. Dobre wyniki operacyjne i wyższe wpływy ze
sprzedaży majątku, w połączeniu
z wolniejszym tempem wykonywania wydatków majątkowych, przyczyniły się do wystąpienia nadwyżki
budżetowej w wysokości 29,6 mln
zł – podaje Fitch.

Płynność Gliwic od lat jest dobra.
Fitch prognozuje, że w latach 2018-2020 wyniki operacyjne Gliwic
pozostaną na wysokim poziomie,
z nadwyżką operacyjną wynoszącą
średnio 150 mln zł.
W raporcie wskazano, że ostrożna
polityka budżetowa prowadzona
przez władze Miasta gwarantuje
utrzymanie dobrych wyników operacyjnych, pomimo ciągłej wysokiej
presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przekazywanymi przez
rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych
oraz sztywną strukturą wydatków,
w szczególności w najbardziej
kosztownych obszarach działalności
miasta, takich jak oświata i pomoc
społeczna.

Fitch zakłada, że w latach 2018-2020 dochody podatkowe Miasta
będą rosły, m.in. dzięki prognozowanemu wzrostowi gospodarczemu (3,4% rocznie).
– Po raz kolejny mamy ocenę
ratingową najwyższą możliwą do
uzyskania w Polsce. To ułatwia
nam zarządzanie miastem oraz
pozyskiwanie inwestorów czy
ewentualnego kredytu. Warto podkreślić, że zakończyliśmy niedawno
ogromne inwestycje, jak Drogowa
Trasa Średnicowa czy Arena Gliwice.
Pomimo tego mamy dobrą sytuację
finansową: niewielkie zadłużenie,
dużą nadwyżkę operacyjną – możemy dalej intensywnie się rozwijać – mówi Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic.
(mf)

Wciąż wśród
najlepszych

Gliwice po raz kolejny zostały uznane za jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Nasze miasto zajęło I miejsce
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.
Wyróżnienia zostały wręczone
26 kwietnia w Krakowie. Nagrodę dla Gliwic odebrał Marek
Pszonak, przewodniczący Rady
Miasta Gliwice. Gala wręczenia
nagród zakończyła pierwszy
dzień Europejskiego Kongresu
Samorządów.

Gliwice znalazły się
na 1. miejscu wśród
66 miast na prawach
powiatu. Nasze miasto wyprzedziło m.in.
Poznań, Warszawę
i Gdańsk.

oraz Fundację Instytut Studiów
Wschodnich.
Badacze przeprowadzili
analizę kondycji finansowej jednostek samorządu
terytorialnego w 2016 roku
i wyłonili najlepiej zarządzane samorządy w kategoriach:
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie,
miasta na prawach powiatu,
powiaty ziemskie.
Wyniki rankingu oraz pełny raport można znaleźć na stronie
www.gliwice.eu. 
(ap)

– Wysoka pozycja Gliwic w tym
rankingu bardzo mnie cieszy
i świetnie koreluje z oceną naszych finansów przez agencję
Fitch Ratings – mówi prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce 2016
został przygotowany przez
naukowców z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie

30 imprez jeszcze w tym roku!
Zapełnia się kalendarz imprez w Arenie Gliwice. Plan działania przedstawiła spółka Arena Operator, która będzie kierowała
jedną z najnowocześniejszych i największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Na najbliższy weekend zaplanowano Dni
Otwarte obiektu. Atrakcji nie zabraknie również w sąsiedztwie Areny – w sobotę wystąpią IRA oraz GrubSon.
tych dziedzin gospodarki, które
teraz nie działają zbyt prężnie,
impuls gospodarczy oraz przyciągniecie nowych mieszkańców. Wskazują na to doświadczenia innych miast, w których
powstały takie obiekty. Liczymy,
że w Gliwicach będzie podobnie – mówi prezydent Gliwic,
Zygmunt Frankiewicz.

Pierwszą wielką imprezą w Arenie
Gliwice będzie A State Of Trance.
Gliwice są jedynym miastem
w Polsce, w którym światowej
sławy DJ Armin van Buuren zaprezentuje swoje show ASOT „Be
In The Moment”. Wielkie widowisko, w którym wezmą udział
fani z całego świata, odbędzie się
30 maja. A to dopiero początek.

Kalendarz imprez na ten
rok przewiduje na chwilę
obecną ponad 30 wydarzeń
Największe z nich prezentujemy w ramce na zdjęciu.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice / T. Królik

Operator, który będzie zarządzał Areną Gliwice do 2020 r.,
przedstawił kalendarz imprez na
najbliższe miesiące. Na nadchodzący weekend zaplanowano
m.in. koncerty, piknik rodzinny,
Dni Otwarte obiektu, a kilka dni
później pod Areną Gliwice odbędą
się tegoroczne IGRY. Szczegółowy
program weekendowych wydarzeń można znaleźć na stronie 16.

Atuty obiektu otwierają przed
Gliwicami nowe perspektywy.

miasta i całej metropolii na mapie
zarówno Polski, jak i Europy.

Organizowanie wielkich widowisk
muzycznych i imprez sportowych
o randze międzynarodowej z pewnością podniesie atrakcyjność

Zgodnie z zapowiedziami, Arena
Operator będzie dążyć do tego,
by w każdym roku w Gliwicach
odbywało się kilkadziesiąt wielkich
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wydarzeń muzycznych, sportowych,
rodzinnych czy społecznych oraz ponad sto mniejszych, na małej arenie.
Prężnie działająca Arena Gliwice
to ogromna korzyść dla samego miasta. – Liczymy na rozwój

Wszystko wskazuje na to, że te
oczekiwania szybko się spełnią.
Na pierwszy biletowany koncert –
ASOT „Be In The Moment” – sprzedano już wszystkie wejściówki.
Szacuje się, że do Gliwic przyjedzie
w związku z tym wydarzeniem
ponad 2000 osób z zagranicy. Na
tej masowej imprezie skorzystają
zatem m.in. gliwickie hotele, lokale
gastronomiczne i przewoźnicy.
Prezesem spółki Arena Operator
jest Andrzej Bogucki, w jej skład
wchodzą Paweł Chomentowski
oraz Marcin Gawron. Przewodniczącym rady nadzorczej jest
Marcin Herra.
(kr)
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fot. Z. Daniec / archiwum UM
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Przyjmiesz
„Pomocną dłoń”?

Rusza druga edycja projektu skierowanego do opiekunów osób
starszych i chorych. Chcesz wiedzieć, jak zapewnić swoim bliskim
profesjonalne wsparcie? Przyjdź 19 maja na warsztaty do Domu
Pomocy Społecznej „Opoka” (ul. Pszczyńska 100). To nic nie kosztuje!

Szkolenie odbędzie się 19 maja między
godz. 9.00 a 13.00. Udział w nim jest
bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze
zapisy pod numerem tel. 663-589-610
(poniedziałek–piątek: godz. 8.00–12.00).

Gratka dla miłośników dwóch kółek! 12 maja, jak co roku
w porze kwitnienia kasztanowców, wystartuje rajd rowerowy „O zielony liść kasztanowca”.
Rajd odbędzie się w tym roku już po raz
jedenasty. Rowerzyści wyruszą z gliwickiego Rynku o godzinie 9.00, by tradycyjnie
przejechać alejami kasztanowymi powiatu
gliwickiego. Wszyscy uczestnicy spotkają
się na mecie w szkółce leśnej w Rachowicach, gdzie będą na nich czekać konkursy,
gry, zabawy i poczęstunek.
Impreza ma na celu zwrócenie uwagi
na problem ginących kasztanowców,

W DPS „Opoka” uczestnicy zajęć dowiedzą
się, jak mądrze wspierać podopiecznych
w codziennych czynnościach. Przekazana
zostanie praktyczna wiedza i umiejętności.
Prowadzący warsztaty skupią się na technikach wsparcia przydatnych dla osób, które
muszą pogodzić opiekę nad niesamodzielnymi domownikami z innymi obowiązkami.

które są atakowane przez szrotówka
kasztanowcowiaczka oraz promocję
walorów krajobrazowych Gliwic i powiatu gliwickiego.
Organizatorami wydarzenia są: Polski
Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy i Nadleśnictwo
Rudziniec.

(mt)

fot. A. Witwicki / archiwum UM

– Pilotażowa edycja projektu „Pomocna dłoń” została zorganizowana
w marcu i okazała się dużym sukcesem,
dlatego Urząd Miejski w Gliwicach
podjął decyzję o ogłoszeniu zapisów
na drugą odsłonę warsztatów – mówi
Agnieszka Paszta, p.o. naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
UM w Gliwicach.

Rowerem wśród
kasztanowców

Będzie mowa o rodzajach wsparcia dla
osób niesamodzielnych i ich opiekunów,
zarówno w warunkach instytucjonalnych,
jak i domowych. Zaplanowano także pokaz instruktażowy sprzętu ułatwiającego
pielęgnację chorego. 
(mm)

Każdy rowerzysta Warto się badać!
powinien to zrobić

Mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnym
stadium. W nadchodzących dniach będzie można ją wykonać w mobilnych pracowniach Centrum Onkologii, które
pojawią się w gliwickich dzielnicach.

Chcesz, aby Twój rower był
bezpieczny, a w przypadku
kradzieży łatwiej było go
znaleźć? Zgłoś się do Straży
Miejskiej i oznakuj rower.
To proste i skuteczne!

Bezpłatne badania są skierowane do
ubezpieczonych pań w wieku od 50 do
69 lat, które w ciągu dwóch lat nie miały
wykonywanej mammografii. Nie obowiązują zapisy, należy tylko pamiętać
o zabraniu ze sobą dowodu osobistego
oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli była wykonana poza Centrum
Onkologii w Gliwicach.

21 oraz 28 maja, w godz. od 15.30 do
18.00, w jednostce Straży Miejskiej
w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2A, będzie można oznakować swój
rower.
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Mieszkanki Trynku będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań przy Ośrodku
„Jasna Sport i Rekreacja” (ul. Jasna 31),
21 i 22 maja, w godz. 10.00–17.00 oraz
23 maja, od 8.30 do 15.30. 
(mt)

fot. materiały Centrum Onkologii w Gliwicach

Jeżeli komuś nie odpowiada wyznaczony przez strażników termin, można
skontaktować się ze strażą telefonicznie
pod numerem 793-112-089 i ustalić inny
dzień znakowania. 
(mf)

W Sośnicy (przy ZSO nr 14, ul. Przedwiośnie 2) badanie będzie można wykonać

fot. A.Ziaja / archiwum UM

– Każdy rower zostanie oznaczony
numerem ewidencyjnym, który znajdzie się w naszym rejestrze. Ponadto
otrzyma naklejkę informacyjną potwierdzającą oznakowanie. To jedna
z form chroniących jednoślady przed
kradzieżą. Nie należy jednak zapominać o dobrym zabezpieczeniu mechanicznym: zapięciach szelkowych,
łańcuchach, linkach, blokadach na tylne
koło roweru czy zapięciach składanych
– informują strażnicy miejscy.

11 maja, w godz. 8.30–15.30 oraz 14
i 15 maja, od 10.00 do 17.00. Na Zatorzu
mammobus pojawi się 16 i 17 maja,
w godz. 10.00–17.00 i 18 maja, w godz.
8.30–15.30. Zaparkuje przy kościele pw.
Chrystusa Króla (ul. Okrzei 31) .

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2018 (899), 10 maja 2018

aktualności

fot. materiały FUX

Palmiarnia będzie miała Nasza Bryła Roku?
nową elewację
Palmiarnia Miejska zostanie zmodernizowana. Remont przejdzie elewacja pawilonu roślin użytkowych.

Zgodnie z planem roboty będą
prowadzone w trakcie przerwy
technologicznej w Palmiarni,
od 25 czerwca do 31 lipca.
Prowadzić je będzie firma PPUH
DOM-GAZ Krzysztof Piaszczyk
z Częstochowy, która złożyła

najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym przez Miejski Zarząd
Usług Komunalnych przetargu.
Inwestycja będzie kosztować
ponad 996 tys. zł i zostanie
sfinansowana z miejskiego
budżetu. Podczas remontu
Palmiarnia będzie niedostępna
dla odwiedzających. 
(mf)

fot. I. Jasnowska / UM Gliwice / Pixabay

Gliwice znajdą się na trasie specjalnej linii autobusowej, która połączy śląskie miasta
z lotniskiem w Pyrzowicach. Zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii pierwsze autobusy powinny wyruszyć w trasę już we wrześniu. Za obsługę
linii ma odpowiadać KZK GOP.
Dodatkowe dwa połączenia mają
skomunikować z lotniskiem Katowice oraz Tychy. Część trasy,
na odcinku od katowickiego
dworca PKP do Pyrzowic, będzie
się powielać w obu tych przypadkach, co zwiększy częstotliwość
połączeń.
Pierwsze autobusy powinny wyruszyć w trasę już we wrześniu.
Podczas sesji Zgromadzenia
GZM zostanie przedstawiony

Industrialny obiekt Agencji Reklamy FUX, w którym w 2016 r.
powstały funkcjonalne biura
i magazyny, znajduje się na
terenie Nowych Gliwic. Ma
powierzchnię 788 m2 i łączy
strefę biurową z przemysłową.
Z zewnątrz srebrna elewacja
koresponduje z industrialnym
charakterem otoczenia, a nierdzewna blacha z efektem
lustrzanego odbicia, w którą
„opakowano” obiekt, subtelnie zmienia kolory w zależności od aury i pory dnia. W projekcie zwrócono szczególną
uwagę na formę oraz funkcjonalność budynku. Wszystkie
funkcje zostały zamknięte
w jednej bryle wyposażonej
w wewnętrzne atrium, które

jest kluczowym elementem
organizacji wnętrza.
– Wspólne atrium tworzy unikalną strefę prywatną, która stanowi przedłużenie części biurowej
oraz ogrodu. Takie bezpośrednie
połączenie zaciera granice pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem,
poprawiając jakość otoczenia
pracy oraz jego codziennego
funkcjonowania jako biura typu
open space – tłumaczą architekci na portalu bryla.pl.
Głosowanie na Bryłę roku 2017
trwa na portalu bryla.pl. Głosy
na najlepszą realizację architektoniczną można oddawać do
15 maja. Zwycięzcę poznamy
17 maja. 
(mf)

Nowa rzecznik
konsumentów

Z Gliwic
na lotnisko!

W uchwale określony został
projekt przebiegu trzech linii,
które połączą miasta metropolii z lotniskiem. Pierwsza,
według założeń, ma startować z Gliwic, z placu Piastów.
Następnie autobus przejedzie
przez Zabrze, Bytom i Piekary
Śląskie, aż do portu lotniczego w Pyrzowicach. Długość tej
trasy to 47 kilometrów, a szacowany czas przejazdu – około
godziny.

Budynek gliwickiej Agencji Reklamy FUX, projektu Weroniki Juszczyk i Łukasza Piankowskiego
z pracowni Interurban, znalazł się w finałowej
dziesiątce XI edycji konkursu Bryła Roku 2017.

projekt porozumienia z KZK
GOP, któremu metropolia chce
powierzyć techniczną realizację
oraz obsługę autobusowych
linii lotniskowych. Od nowego
roku dotychczasowe prawa
i obowiązki KZK GOP, a tym samym również kontrolę nad tym
połączeniem, przejmie Zarząd
Transportu Metropolitalnego,
który zajmie się organizacją
transportu publicznego na terenie metropolii. 
(kr)
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Anna Nidzińska, prawniczka i główna specjalistka
ds. ochrony praw i interesów konsumentów w gliwickim Urzędzie Miejskim, jest nowym Miejskim
Rzecznikiem Konsumentów w Gliwicach.
Anna Nidzińska, obecnie doktorantka prawa na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, ukończyła studia prawnicze i studia
podyplomowe z zakresów prawa konsumenckiego i prawa
konkurencji oraz prawa spółek
handlowych. Ma doświadczenie
w sferze mediacji. Przez kilka lat
pełniła funkcję stałego arbitra
w Stałym Sądzie Polubownym
przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
w Katowicach. Od wielu lat
pracuje w biurze Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w Gliwicach. Do tej pory pomagała
mieszkańcom w rozwiązywaniu
sporów konsumenckich z przedsiębiorcami. W ubiegłym roku
została laureatką I edycji programu identyfikacji i rozwoju
predyspozycji kierowniczych
wśród pracowników Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Na stanowisku Miejskiego
Rzecznika Konsumentów Anna
Nidzińska zastąpiła wielolet-

fot. UM Gliwice

okien i elementów infrastruktury technicznej.

fot. A. Skwarek

Zdemontowane zostaną szklane panele z „Vitrolitu” w pawilonie roślin użytkowych, a ich
miejsce zastąpią ściany z poliwęglanu komorowego. Od
strony parku Chopina zamontowana zostanie szklana fasada.
Zaplanowano też modernizację
4 łączników pawilonu, montaż
nowych drzwi aluminiowych,

nią MRK, Izabellę Leśniewską-Drwięgę, która objęła
funkcję głównego specjalisty
ds. ochrony praw i interesów
konsumentów.
Przypominamy, że biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów działa w głównej siedzibie UM w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
(parter, pokoje 008 i 009, wejście od strony ul. Wyszyńskiego),
w godzinach pracy UM.  (kik)
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KULTURA

Młodzieżowe święto muzyki i tańca

Za nami jubileuszowe, 20. Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży. Młodzi muzycy i tancerze z całego województwa śląskiego znów mieli okazję pokazać swój talent szerszej publiczności. W prowadzonym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach konkursie
zmagało się 755 młodych wykonawców z regionu. Grand Prix zdobyła Martyna Zygadło.

Tylko w ostatnich 10 latach
wzięło w nich udział prawie 10
tysięcy uczestników. Laureaci

laureatami prezentacji z powodzeniem występują dziś na
międzynarodowej scenie.
W tym roku podczas dwóch Dni
Muzyki oraz Dnia Tańca w szranki
stanęło w sumie 755 wykonawców – 32 zespoły wokalne, 123
solistów oraz 43 formacje taneczne. Poziom występów był bardzo
wysoki, co zgodnie podkreślali
jurorzy oceniający prezentacje.

– Mam przyjemność już po raz
kolejny brać udział w obradach
jury i zauważam, że z roku na
rok mamy coraz więcej bardzo
zdolnej młodzieży – oceniła
Magdalena Spytek-Stankiewicz, juror XX Wojewódzkich
Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. – Jeżeli chodzi
o werdykt, komisja nie miała
jednak żadnych wątpliwości –
dodał juror Adam Solski.
Jubileuszowy koncert finałowy,
wieńczący pracę jurorów, wolontariuszy i pracowników MDK,
odbył się 27 kwietnia w Teatrze
Miejskim. W tym dniu na scenie
zaprezentowało się 14 najlepszych
uczestników tegorocznej edycji.
Grand Prix oraz niepowtarzalną
statuetkę „Jaśka” otrzymała Martyna Zygadło.
Ręcznie odlewana figurka,
która powędrowała do rąk
młodej artystki, została zapro-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach zaprasza
do udziału w konkursie
czytelniczym
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Za

gadka

3

W naszym konkursie literackim idziemy
tropem gliwickich autorów.

ZASADY KONKURSU

Co miesiąc (od marca do grudnia),
w każdy pierwszy czwartek miesiąca na
stronie MBP (www.biblioteka.gliwice.pl)
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym
– GLIWICE” ukazuje się zagadka. Jest nią
fragment książki napisanej przez pisarza
związanego z Gliwicami, zawierający opis
charakterystycznego miejsca, zdarzenia
lub postaci.

Zadaniem uczestników zabawy jest
odgadnięcie tytułu książki, z której
pochodzi cytowany fragment.
Na odpowiedzi czekamy do 22. dnia
każdego miesiąca. Należy je przesłać
elektronicznie na adres: instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie hasła: LITERACKA
MAPA MIASTA.

nr

Wielu pisarzy,
poetów
związanych jest
z naszym miastem.
Czy ich znamy?
Czy znamy ich
utwory?

fot. UM Gliwice

Konfrontacja dokonań solistów,
zespołów muzycznych i zespołów tanecznych działających
w placówkach oświatowych,
kulturalnych oraz wychowania
pozaszkolnego – taki jest cel
Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży.

jektowana przez Aleksandra
Smolińskiego, artystę plastyka
współpracującego z MDK. Za
jej wykonanie od lat odpowiada Bernard Czok, który
– wykorzystując tradycyjne
metody odlewnicze i grawernicze – przygotowuje „Jaśka”
w pracowni Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki
Śląskiej.

Podczas uroczystości podziękowania od Prezydenta Miasta
Gliwice, Zygmunta Frankiewicza,
za wkład pracy w rozwój młodych
talentów, odebrali: Artur Czok,
były dyrektor MDK oraz obecnie
sprawujący tę funkcję Piotr Pielka,
na ręce którego Mariusz Kucharz,
naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, złożył
w imieniu prezydenta Gliwic list
gratulacyjny. 
(mt)
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Autorom prawidłowych odpowiedzi co
miesiąc są przyznawane 3 nagrody książkowe. Rozwiązanie zagadki oraz imiona
zwycięzców zostaną opublikowane razem
z kolejną zagadką. Organizatorzy przewidują także 3 nagrody specjalne dla uczestników, którzy rozwiążą wszystkie zagadki.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz
wizerunku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na
stronie www biblioteki w celach informacyjnych
i promocyjnych.

ROZWIĄZANIE POPRZEDNIEJ
ZAGADKI
W naszej drugiej zagadce podaliśmy
cytat z książki Justyny Wydry „Ponieważ
wróciłam”. Bez problemu rozpoznały go
panie: Izabela, Aleksandra i Magdalena,
które otrzymują nagrody książkowe.
Gratulujemy i zapraszamy do rozwiązania kolejnej zagadki. Powodzenia!
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kultura

Książki dają wolność

CO? GDZIE? KIEDY?

Do 15 maja potrwa XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach przygotowano z tej okazji wiele atrakcji dla czytelników. Na
wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
Najmłodsi wezmą udział w warsztatach (plastycznych i poetyckich),
grach, konkursach i teatrzykach.
11 maja w filiach nr 9 (ul. Czwartaków 18) i 16 (ul. Skarbnika
3) wystawione zostaną baśnie
wszech czasów – „Pinokio”

i „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.
Szczegółowy harmonogram
wszystkich wydarzeń (a od 8 do
15 maja MBP w Gliwicach przygotowała ich blisko 100!) jest dostępny na stronie www.biblioteka.
gliwice.pl. 
(mm)

Kluczowe dramaty Shakespeare’a
z dwóch znakomitych europejskich
scen – Royal National Theatre
w Londynie (potocznie NT) i Comédie-Française w Paryżu.
10 maja o godz. 20.00 transmitowana będzie najkrótsza sztuka
Shakespeare’a – „Makbet”. Przedstawienie oparte na historii szkockiego króla reżyseruje Rufus Noris,
dyrektor artystyczny NT. Główne
role w tej bardzo intensywnej i tragicznej opowieści o żądzy władzy
i zdradzie przyjaciół grają Rory Kinnear oraz Anne-Marie Duff.
17 maja Francuzi sięgną natomiast
po jedno z wczesnych dzieł Mistrza

Do teatru za grosze
3 zł to nie majątek, a właśnie tyle kosztują bilety na spektakle
w ogólnopolskiej akcji z okazji Dnia Teatru Publicznego. Od 12
maja w Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
będzie można kupić bilety na „Romea i Julię” w promocyjnej cenie.
Warto upolować bilet za przysłowiowe grosze, tym bardziej, że do
sprzedaży trafią wejściówki na nowy
spektakl TM-u – „Romea i Julię”
w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego
będzie można obejrzeć już dzień
po premierze, 19 maja. – To będzie
niepokojąca opowieść o uczuciu
pojawiającym się w skłóconym,
pełnym nienawiści i konfliktów
świecie, w którym łatwo jest stracić
kontrolę nad wydarzeniami. Miłosne
wyznania uwikłane w szorstką rzeczywistość nie mogą pozostać nie-

winne i prowokują akcję angażującą
całą społeczność – mówi Agnieszka
Skowronek z Teatru Miejskiego
w Gliwicach. W rolach najbardziej
znanej pary kochanków widzowie
zobaczą Karolinę Burek i Mariusza
Galilejczyka.
Bilety za 3 zł będą dostępne
w kasie TM-u oraz kina Amok (ul.
Dolnych Wałów 3) od godz. 12.00,
12 maja. Skąd taka cena? Dr hab.
Rafał Kasprzyk i skupieni wokół
niego ekonomiści na zlecenie In-
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„Romeo i Julia”

■■ godz. 17.00: panel dyskusyjny dotyczący księdza dr. Johannesa Chrząszcza, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 17.00: „Pinokio” – spektakl Studia Teatralnego
Krak-Art w ramach Tygodnia Bibliotek, Filia nr 9 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)
■■ godz. 18.00: „Zdobywca wulkanów” – spotkanie podróżnicze z Grzegorzem Gawlikiem w ramach Tygodnia
Bibliotek, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)
■■ godz. 18.00: „Wolność podróżowania” – spotkanie
podróżnicze z Piotrem Kulczyną w ramach Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 18.00: „Dzieci Odkrywają Śląskie” – spotkanie podróżnicze, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.30: Noc Gimnazjalisty, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 20.00: XY Quartet – koncert w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

sobota 12 maja

■■ godz. 9.00–14.00: „Neuroaerobik” – warsztaty, Centrum Inicjatyw Społecznych (Młodzieżowy Dom Kultury
w Gliwicach, ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Władcy czasu – Dział Konserwacji”
– warsztaty z cyklu „Mały muzealnik”, Willa Caro (ul.
Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.00: „Józef Piłsudski – ukochany wódz?” – wykład Michała Miwy Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.15: „Dom, w którym mieszka opera” – projekcja filmu dokumentalnego z okazji 50-lecia MET Opery,
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Piano Day – recitale Jána Hajnala, Valeriu
Culei, Tiziana Josta w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

niedziela 13 maja

ze Stratfordu – „Romea i Julię”. Tragiczna historia miłosna w reżyserii
Érica Rufa będzie nie lada gratką
dla miłośników mody – kostiumy
zaprojektował sam Christian Lacroix.
Retransmisję przedstawienia zaplanowano na godz. 19.00. 
(mm)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

fot. Brinkhoff/Mögenburg

„Makbet”

fot. V. Pontet

„Makbet” i „Romeo i Julia” to dramaty wszech czasów,
grane nieprzerwanie od ponad 400 lat. 10 i 17 maja kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 8a) zaprasza na nietypową majówkę z utworami Williama Shakespeare’a.
W programie imprezy jest transmisja i retransmisja teatralna

■■ godz. 17.00: „Śnieżynka” – spektakl Teatru DOiDO, Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź (ul. Partyzantów 25)
■■ godz. 18.00: „Gleiwitz/Gliwice” – wykład Bożeny Kubit
z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 19.00: Lars Danielsson – koncert w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
■■ godz. 20.00: „Makbet” – transmisja spektaklu z NT London w ramach Majówki z Szekspirem, kino Amok (ul.
Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 20.00: Jacek Kochan & musiConspiracy – koncert
w ramach Czwartku Jazzowego z Gwiazdą, klub muzyczny 4art (ul. Siemińskiego 22)

piątek 11 maja
fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Niektórzy twierdzą, że podróże
kształcą tak samo jak książki,
dlatego 11 i 14 maja filie nr 1 (pl.
Inwalidów Wojennych 3) i 9 (ul.
Czwartaków 18) MBP w Gliwicach
odwiedzą prawdziwi obieżyświaci.
Grzegorz Gawlik przemierzył 86
państw na 6 kontynentach, nie to
jednak czyni go tak wyjątkowym
podróżnikiem. Jego pasją jest
zdobywanie wulkanów, najlepiej
aktywnych. Ma ich na koncie już
58, w planach – 100. Mieczysław
„Hajer” Bieniek przez pół roku
natomiast przemierzał Himalaje.
Emerytowany górnik śląskiej kopalni ze swadą opowie o samotnej
podróży po najwyżej położonym
zakątku Azji. Spotkania z gośćmi
biblioteki będą wielką inspiracją
do wyruszenia we własną podróż.

czwartek 10 maja

■■ godz. 11.00: „Poranek z Basią” – seans w ramach Dziecięcego Saloniku Filmowego, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)
■■ godz. 11.00, 13.00 i 15.00: „Nie szalej!” – warsztaty
z cyklu „Nie dokazuj!”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul.
Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikona Matki Bożej (Pneumatofory)
– Niosącej Ducha Świętego” – warsztaty z cyklu „Ikona –
okno pełne blasku”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

poniedziałek 14 maja

■■ godz. 17.00: „Autostopem przez Himalaje” – spotkanie
podróżnicze z Mieczysławem Bieńkiem w ramach Tygodnia Bibliotek, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)
■■ godz. 17.00–18.30: „Scottie Go!” – warsztaty programowania w ramach Tygodnia Bibliotek, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 18.00: Wieczór Komediowy w ramach IGRÓW,
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

wtorek 15 maja

■■ od godz. 12.00: Dzień Miasta Gliwice w ramach IGRÓW
■■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Dodą Około-Kułak,
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 20.00: Algorhythm – koncert w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

stytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego, inicjatora akcji „Bilet za 300 groszy”, przeprowadzili
badanie, którego wyniki pokazały,
że 1 zł dotacji samorządowej na
działalność teatru przynosi nieco
ponad 3 zł przychodu dla regionalnej gospodarki. 
(mm)

środa 16 maja

■■ godz. 18.00: „Wspomibajki” – winylowe słuchowisko dla
dzieci i rodziców, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 18.00: Wielkie Grillowanie i kino plenerowe
w ramach IGRÓW, Łąka Igrowa (ul. Akademicka)

kultura.gliwice.eu
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historia

fot. materiały Węglokoks SA

Huta Łabędy –
170 lat pracy i produkcji
Gliwice są jednym z pionierów nowoczesnej industrializacji. W Łabędach od I połowy XIX wieku działa huta żelaza.
Aby uczcić jej jubileusz, na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – GLIWICE” publikowaliśmy cykl artykułów na temat historii huty. W lutym (MSI 8/2018) przybliżyliśmy pierwsze sto lat istnienia zakładu, w kwietniu
(MSI 15/2018) pisaliśmy o latach powojennych. Dziś, w ostatniej części cyklu, przedstawiamy dzieje najnowsze.

Na przełomie lat 80. i 90. huta w Łabędach kontynuowała produkcję stali
w przestarzałej już wtedy i zgubnej dla
środowiska technologii, wykorzystującej
opalane mazutem i gazem piece martenowskie. Dyrekcja huty stanęła przed
wyborem – likwidacja części surowcowej
czy kosztowna zmiana technologii. Do
współpracy udało się pozyskać prężnie
działającą wówczas centralę handlu
zagranicznego „Stalexport”, dostawców
urządzeń oraz instytucje finansowe
i w grudniu 1993 roku ruszyła modernizacja linii produkcji stali.

Według zeszłorocznych danych zakład
produkuje rocznie ok. 200 tys. ton stali
na potrzeby górnictwa, hutnictwa oraz
budownictwa. I cały czas się rozwija.
Ostatnim dużym osiągnięciem Wydziału
Rur jest otrzymanie certyfikatu American

Lata 90. przyniosły zmiany nie tylko
w dziedzinie produkcji stali. W 1998 roku
Huta Łabędy oficjalnie przekształca się
w spółkę akcyjną. Od 1999 do 2001 roku
w ramach restrukturyzacji kształtuje się
jej struktura. Od 2011 roku jest własnością spółki Węglokoks S.A.
Obecnie HUTA ŁABĘDY SA tworzy Grupę
Kapitałową, w której strukturach działają
cztery spółki córki, i posiada trzy wydziały
produkcyjne: Wydział Produkcji Górniczej,
Wydział Walcowni oraz uruchomiony
w 2016 r. Wydział Rur. Posiada również
własne laboratorium badawcze, wyposażone w nowoczesny sprzęt. W całej
Grupie Kapitałowej pracuje ok. 777 osób,
z czego 499 w samej Hucie ŁABĘDY SA.

Dzięki odpylni działającej przy elektrostalowni emisja gazowo-pyłowa jest cały czas
monitorowana. To tutaj trafiają pyły, które są mechanicznie wychwytywane i na
miejscu grudkowane. Przetworzony, zawierający dużo cynku pył jest odstawiany do
producenta metali nieżelaznych. Ten z kolei zajmuje się jego przerobem

fot. materiały Węglokoks SA

Produkcja półwyrobów stalowych, czyli kęsów rozpoczyna się od stopienia złomu
w piecu elektrycznym, w temperaturze 1600 stopni C. Następnie płynny metal przewożony jest do pieca kadziowego. Tam do stali dokładane są dodatki stopowe, które
określają jej gatunek. Z pieca kadziowego płynny metal trafia na linię ciągłego odlewania,
gdzie zostaje skrystalizowany do postaci stałej

8

Petroleum Institute (API), który ułatwi
nie tylko zdobycie amerykańskiego
rynku, ale również rozszerzenie oferty
produkcji, m.in. o rury do przesyłu mediów palnych, jak gaz czy ropa naftowa.

(mt)

Komercjalizacja i nowe
porządki (1998–2018)

fot. M. Tarnowska / UM Gliwice

Elektryczna stalownia powstała w ciągu
zaledwie dwóch lat i w 1996 roku rozpoczęła produkcję na skalę przemysłową.
W wyniku zmian siedem pieców martenowskich zostało zastąpionych przez
jeden piec elektryczny oraz linię ciągłego odlewania o nominalnej zdolności
produkcyjnej 350 tys. ton stali rocznie,
a zorganizowaną emisję pyłowo-gazową
udało się obniżyć aż o 95%! Dziś elektro-

stalownia należy do Ferrostalu Łabędy
– oddziału polskiej spółki hutniczej Cognor SA, producenta wysokiej jakości stali
i wyrobów walcowanych przeznaczonych
m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego,
wydobywczego i budownictwa.

fot. M. Tarnowska / UM Gliwice

Elektrostalownia – w stronę ekologii (1990–1997)

Budynek dyrekcji HUTY ŁABĘDY SA.
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fot. archiwum UM Gliwice

Ponad 2100 uczniów przystąpiło w tym roku w Gliwicach do egzaminów maturalnych. Tradycyjnie na
pierwszy ogień poszedł 4 maja język polski.
W drugim dniu matur abiturienci zmagali się z matematyką,
w kolejnych pisać będą testy
z języków obcych i wybranych
przedmiotów dodatkowych.
Ostatnie egzaminy pisemne odbędą się 23 maja, a wyniki matur
powinniśmy poznać 3 lipca.

fot.UM Gliwice

W gliwickich szkołach publicznych do egzaminu dojrzałości
przystąpiło ponad 2100 uczniów,

1107 licealistów oraz 643 absolwentów techników. Warto
zaznaczyć, że aż 46 absolwentów przystąpiło w Gliwicach do
matury międzynarodowej.
W liceach niepublicznych maturę pisze 330 uczniów, a w takich
technikach – 27.
Trzymamy kciuki za wszystkich
maturzystów! Powodzenia! (kr)

Spotkanie
z bohaterem

Był na samym dnie, ale dzięki swojej woli walki i pomocy
innych dotarł tam, gdzie większość ludzi nigdy się nie
znajdzie. Jerzy Górski, którego historię odnajdujemy
w filmie „Najlepszy”, spotkał się z gliwicką młodzieżą
w ramach programu „Znajdź sposób na siebie”.
„Najlepszy” to historia o niezwykłej, wygranej walce z uzależnieniem. Jerzy Górski, w którego rolę
wciela się Jakub Gierszał, dzięki
terapii i uprawianiu sportu wychodzi z nałogu i zostaje mistrzem
świata w prestiżowych zawodach
triathlonowych na morderczym
dystansie Double Iron Man w USA.
W Gliwicach, w dniach 25–27
kwietnia, w kinie Amok, ok. 1800
młodych ludzi miało okazję zobaczyć „Najlepszego”. Pokaz filmu
w reżyserii Łukasza Palkowskiego
stał się pretekstem do rozmowy
na temat szkodliwości uzależnień
i poszukiwania własnej drogi. Po
projekcji młodzi ludzie chętnie
wzięli udział w spotkaniu z samym Jerzym Górskim, podczas
którego pytali go nie tylko o sceny przedstawione na ekranie, ale
również o walkę z nałogiem.
– Pokazywanie możliwości jest
ważne dla ludzi w młodym wieku.

Kiedy mają 16, 17 lat są na etapie
szukania czegoś. Dobrze, gdy dajemy im warunki, wybór – nieważne
czy w mieście, w szkole czy domu.
Czasem moment może zdecydować, że my w coś wchodzimy i się
kształtujemy – mówi Jerzy Górski.
Uzależnienie to problem, z którym młodzież nie potrafi poradzić
sobie sama. Każdy kto potrzebuje
pomocy, może ją znaleźć również
w Gliwicach. Jedną z organizacji,
do których można się zgłosić, jest
Fundacja Arka Noego. Jak mówi jej
prezes, Grzegorz Antosz, w terapii
ważne jest znalezienie sposobu na
mówienie o rzeczach trudnych.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Arka Noego
we współpracy z Wydziałem
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego, w ramach
programu „Znajdź sposób na
siebie”, dofinansowanego przez
Miasto Gliwice. 
(mt)
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Najtrudniejsze
były pytania dowodowe, bo trzeba było wprowadzić dobry zapis,
ale poza tym reszta była do
zrobienia.

być 100%.

Nic mnie nie zaskoczyło. Zadania były takie jak
oczekiwałem.
Jestem dobrej
myśli. Powinno

Niektóre zadania
zamknięte były
aż podejrzanie
proste, a zadania otwarte na
normalnym poziomie.
Dość męczące było
zadanie z trójkątami i kątami prostymi na układzie
współrzędnych.
Sam sprawdzałem to chyba
z dwadzieścia razy.

Sezon
na korcie

Rozpoczął się sezon na gliwickich kortach tenisowych przy ul. Kosynierów. Serwisy i bekhendy
będzie można trenować tam do końca października.
Znany był już w starożytności –
w dawnym Rzymie zawodnicy
ciężkimi pałkami odbijali piłki wypełnione ziarnami figi. Obecnie
gra w tenisa odbywa się z użyciem
rakiet, a najlepszych zawodników
możemy podziwiać na licznych
turniejach. Miłośnicy tenisa swoją
przygodę z rakietą mogą rozpocząć na kortach w Gliwicach.
Do końca października do
dyspozycji grających jest pięć
oświetlonych kortów tenisowych przy ul. Kosynierów.
Obiekt posiada duży parking,
szatnie oraz widownię, z której
można obserwować rozgrywki.

– Korty tenisowe przy ul. Kosynierów służą indywidualnym
graczom, ale są również wykorzystywane podczas profesjonalnych zawodów i zajęć
dla dzieci. Jak co roku nie
zabraknie imprez sportowych
dla młodszych i starszych,
amatorów i zawodowych
graczy – mówi Iwona Janik,
rzecznik prasowy Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach.
Harmonogram funkcjonowania kortów oraz cennik są dostępne na stronie internetowej
MZUK. 
(mf)

Lekcja kreatywności
i czytania
W Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 odbyło się wyjątkowe spotkanie. Podopieczni mogli wysłuchać ulubionych bajek prezydenta Gliwic. W imieniu
Zygmunta Frankiewicza czytała je maluchom radna Magdalena Budny. A to nie
wszystko – przedszkolaki mogły również wykazać się wiedzą i kreatywnością.
– Dzieci na zajęciach poznają wybrane utwory z literatury dziecięcej, polskiej i europejskiej. Zajęcia
w kąciku edukacji elementarnej
rozwijają w nich zainteresowanie
samym procesem czytania – podkreśla Renata Kluska, wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich
nr 2 w Gliwicach. – Poprzez
zastosowanie różnych metod
aktywizujących dzieci z własnej
inicjatywy próbują swoich sił
w nauce czytania – dodaje. Tym
razem dzieci jednak nie czytały,
a słuchały. Młodsze grupy poznały przygody Misia Uszatka,
natomiast starsze – fragmenty
„Plastusiowego Pamiętnika”
Marii Kownackiej.
Kolejnym etapem zajęć było
stworzenie mapy mentalnej,
zwanej również mapą poznaw-

czą czy wyobrażeniową. Jest to
graficzny sposób zapisu informacji, porządkujący zdobyte wiadomości i ułatwiający zrozumienie
związków, jakie zachodzą między
nimi. To jedna z prowadzonych
w ZPM nr 2 technik aktywizujących i rozwijających kreatywność
pięcio- i sześciolatków.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Ruszył maturalny
maraton

Czy matura z matematyki
była trudna? Zapytaliśmy
uczniów I LO Dwujęzycznego
im. E. Dembowskiego
w Gliwicach:

fot. materiały MZUK

edukacja / rekreacja

– W najstarszej grupie dzieci
uczą się elementów przedsiębiorczości i zarządzania, dlatego
robiona przez nie mapa dotyczyła Gliwic – wyjaśnia dyrektor Kluska. Pojawiły się na niej
władze miasta, służby miejskie
oraz najważniejsze miejsca kulturalne, turystyczne i rozrywkowe.
Dzieci bez problemów wymieniały nazwiska najważniejszych
osób w mieście oraz wskazywały
najbardziej znane miejsca, jak
Radiostacja, Palmiarnia czy park
Chrobrego.
Po nauce przyszedł czas na zabawę. Dla swoich gości grupy
przedszkolaków przygotowały
występy artystyczne.

(kr)
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fot. materiały SPR Sośnica Gliwice

jubileusze

26 kwietnia w gliwickim Ratuszu odbyły
się uroczystości Złotych i Diamentowych
Godów. Małżonków
odznaczono medalami
za długoletnie pożycie
i okolicznościowymi
dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.
Półwiecze świętowali
(w kolejności alfabetycznej): Teresa i Piotr
Będkowscy, Anna i Jerzy Bromowie, Stefania i Marcin Gollekowie, Zofia i Henryk
Kaczanowie, Rozalia
i Ludwik Kamińscy,
Teresa i Erwin Kijasowie...

...Krystyna i Stanisław Rychwałowie,
Stanisława i Zdzisław
Sawiccy, Wanda i Jan
Siczekowie, Maria
i Eryk Swięty, Krystyna
i Edward Szajnowscy,
Halina i Adam Środowie.

fot. A. Witwicki

W gronie par świętujących Diamentowe Gody znaleźli się:
Janina i Mieczysław
Garbarzowie, Marta
i Ginter Kucowie, Dioniza i Ryszard Majkowie, Genowefa i Błażej
Mikrutowie, Elżbieta
i Jan Pasternakowie,
Barbara i Emil Pyszny.

10
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sport

Siedem dekad kuźni asów
1948 rok. Początki. Sala u sióstr Notre Dame, drewniane patyki w garści, kredowe linie na parkiecie zamiast
planszy i okrzyk Antoniego Franza: „En garde!”. 1964 rok. Pierwszy w historii polskiej szermierki złoty medal
olimpijski w Tokio dla gliwickiego fechtmistrza Egona Franke, ucznia Franza i Zbigniewa Czajkowskiego. Cennych
krążków i tytułów najlepszych asów fechtunku dla gliwiczan będzie z czasem dużo więcej. Świętująca w tym roku
70-lecie istnienia sekcja szermiercza Piasta to kuźnia zawodniczych talentów i legendarnych szkoleniowców.

Pod koniec lat 50. dzięki Franzowi i Czajkowskiemu zaczęła
błyszczeć gwiazda Egona Franke
i jego przyszłej żony Elżbiety
Cymerman. Franke wywalczył
najpierw we florecie srebrny
medal na Mistrzostwach Polski,
a następnie, wraz ze Zbigniewem Czajkowskim, Marianem
Wyciskiem i Horstem Tellem,
drużynowe złoto. Elżbieta
Cymerman, najwybitniejsza
w historii Piasta florecistka,
rozpoczęła w tym czasie walkę

o siedem tytułów Mistrza Polski. Później dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach
Olimpijskich.

W 1964 roku miał miejsce największy sukces
w historii gliwickiej sekcji.
Egon Franke zdobył złoty
medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 44 lata
później Adam Wiercioch
na IO w Pekinie sięgnął
po srebro w turnieju
drużynowym, a w 2012
roku Wenezuelczyk Rubén
Limardo Gascón – ówczesny zawodnik Piasta
– wywalczył indywidualnie złoto na olimpiadzie
w Londynie.

Ostatnie 25 lat sekcji szermierczej Piasta to przede wszystkich
ogromne sukcesy trenerskie
Macieja Chudzikiewicza
i Marka Julczewskiego. Obaj
wyszkolili dziesiątki świetnych
szermierzy, którzy zdobyli
trudną już do policzenia liczbę
medali na mistrzostwach Polski,
Europy i świata w różnych kategoriach wiekowych. W gronie
ich uczniów znajdziemy Bartłomieja Kurowskiego, Marka Jendrysia, Tomasza Szklarskiego,
Marka Petraszka, Dariusza Zielińskiego, Adama Wierciocha
czy Mateusza Nycza. W grupie
zawodniczek prawdziwą „zło-

W latach 60. Polskę i Gliwice
rozsławiali także na całym świecie Mikołaj Pac Pomarnacki
i Bohdan Gonsior, uczestnicy
i medaliści najważniejszych turniejów z Mistrzostwami Świata
włącznie. Potem przyszła era
Zbigniewa Matwiejewa i Jacka
Bierkowskiego, którzy sięgali
po medale Mistrzostw Świata,
Europy, wygrywali turnieje i reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich.

komunikat
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu nieograniczonego na
wykonanie kompleksowej termomodernizacji
budynku przy ul. Pszczyńskiej 63 (budynek frontowy i oficyna)
w Gliwicach
Termin składania ofert: 14 maja .2018 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 14 maja 2018 r. o godz. 10.00.
Pełna treść dostępna jest na https://zbmgliwice.pl/
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– Obecnie w naszej sekcji nie
brak „młodych wilczków”, którzy
idą w ślady wielkich mistrzów,
a ich sukcesami można się głośno chwalić – zauważa Maciej
Chudzikiewicz, szef gliwickiej
kuźni. Mowa o Sebastianie Majgierze, Damianie Michalaku,
braciach Aleksandrze i Bartoszu
Staszulonkach, Wacławie Bartolewskim, Marcinie Nikielu
oraz Danielu Niestroju. Trenerów zawsze jednak najbardziej
cieszą sukcesy najmłodszych
adeptów białej broni. W kategoriach młodzieżowych Piast na
wielu turniejach nie ma sobie
równych. Karolina Staszulonek
to aktualne brązowa medalistka mistrzostw świata. Ewa

Egon Franke

Zbigniew Czajkowski to
jeden z najbardziej znanych
fechmistrzów na świecie, autor ponad 30 książek o szermierce. Niedawno obchodził
97. urodziny w towarzystwie
fechtmistrzów Piasta

Rubén Limardo Gascón

Kawencka regularnie wygrywa
w najważniejszych zawodach.
Wojciech Rzyczniak, Maciej
Mucha, Kamil Olejniczak i Mikołaj Wesołowski to aktualni
mistrzowie Śląska.

Triplet Rubena
Tegoroczne obchody kamiennego jubileuszu sekcji szermierczej Piasta połączono z 52.
Międzynarodowym Turniejem
Szermierczym „O Stalową Klingę
Hutnika” i drużynowym Memoriałem Antoniego Franza
w szpadzie mężczyzn (28–29
kwietnia). Indywidualnie na
najwyższym stopniu podium
stanął, zgodnie z oczekiwaniami
i po raz trzeci z rzędu, Rubén Limardo Gascón. W drużynowym
Memoriale najlepszy okazał się
zespół AZS AWF Katowice. Drużynom Piasta Gliwice przypadło
drugie i trzecie miejsce. 

(kik)/(muz)

Elżbieta Cymerman

Adam Wiercioch
fot. ze zbiorów sekcji szermierczej Piasta Gliwice

W 1952 roku gliwicki Piast był
jednym z największych klubów
sportowych w Polsce. W wyniku
odgórnej decyzji dokonano jednak jego rozbioru. Szermierzy
przyłączono do „Budowlanych”
Gliwice. Antoni Franz nie pogodził się z tą decyzją i utworzył
klub pod nazwą Unia Foch
Gliwice. W 1954 roku wraz
z przybyłym do Gliwic Zbigniewem Czajkowskim – wyśmienitym zawodnikiem, medalistą
Mistrzostw Świata w drużynie
szablistów (1953 r., Bruksela)
i otwartym na sportowe innowacje wybitnym trenerem
– powołał w mieście „Ośrodek
Szkolenia Szermierczego”. Razem stworzyli podstawy sukcesów gliwickiej szermierki.

tą klingą” okazała się Jagoda
Zagała, podopieczna Piotra
Tomali. W jej dorobku znajdziemy medale mistrzostw świata
i Europy.

fot. A. Oksztul

Po II wojnie światowej w Gliwicach znalazło się bardzo wielu
wygnanych z Kresów Wschodnich repatriantów, którzy mieli
wcześniej kontakt ze sportem.
Wśród nich był Antoni Franz,
lwowiak, który przed wojną
ćwiczył pod okiem słynnego
fechtmistrza Jana Pieczyńskiego. Wiosną 1948 roku Franz
stanął na czele sekcji szermierczej gliwickiego Piasta. Pod jego
skrzydła trafił m.in. nastoletni
Egon Franke, któremu, po
którymś treningu, Franz miał
powiedzieć: „Ty musisz zostać
przy szermierce. Zrobię z ciebie
mistrza”.

trenerzy sekcji szermierczej
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ogłoszenia
KOMUNIKATY
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

remont pokładu rusztowego kotła
WR-25 nr 1.
Termin składania ofert: 15 maja 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na
www.pec.gliwice.pl

OFERTY PRACY

Dyrektor Zakładu
Gospodarki
Mieszkaniowej
w Gliwicach
informuje, że
11 maja 2018 r.
(piątek),
ZGM będzie
czynny
w godzinach od
7.30 do 15.30.

OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisko: ,,Mechanik 1’’
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa autobusów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi posiadanego przez PKM
taboru,
3. podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
4. wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (związany z realizowanymi
zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim, w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150,
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisko: ,, Elektromechanik 1’’
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa autobusów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi posiadanego przez PKM
taboru,
3. podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
4. wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (związany z realizowanymi
zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim, w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150,
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/330-46-62.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko
urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce
Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży
Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na
stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć
w zamkniętej kopercie do pokoju 103B
w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach
lub przesłać za pośrednictwem poczty
w terminie do 25 maja 2018 r. do godz.
12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

12

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres
e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone
na ww. adres w terminie do 25 maja
2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających
wymagania niezbędne w ogłoszeniu
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Straży Miejskiej
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32/338-19-84.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

agent celny

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: agent celny/MSI/2018
Zadania:
• sprawne i terminowe sporządzanie dokumentacji celnej,
• dokonywanie zgłoszeń celnych INTRASTAT,
• reprezentowanie klientów spółki przed
organami celnymi.
Twój profil:
• wpis na listę agentów celnych,
• min. 2-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku agenta celnego,
• znajomość przepisów celnych,
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym,
• prawo jazdy kat. B,
• sumienność, odpowiedzialność.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze
+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie
swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie
Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,
44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje
dostępne są także na stronie internetowej
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Komendant
Straży Miejskiej
w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2A,
44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na
wolne stanowisko urzędnicze

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 26 kwietnia 2018 r.

• dyspozytor/spedytor
wykształcenie średnie/wyższe, roczne
doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, praca na giełdzie ładunków,
umiejętność dysponowania kierowcami
w transporcie międzynarodowym, zarządzanie/planowanie czasu pracy kierowców, jedna zmiana, miejsce pracy:
Gliwice;

• robotnik magazynowy
wykształcenie zawodowe, przyjmowanie
towaru do magazynu, rozładunek i układanie towaru w magazynie, załadunek
towaru na samochody, przemieszczanie
i układanie towaru wewnątrz magazynu,
zgłaszanie braków, dbanie o porządek
i czystość na terenie magazynu, kontrolowanie sprzętu, zgłaszanie awarii, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej
w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 103B w siedzibie
Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 11 maja
2018 r. do godz. 12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:
nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres
w terminie do 11 maja 2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert
kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/338-19-84.

• kucharz
wykształcenie: brak wymagań, znajomość
kuchni arabskiej, kuchnia egipska, sporządzanie sosów według receptur egipskich,
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca kat. B
wykształcenie zawodowe, prawo jazdy
kat. B, znajomość jęz. angielskiego oraz

niemieckiego, wyjazdy 3-tygodniowe
(UE – PL);

• ślusarz – spawacz
wykształcenie zawodowe, wykonywanie
prac ślusarskich i spawalniczych, jedna
zmiana, miejsce pracy: Toszek;

• operator CNC
wykształcenie średnie techniczne, osoby
chętne do nauki zawodu – po szkole,
umiejętność obsługi komputera, znajomość rysunku technicznego oraz programu AutoCad, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice;

• operator koparki 
kołowej
wykształcenie: brak wymagań, prawo
jazdy kat. B, wymagane doświadczenie
w obsłudze koparki, jedna zmiana, praca
na terenie woj. śląskiego – pracodawca
dowozi do miejsca pracy;

• pomocnik brukarza
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawodowe mile widziane,
układanie kostki brukowej, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska, baza
w Gliwicach.

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.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,
zatrudni:
•
•
•
•
•

operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,
operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście
do siedziby PRUiM S.A. pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka z o.o.
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,
poszukuje kandydatów na stanowisko:
młodszy informatyk / informatyk

nabór nr
KD.210.5.2018.IR-1/1

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Inwestycji
i Remontów w pełnym
wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 4 czerwca
2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

NIERUCHOMOŚCI

Minimalne wymagania:
• dobra znajomość systemu
operacyjnego MS Windows
10,
• podstawowe umiejętności
z zakresu serwisu sprzętu
komputerowego (instalacja,
troubleshooting),
• podstawowe umiejętności
obsługi MS Office, LibbreOffice,
• podstawowa znajomości
sieci komputerowych,
• samodzielność oraz dobra
organizacja pracy własnej,
• wykształcenie minimum
średnie,
• prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:
• znajomość mechanizmów
frameworka Joomla, Liferay,
• podstawowa wiedza w zakresie SMB, Active Directory.
Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy,
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• gwarancję rozwoju zawodowego,
• możliwość długofalowej
współpracy w oparciu
o umowę o pracę.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający
wykształcenie.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą
pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47, osobiście
pod wyżej wymieniony adres,
w Biurze Obsługi Klienta, pokój 101 lub drogą e-mailową
na adres: bok@pwik.gliwice.
pl z tematem „Rekrutacja informatyk”.
Uprzejmie informujemy, że
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV
klauzuli: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK sp. z o.o.
w Gliwicach (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

NIERUCHOMOŚCI
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.)

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu
Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży:
• nr 248 – 259 do 10 maja 2018 r.,
• nr 260 – 270, 275 – 278 do 14 maja
2018 r.;

przeznaczone do nieodpłatnego zbycia:
• nr 271 – 274 do 14 maja 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 243 – 247 do 11 maja 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 95/2018 do 10 maja 2018 r.,
• nr 97/2018, nr 98/2018 i nr 100/2018
do 15 maja 2018 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
• nr 96/2018 do 15 maja 2018 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

17 maja 2018 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej przy ul. Toszeckiej 13,
obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 4, obręb Centrum, na okres 10 lat.
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za
nieruchomość wynosi: 1000,00 zł netto w stosunku
rocznym (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
Minimalna kwota postąpienia wynosi 100,00 zł (słownie
złotych: sto 00/100).
Wadium w kwocie 3000,00 zł (słownie złotych: trzy
tysiące 00/100) należy wpłacić na konto depozytowe
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się
kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków
umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu
do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach
i zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej
pomiędzy Wydzierżawiającym a Bankiem. Kwota kaucji
podlega oprocentowaniu wg zasad określonych w ww.
umowie. Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie
obowiązywania przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania
warunków dzierżawy i pod tym warunkiem podlega
zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca
przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne
prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
w tym przedszkoli niepublicznych, które przedłożą
referencje organu najpóźniej do 10 maja 2018 r. oraz
wpłacą wadium w wysokości określonej w niniejszym
ogłoszeniu. Wadium winno być uznane na rachunku
gminy najpóźniej 10 maja 2018 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja
przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Gliwice PM-6143/18 z 19 kwietnia
2018 r., dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach http://bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu.
Licytacja rozpocznie się 17 maja 2018 r. o godz. 10.00,
w sali nr 34, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-30/32.
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ZARZĄD
BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza
III PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70
w Gliwicach.
3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234,
1745.
4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i powierzchni ruchu): 1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy zrealizowany w technologii monolitycznej połączonej
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budynkiem 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: 1 750 000,00 zł.
9. Wadium: 87 500,00 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
16 maja 2018 r., w godzinach od 10.00 do 11.00.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie
do 25 maja 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING
Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649
4546 (decyduje data wpływu wadium na konto).
12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 30 maja 2018 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.
13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres
zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego
osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny
odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa 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 zawierania umowy, w przypadku
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich 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 Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych
Wałów 11, w zaklejonych kopertach, do 25 maja
2018 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 30.05.2018 r.”.
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu
w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 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. Zarząd
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM I TBS
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem
telefonu: 32/339-29-01.

ZARZĄD
BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwycięstwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2.
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC,
2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw
osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący
149/1000 części w prawie użytkowania wieczystego
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.
8. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą
KW nr GL1G/00070821/9.
9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony
na działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb
Stare Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.
10. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł.
11. Wadium: 45 000,00 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.
12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin
17 maja 2018 r., w godzinach od 10.00 do 11.00.
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 4 czerwca 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS
w ING Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na
konto).
14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 czerwca 2018 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 w Gliwicach.
15. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres
zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego
osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny
odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa 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 zawierania umowy, w przypadku
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać
zwrócone wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków
Miejskich 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.
16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych
Wałów 11 w Gliwicach, w zaklejonych kopertach,
do 4 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.
17. 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. ZWYCIĘSTWA 12
– NIE OTWIERAĆ PRZED 8.06.2018 r.”.
18. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu
w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych
związanych z nabyciem lokalu użytkowego.
19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy
została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Zarządowi Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać
pod numerem telefonu: 32/339-29-01.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE
Położone przy ul. Poziomkowej
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ
 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,  dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2,

oferuje do wynajęcia:
• moduły biurowe w różnych metrażach
i konfiguracjach,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone
w media,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio
przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany
przez profesjonalną firmę oraz
monitorowany telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy
Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Termin przetargu: 15 maja 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 60 537,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r.,
poz. 1221 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Wadium: 6 053 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
-------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 13, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, o powierzchni użytkowej 55,39 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni
2,70 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chodkiewicza 12,
wraz z udziałem wynoszącym
300/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działki
geodezyjne nr 662, 666, 667,
668, obręb Zatorze, objęte księgą
wieczystą nr GL1G/00031307/5,
o łącznej powierzchni 2206 m2.
Termin przetargu: 15 maja 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 158 320,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r.,

poz. 1221 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Wadium: 15 832,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
-------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, o powierzchni użytkowej 36,45 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni
2,07 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chodkiewicza 14,
wraz z udziałem wynoszącym
199/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działki
geodezyjne nr 662, 666, 667,
668, obręb Zatorze, objęte księgą
wieczystą nr GL1G/00031307/5,
o łącznej powierzchni 2206 m2.
Termin przetargu: 15 maja 2018 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 104 325,00 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r.,
poz. 1221 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Wadium: 10 432 zł
Termin wpłaty wadium: 9 maja 2018 r.
-------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach
przy ul. Oświęcimskiej, dla której prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga
wieczysta nr GL1G/00078992/4, obejmującej:

• dz. nr 144 o pow. 2574 m2 i dz. nr
153 o pow. 9675 m2 obr. Kuźnica,
użytek Ba (tereny przemysłowe),
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Termin przetargu: 23 maja 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 1 748 100,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r.,
poz. 1221 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia
podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który
został wliczony do ceny wywoławczej.

Wadium: 174 810,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 maja 2018 r.
-------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Gliwice, obejmującej:

• niezabudowaną dz. nr 67, obręb
Stare Łabędy, zapisaną w księdze
wieczystej nr GL1G/00064379/0,
położoną przy ul. Zamkowej.
Powierzchnia działki: 0,1923 ha.
Termin przetargu: 5 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
310 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.).

Wadium: 31 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 maja 2018 r.
-------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości usytuowanej
na płn. od ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/
przy ul. Knurowskiej w Gliwicach:

• dz. nr 722, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 738, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 740, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 721, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 911, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 909, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00032654/9,
• dz. nr 910, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00032654/9.
Łączna pow. działek: 0,7938 ha.

KW GL1G/00092890/3

KW GL1G/00092908/3

Termin przetargu: 28 maja 2018 r.,
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 184 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 18 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja
2018 r.

Termin przetargu: 29 maja 2018 r.,
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 176 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja
2018 r.

KW GL1G/00092892/7

KW GL1G/00092897/2

Termin przetargu: 28 maja 2018 r.,
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 182 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 18 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja
2018 r.

Termin przetargu: 29 maja 2018 r.,
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 176 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja
2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2,  dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,

KW GL1G/00092893/4

KW GL1G/00092903/8

Termin przetargu: 28 maja 2018 r.,
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 180 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja
2018 r.

Termin przetargu: 29 maja 2018 r.,
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 179 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja
2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2,  dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,

KW GL1G/00092894/1

KW GL1G/00092904/5

Termin przetargu: 28 maja 2018 r.,
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 178 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja
2018 r.

Termin przetargu: 29 maja 2018 r.,
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 180 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja
2018 r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone (z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte
zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz.
Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na
działce lub tuż przy jej granicy).
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1,
obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową
(ul. Poziomkowa).

Termin przetargu: 25 czerwca 2018 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
1 143 000,00 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: 114 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na
wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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Termin przetargu: 29 maja 2018 r.,
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 177 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja
2018 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2,  dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,

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

• lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, o powierzchni użytkowej 25,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni
2,45 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chodkiewicza 12,
wraz z udziałem wynoszącym
142/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działki
geodezyjne nr 662, 666, 667,
668, obręb Zatorze, objęte księgą
wieczystą nr GL1G/00031307/5,
o łącznej powierzchni 2206 m2.

KW GL1G/00092895/8

Termin przetargu: 28 maja 2018 r.,
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości
(brutto): 171 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 17 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 maja
2018 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2,  dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od
śródmieścia Gliwic.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa
własności:

KW GL1G/00092888/6

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(uchwała nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren
oznaczony jest symbolem 13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta
Miasta Gliwice, których organizatorem
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
• UL. SOBÓTKI 1, lokal nr 2, I piętel. 32/339-29-97
tro, pow. 33,80 m2, 2 pokoje,
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.
kuchnia, łazienka, przedpokój,
lokal do generalnego remontu • UL. BŁ. CZESŁAWA 4A, lokal nr 6,
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz.
parter, I piętro, pow. 72,09 m2
10.30
+ 2 pomieszczenia gospodarcze
Cena wywoławcza nieruchomości:
(I piętro): 29,3 m2, 2 pokoje,
69 700,00 zł
kuchnia, łazienka, przedpokój
Wadium: 3500,00 zł
(I piętro), klatka schodowa z koTermin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz.
mórką (parter/I piętro), lokal do
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
generalnego remontu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• UL. CZAJKI 24, lokal nr 2, parter,
pow. 37,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
101 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz.
10.15 do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• UL. MŁYŃSKA 2, lokal nr 15,
parter (oficyna), pow. 39,10 m2,
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu

Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
84 700,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• UL. KOPERNIKA 75, lokal nr 33,
XI piętro, pow. 30,99 m2, 1 pokój,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
77 900,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 22 maja 2018 r.
od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. SOWIŃSKIEGO 28, garaż
nr 1, suterena, pow. 5,88 m2,
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 5300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz.
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
152 200,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
8.45 do 9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 23, lokal nr I,
piwnica (wejście od podwórka),
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia,
WC, korytarz, lokal do general• UL. KONARSKIEGO 4 – I ZIMnego remontu
NEJ WODY 2, lokal nr II, parter,
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
I piętro (oficyna), pow. 82,27 m2
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
+ 4 pomieszczenia piwniczne
49 400,00 zł
o łącznej powierzchni 21,58 m2,
Wadium: 2500,00 zł
3 pomieszczenia na parterze oraz
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
2 pomieszczenia na I piętrze, sko9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu
munikowane z klatką schodową
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
(parter/I piętro), lokal do genetel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.
ralnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. • UL. BŁ. CZESŁAWA 4, lokal nr I,
11.30
parter, pow. 51,07 m2 + 5 poCena wywoławcza nieruchomości:
mieszczeń w piwnicy: 15,44 m2,
121 700,00 zł
2
pomieszczenia, magazyn, WC,
Wadium: 6100,00 zł
lokal do generalnego remontu
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz.
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45 – 47, garaż
nr 4, parter, pow. 13,63 m2,
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
13 300,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2018 r. od godz.
11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6
w Gliwicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 44, lokal
nr I, parter, pow. 53,10 m2, 6 pomieszczeń, lokal do generalnego
remontu

Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
98 400,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 9A, garaż
nr 4, parter, pow. 16,18 m2,
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 maja 2018 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
17 400,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 22 maja 2018 r. od godz.
11.15 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 maja 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Floriańskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• prawo własności działki nr 1253, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0417 ha,
użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
z KW nr GL1G/00034961/8,
• prawo własności działki nr 1254, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0791 ha,
użytek B – tereny mieszkaniowe,
z KW nr GL1G/00026910/7.
Powierzchnia łącznie – 0,1208 ha
Opis przedmiotu przetargu:
Działki położone przy ul. Floriańskiej w Gliwicach, posiadają dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Zgodnie z opinią Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach skomunikowanie ww. działek winno odbywać się z włączeniem nowym zjazdem do ul. Floriańskiej
w Gliwicach (zjazdem pojedynczym, wspólnym dla obu działek). Zjazd winien zostać
usytuowany jak najbliżej wschodniej granicy
działki nr 1254, obręb Szobiszowice, poza
obszarem oddziaływania skrzyżowania ulic
Toszecka/Floriańska/Uszczyka (odległość
pomiędzy nowym zjazdem z dz. nr 1253,
1254, obręb Szobiszowice, a istniejącym
zjazdem z dz. nr 1257, obręb Szobiszowice,
winna wynosić min. 5,0 m). W przypadku
kolizji nowego zjazdu z istniejącymi drzewami lub krzewami, nabywca przedmiotowych działek winien uzyskać, w trybie
art. 83 i art. 83a-f ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (j.t. DzU
z 2018 r., poz. 142 ze zm.), stosowne zgody
oraz zezwolenia na wycinkę ww. drzew lub
krzewów. W przypadku nabycia dz. 1253,
1254, obręb Szobiszowice, przez właściciela
działki sąsiedniej, tj. dz. nr 1257, obręb Szobiszowice, skomunikowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży winno odbywać
się z wykorzystaniem zjazdu istniejącego
z dz. nr 1257, obręb Szobiszowice.
Teren działek jest płaski, zbliżony do kwadratu. Działki porośnięte są nielicznymi
drzewami. Przez teren działek przebiegają
sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodociągowa, ciepłownicza i elektroenergetyczna. Na części działki
nr 1253, obręb Szobiszowice, zlokalizowana jest niewielka część muru/ogrodzenia,
posadowionego na działce nr 1252, obręb
Szobiszowice.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na przedmiotowych działkach zlokalizowana jest
kanalizacja deszczowa, która nie stanowi
infrastruktury drogowej i wydział PU nie
posiada jej w swoim majątku. Udrożnianie
i remont przedmiotowej kanalizacji nie leży
w gestii wydziału PU. Przedmiotowe przyłącze stanowi prawdopodobnie odwodnienie
komory ciepłowniczej. Zgodnie z Koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje
się przyszłościowo budowę odcinka trasy
rowerowej nr 1 wzdłuż ulicy Floriańskiej.
Jej szczegółowy przebieg będzie znany po
wykonaniu dokumentacji projektowej.
Przyszłe korzystanie z przedmiotowego
terenu nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym m.in.:
prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości
W dziale III KW nr GL1G/00034961/8 oraz
KW nr GL1G/00026910/7 wpisane jest
ograniczone prawo rzeczowe – służebność
przesyłu, obciążająca działki nr 1253 i 1254,
obręb Szobiszowice, polegająca na prawie
korzystania z części obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym długości
i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej
posadowionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. i stanowiących jej własność, w celu korzystania z tych
urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działki nr 1253, 1254, obręb Szobiszowice, położone są na terenie, dla którego od
17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.

Przedmiotowy plan uchwalony został
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188
z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki
nr 1253, 1254, obręb Szobiszowice, znajdują
się na terenie oznaczonym symbolem: 22ZU
– opisanym jako: tereny zieleni urządzonej.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami od 1ZU do 23ZU obowiązują
następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty małej architektury,
c) zabudowa altanowa – wyłącznie na
terenach funkcjonujących jako ogrody
działkowe,
d) dojścia i dojazdy.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
a) utrzymanie i urządzenie zieleni z obiektami małej architektury,
b) ochrona starego drzewostanu, okazów
o wymiarach pomnikowych i zbliżonych oraz
alei i szpalerów, a także miejsc lęgowych
ptaków i oczek wodnych,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna
– min. 80% powierzchni poszczególnych
terenów.
(…)
4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie związanymi
z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym,
(…).
Przedmiotowe działki położone są w granicach ścisłego obszaru rewitalizacji.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
98 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 980,00 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 2017 r.,
poz. 1221 ze zm.).

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 11 czerwca 2018 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 11 lipca 2018 r.
Wadium
Wadium w wysokości 9800,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,
dz. nr 1253, 1254, obręb Szobiszowice oraz
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 6 czerwca 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym
terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)

zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku
osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej.
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.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-5808/2018 z 16 lutego
2018 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
działki nr 1253, obręb Szobiszowice,
z KW nr GL1G/00034961/8 oraz prawa
własności działki nr 1254, obręb Szobiszowice, z KW nr GL1G/00026910/7,
stanowiących własność Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych działek nie wpłynęły żadne wnioski
osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed dniem
zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca
2010 r., która opublikowana została
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września
2010 r., poz. 2909, zapisami ksiąg wieczystych nr: GL1G/00034961/8 oraz
GL1G/00026910/7, oraz stanem faktycznym działek, w tym z przebiegiem
sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Sprzedający nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5808/18 z 16 lutego 2018 r.
6. Dodatkowych informacji na temat
warunków przetargu udziela Referat
Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM, tel. 32/338-64-10.
Dodatkowe informacje o nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami UM – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: pn. – śr.:
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.0015.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości 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 (DzU z 2014 r.,
poz. 1490).
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