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Jak i na co głosować?
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DRUGA STRONA W OBIEKTyWIE

Przy Bibliotece Centralnej odbyły się „Rozgrywki z lekturą”. Przygotowano ponad 
100 gier planszowych. Sporą atrakcją okazały się ogromne szachy i wielkich roz-
miarów „Pędzące żółwie”. Przed biblioteką grano też w klasy oraz kółko i krzyżyk, 
skakano w gumę i na skakance. (fot. MBP w Gliwicach)

192 zespoły studentów z 27 krajów świata szykują się na 33. edycję Shell Eco- 
-marathon w Londynie (25‒28 maja). W prestiżowych zawodach eko-bolidów 
wystartuje ubiegłoroczny wicemistrz w kategorii pojazdów zasilanych wodorem, 
drużyna Smart Power Urban z Gliwic.  (fot. Smart Power Urban)

Reprezentacja Koła Naukowego Concrete Politechniki Śląskiej powtórzyła ubiegło-
roczny wyczyn na europejskich regatach kajaków z betonu BetonKanoRace. Panowie, 
gratulacje za 1. miejsce za kreatywność, dzięki której „Stellar Patrol” wyróżniał się 
spośród konkurencji – i to drugi raz z rzędu!   (fot. KN Concrete)

Trzeci w tym roku Bieg na 6 łap odbędzie się 27 maja. Start tradycyjnie o godz. 
11.00. Zapisy już ruszyły. Z okazji Dnia Dziecka do udziału w akcji zaproszono fo-
tografkę, która będzie robić zdjęcia dzieciom w towarzystwie zwierzaków. Nie 
przegapcie! (fot. A. Proksa)

Rozgrywki z lekturą

Gliwicki HydroGENIUS powalczy o zwycięstwo Przybyli, popłynęli, ZWYCIĘŻYLI!

Bieg z psami i... niespodzianka!
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Niech ta MIŁOŚĆ wiecznie trwa. Nowożeńcy pod fontanną na pl. Piłsudskiego

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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AKTUALNOŚCI

Radni za metropolią

Sercu na ratunek

Gliwiccy radni niemal jednogłośnie zgodzili się na przystąpienie  
Gliwic do śląskiej metropolii. Wcześniej w tej kwestii wypowiadali 
się mieszkańcy.

Przypomnijmy, że śląska metropolia 
tworzona jest na bazie 41 gmin. W za-
kończonych już w regionie konsultacjach 
społecznych w tej sprawie głosowało 
łącznie blisko 12,5 tys. osób – najwię-
cej w Katowicach (1589), Chorzowie 
(1350) oraz Gliwicach (803). W trakcie 
konsultacji zbierane były odpowiedzi na 
pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem 
swojego miasta/gminy w skład tworzo-
nego na terenie województwa śląskiego 
związku metropolitalnego, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 
marca 2017 o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim?”. Za przystą-
pieniem do metropolii opowiedziało 
się w 41 gminach średnio niemal 90% 
głosujących. W Gliwicach twierdząco 
na zadane pytanie konsultacyjne odpo-
wiedziało 694 gliwiczan uczestniczących 
w konsultacjach (88% głosujących). 

Obecnie radni poszczególnych miast 
i gmin podejmują uchwały o przystąpieniu 
do związku metropolitalnego. Sesje w tej 

sprawie odbędą się do 24 maja. Uchwały 
poszczególnych rad będą częścią składową 
wniosku do Rady Ministrów o utworzenie 
związku metropolitalnego. Za pośrednic-
twem wojewody śląskiego zostanie on 
złożony w czerwcu przez Radę Miasta Ka-
towice do ministra spraw wewnętrznych 
i administracji. Do końca czerwca zosta-
nie wydane rozporządzenie powołujące 
związek metropolitalny, który powstanie 
formalnie 1 lipca, a zacznie działać z po-
czątkiem nadchodzącego roku.

Metropolia śląska przejmie zadania, 
które do tej pory były rozproszone. Bę-
dzie odpowiadać m.in. za politykę roz-
wojową, zagospodarowanie przestrzeni 
w regionie, drogi oraz transport publicz-
ny. Mieszkańcy mają np. korzystać z jed-
nego biletu komunikacji oraz połączonej 
sieci infrastruktury rowerowej. Związek 
metropolitalny ma też otrzymywać 
dochody z budżetu państwa (nawet 
250–300 mln zł rocznie), a także składki 
z budżetów tworzących go gmin.  (kik)

Pacjenci z chorobami serca i zawałami nie będą już musieli jechać do 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu! 29 maja w Szpitalu Miej-
skim nr 4 przy ul. Kościuszki 29 zostanie oddany do użytku zmoder-
nizowany oddział kardiologii. Rozszerzy on działalność o dwie nowe 
pracownie hemodynamiki i elektrofizjologii. 

Zmodernizowany oddział kardio-
logiczny, który zostanie otwarty w bu-
dynku Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. 
Kościuszki, będzie dysponował 32 łóżka-
mi – 26 w części oddziałowej i 6 łóżkami 
intensywnego nadzoru kardiologicznego. 
Uruchomiona zostanie też pracownia he-
modynamiki, w której będą wykonywane 
zabiegi koronarografii, czyli udrażniania 
tętnic wieńcowych. 

– Dotychczas zawałowcy musieli jeź-
dzić do szpitali w Zabrzu, Raciborzu czy 
Kędzierzynie. Od czerwca będziemy ich 
mogli przyjmować w gliwickim szpitalu. 
Oddział po modernizacji prezentuje się 
wspaniale, jest bardzo dobrze wyposa-
żony – powiedział „MSI – GLIWICE” Ma-
rian Jarosz, prezes Szpitala Miejskiego 
nr 4 w Gliwicach. 

Otwarcie oddziału wiąże się z za-
trudnieniem nowych lekarzy i personelu 

wspomagającego. Oprócz kardiologów 
zatrudnieni zostaną specjaliści od wyko-
nywania zabiegów na sercu, pielęgniarki 
i elektrotechnicy. 

Inwestycja kosztowała w sumie 5,5 
mln zł – 3,5 mln zł zostało przeznaczone 
na pracownię hemodynamiki i inten-
sywnego nadzoru kardiologicznego wraz 
z wyposażeniem, a 2 mln zł na oddział. In-
westycja została sfinansowana z budżetu 
miejskiego. 

Jeden zamiast dwóch
8 maja Szpital Miejski nr 4 przejął 

w swoje struktury Gliwickie Centrum 
Medyczne. Dla placówki, która teraz 
funkcjonuje pod wspólną nazwą Szpital 
Miejski nr 4, oznacza to oszczędności, 
dla pacjentów – usprawnienie funkcjo-
nowania i poszerzenie oferty świadczo-
nych usług. 

– Dzięki połączeniu jednostka 
będzie bardziej wydolna. Mamy 
nadzieję, że pacjenci to odczują. Do-
brą wiadomością dla pacjentów jest 
również fakt, że nasz szpital zakwali-
fikował się do drugiego poziomu Sieci 
Szpitali. Oznacza to, że otrzymamy fi-
nansowanie na działalność wszystkich 
oddziałów. To zapewnia nam komfort 
funkcjonowania i gwarantuje ciągłość 

świadczonych 
usług. W trak-

cie projektowania 
jest również wprowa-

dzenie przez ministra zdrowia opieki 
koordynowanej w kardiologii. W prak-
tyce oznaczałoby to osobne kontrak-
towanie, czyli dodatkowe finanse na 
działalność – mówi prezes Jarosz.  
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Radni  
za metropolią

Nasze miasto „Gminą na 5!”. Otrzymaliśmy ten tytuł w rankingu 
przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.  
Gliwice doceniono za system wsparcia dla przedsiębiorców.

– Ranking SGH miał na celu wy-
łonienie samorządów charakteryzu-
jących się ponadprzeciętną jakością 
obsługi interesantów. Badacze spraw-
dzali między innymi, ile trwa oczekiwa-
nie na odpowiedź wysłaną e-mailem 
oraz czy jest ona kompletna, czy moż-
na bez problemu uzyskać odpowiedź 
na pytanie zadane w języku angiel-
skim. Ze względu na fakt, że badanie 
było robione metodą „tajemniczego 
klienta”, otrzymane wyróżnienie tym 
bardziej nas cieszy, gdyż potwierdza, 
że wysoka jakość obsługi inwestorów 
jest w Gliwicach standardem – pod-
kreśla Anna Włodarczak, zastępca na-
czelnika Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Oficjalną prezentację raportu SGH 
oraz wręczenie wyróżnień 59 jednost-
kom samorządu terytorialnego zorga-
nizowano 11 i 12 maja w czasie dwu-
dniowej konferencji „Forum Gmin na 5!” 
w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie. Patronat nad wydarzeniem sprawo-
wała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

„Gmina na 5!” to cykliczne badanie 
naukowe prowadzone przez Instytut 
Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Pod lupę 
bierze się w nim 655 gmin z całej Pol-
ski, analizując ich gotowość do obsługi 
elektronicznej inwestorów i przedsię-
biorców.  (kik)

Doceniło nas SGH
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20‒21 maja w parku Chopina odbędzie się III Święto Rodziny. W sobotę 
zaprezentują się przedszkolaki i wychowankowie MDK-u, a w niedzielę 
zaplanowany jest Tęczowy Piknik. Gwiazdą imprezy będzie Astaya Dec.

20 maja sceną przy Palmiarni zawładną 
przedszkolaki i wychowankowie Młodzieżo-
wego Domu Kultury, ale nie tylko – zaplano-
wano także pokaz mody Mai Puente. Będą 
warsztaty plastyczne, akcja fotograficzna, 
dmuchańce i wiele więcej. Sobotni piknik 
rozpocznie się już o godz. 12.00.

21 maja zaplanowany jest Tęczowy 
Piknik, podczas którego swoje prace za-
prezentują uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Tęcza. Początek o godz. 14.00. 
W programie jest także Teatr na Trawie 
i kącik adopcyjny zwierząt ze schroniska. 
O godz. 19.00 wystąpi uczestniczka pro-
gramu „The Voice of Poland”, Asteyi Dec.

Wydarzenie jest organizowane 
wspólnie przez Rady Osiedli, Młodzie-

żową Radę Miasta, placówki oświato-
we, MDK, Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
i WTZ Tęcza. Projekt jest dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

NIE PRZEGAP

Rodzinny piknik

Instrumenty muzyczne z czarnego bzu i bukiety z kwiatów osiki? Te-
goroczna Noc Muzeów będzie bardzo pachnąca! 20 maja wkroczymy 
do tajemniczego świata ziół.

Warsztaty, pokazy i koncerty związa-
ne z roślinami w muzeum? Czemu nie! 
Zioła są wykorzystywane przez ludzi od 
zamierzchłych czasów. Słowacy w rejo-
nie Karpat grają na instrumentach wyko-
nanych z czarnego bzu, z ziół można też 
robić zabawki, bukiety, a nawet witraże! 
Rośliny obecne są w kuchni, kosmetyce 
i medycynie. Ich symbolikę i zastoso-
wanie odkryjemy razem z gliwickimi 
muzealnikami. W Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) upleciemy wianki i poznamy 
tajniki dzikich roślin jadalnych, a w Od-

dziale Odlewnictwa Artystycznego (ul. 
Bojkowska 37) sprawdzimy, jak wygląda 
świat przyrody w odlewach artystycz-
nych.

 Tego wieczoru będzie można zwiedzić 
wszystkie oddziały Muzeum w Gliwicach 
Przed Radiostacją (ul. Tarnogórska) będzie 
dodatkowo okazja spojrzeć na gwiazdy 
przez teleskop, a w Zamku Piastowskim 
(ul. Pod Murami 2) otwarta zostanie 
nowa wystawa archeologiczna. Szczegó-
łowy program jest dostępny na stronie  
www.gliwice.eu.  (mm)

Noc o zapachu ziół

Gliwickie Dni Muzyki Organowej to jedno z najważniejszych tego 
typu wydarzeń nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 21 maja zaplano-
wano uroczyste otwarcie i wyjątkowy koncert kantatowo-oratoryj-
ny z udziałem znakomitej sopranistki Bożeny Harasimowicz.

Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki 
Organowej odbędzie się w tym roku po raz 
dwudziesty ósmy. ‒ W Gliwicach znajduje 
się kilka wysokiej klasy instrumentów.  
Tutejsze organy są zachowane w stanie 
oryginalnym – takie, jak je przed laty stwo-
rzono, bez modyfikacji. To rzadkość – mówi 
Wojciech Różak, pomysłodawca i dyrektor 
festiwalu, a na co dzień organista w koście-
le pielgrzymkowym Najświętszej Marii 
Panny z Lourdes w Zurychu.

Te piękne i skomplikowane instru-
menty zabrzmią między innymi w kościele 
pw. Wszystkich Świętych, katedrze Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła i kościele 
św. Bartłomieja. Festiwal zostanie zainau- 
gurowany monograficznym koncertem 
utworów Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta. Wystąpią Śląska Orkiestra Kame-
ralna, Chór Filharmonii Śląskiej im. H.M. 

Góreckiego w Katowicach oraz soliści. 
Dyrygował będzie Jarosław Wolanin. Od 
22 do 27 maja zaplanowano recitale or-
ganowe najbardziej uznanych wykonaw-
ców w Europie. Zagrają Jean-Christophe 
Geiser, Władysław Szymański, Jerzy Kukla, 
Winfried Bönig i Daniel Zaretsky. – W pro-
gramie tegorocznych występów znajdą 
się utwory między innymi Charlesa-Marie 
Widora i Louisa Vierne’a, zmarłych przed 
80 laty wybitnych organistów. Obaj two-
rzyli w nurcie symfonizmu i są uważani za 
jego najznakomitszych przedstawicieli we 
Francji – wyjaśnia Wojciech Różak.

Szczegółowy program jest dostępny na 
stronie www.dmo.gliwice.pl. Festiwal jest 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Samorządu Województwa 
Śląskiego.  (mm)

Festiwal czas zacząć!
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Piknik na terenie dawnej kopalni w towarzystwie hrabiego Fryde-
ryka Wilhelma von Redena i Johna Baildona? To możliwe, ale tyl-
ko na INDUSTRIADZIE! Spotykamy się 10 czerwca. Nie przegapcie!

Przed nami kolejna INDUSTRIADA. 
W Gliwicach, gdzie przeszłość łączy 
się z przyszłością, atrakcji nie zabrak-
nie! Miejscem wydarzeń będą Nowe 
Gliwice (ul. Bojkowska 37). – Gliwice 
są bardzo udanym symbolem przek- 
ształceń Górnego Śląska. W miejscu 
Nowych Gliwic była kiedyś kopalnia 
Gliwice, koksownia i zakłady przemysłu 
ciężkiego. Obecnie są tam firmy infor-
matyczne i z branży zaawansowanych 
technologii – mówi Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic. Nowe Gliwice 
to świetne miejsce, bez wątpienia 
zasługujące finał INDUSTRIADY!

Zanim zapadnie ciemność, a kil-
kadziesiąt metrów nad ziemią artyści 
międzynarodowego zespołu Teatru 
Tol wykonają niezwykły spektakl pe-
łen śpiewu, tańca i pięknych obrazów, 

czeka nas w Nowych Gliwicach sporo 
wydarzeń. Podczas rodzinnego pikniku 
nie zabraknie atrakcji, koncertów czy 
animacji dla dzieci. Warsztaty odbę-
dą się... w sercu hutniczego pieca. 
Symbolem rewolucji przemysłowej w 
Gliwicach była Królewska Odlewnia 
Żeliwa, a inicjatorem budowy pieca 
‒ hrabia von Reden. Obecnie piec 
stanowi centrum ekspozycji Oddzia-
łu Odlewnictwa Artystycznego, po 
którym zostaniemy oprowadzeni. Po 
skończonej szychcie będzie można się 
posilić w obwoźnym kramie z jedze-
niem, czyli... foodtrucku.

Gliwicka INDUSTRIADA opanuje 
także okolice Radiostacji. Szczegółowy 
program śląskiego święta zabytków 
techniki jest dostępny na stronie  
www.industriada.pl.   (mm)

Rodzinny piknik
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Należący do miasta lokal przy ul. Wyszyńskiego, w którym dawniej mieścił się 
m.in. klub Promil, jest do wynajęcia. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Spółka 
z o.o.  po raz kolejny ogłosił przetarg na wysokość stawki czynszu. 

Ulica Wyszyńskiego znajduje 
się w ścisłym centrum miasta, 
tuż przy głównych arteriach – ul. 
Zwycięstwa  oraz  ul. Dworcowej. 
Dodatkowymi atutami tej lokali-
zacji jest bliskość Rynku, starówki, 
Urzędu Miejskiego, sklepów, 
kawiarenek i restauracji oraz 
Placu Krakowskiego i kampusu 
studenckiego.

Lokal ma powierzchnię  
1 147,79 m2 i wymaga remontu. 
Część parterowa liczy 577,36 

m2, piętro 155,06 m2, a piwnica 
415,37 m2. Ustny nieograniczo-
ny przetarg na wysokość stawki 
czynszu  nieruchomości należącej 
do Miasta Gliwice odbędzie się   
2 czerwca. Start o godz. 9.30 
w siedzibie ZBM ITBS Sp. z o.o.  
przy ul. Dolnych Wałów 11.

Osoby zainteresowane wy-
najmem nieruchomości mogą 
zobaczyć lokal 25 maja od godz. 
9.30 do 10.00. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie inter-

netowej www.gliwice.eu oraz   
www.zbmgliwice.pl.  (mf)

Najsłynniejsza gliwicka fontanna wróciła przed Urząd Miejski. Trzy tańczące fauny kilka miesięcy temu trafiły do pracowni kon-
serwatorskiej, gdzie przeszły gruntowną renowację.

Jak będą wyglądać w pełnej krasie? 
Okaże się po odbiorach technicznych, 
które zaplanowano na piątek, 19 maja. 
Diabełki od lipca 2016 r. przebywały 
w pracowni Konserwacji Zabytkowej 
Architektury Bronisław Mzyk w Tar-
nowskich Górach.

Fontanna z 1928 r. otrzyma-
ła drugie życie. Poprawiono 
fundamenty, zmieniono in-
stalację wodno-kanalizacyjną, 
w tym sposób filtracji wody. 

Dobrano odpowiedni typ dyszy głów-
nego tryskacza umożliwiający realizację 
pierwotnej wizji autora – znanego artysty 
prof. Hansa Dammanna. Fontanna została 
pokryta patyną w kolorze starego brązu.

– Z uwagi na znaczne zużycie elemen-
tów niecki, została ona w całości odtwo-
rzona według oryginalnego wzoru. Dno 
misy wyłożono mozaiką, która nie tylko 
będzie efektowną dekoracją, ale będzie 

też dodatkową warstwą chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace 
konserwatorskie nie ominęły także coko-

łu, który został skrupulatnie oczyszczony 
z kilkunastu warstw przeróżnych środków 
konserwujących i zabezpieczony zgodnie 

z obecnie obowiązującymi standardami. 
Profesjonalnie przeprowadzona renowa-
cja brązowej rzeźby wieńczącej fontannę, 
w tym odczyszczenie z warstw wtórnej, 
zielonej patyny, pozwoli uważnym obser-
watorom obejrzeć dawno nie widziane, 
ostre rysy twarzy skupionych na tańcu 
„diabełków” – podkreśla Tadeusz Mazur, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych w Gliwicach.

Modernizacja kosztowała 
ponad 130 tys. zł. Została 
sfinansowana z budżetu 
miasta. 

Fontanna nie jest wpisana do reje-
stru zabytków, ale jest chroniona pod 
względem konserwatorskim ustale-
niami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Zakres prac był konsultowany 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
 (mf)

Działająca w gliwickiej podstrefie ekonomicznej firma 
NGK Ceramics zainwestuje 235 mln zł w rozbudowę i 
zwiększenie produkcji. 

NGK Ceramics produkuje ce-
ramiczne komponenty układów 
wydechowych z węglika krzemu i 
kordierytu, które mają oczyszczać 
spaliny samochodowe do pozio-
mu spełniającego normy emisyj-
ne. Głównym produktem tego 
zakładu są filtry cząstek stałych do 
silników diesla SiC DPF zrobione 
z węglika krzemu a dodatkowe 
produkty z kordierytu – między 
innymi GPF (Gasoline Particula-
te Filters) – filtr DPF do silników 
benzynowych. Do połowy 2019 
r. w Gliwicach mają powstać no-
woczesne linie technologiczne, a 
zdolności produkcyjne filtrów GPF 
zwiększą się trzykrotnie. Obecnie 

w gliwickich zakładach NGK Ce-
ramics zatrudnionych jest ponad 
3500 osób. W związku z planowa-
nymi inwestycjami i zwiększeniem 
produkcji firma zatrudni kolejnych 
100 pracowników.

– Ułatwienia oferowane przez 
obecność w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, dobra współpraca 
z lokalnymi władzami i dostępność 
wysoko wykwalifikowanej kadry 
powodują, że Polska lokalizacja 
traktowana jest priorytetowo i zaj-
muje ważne strategicznie miejsce 
na mapie biznesowej koncernu 
NGK Insulators – podkreśla Piotr 
Słowik, dyrektor administracji NGK 
Ceramics Polska. (mf)

20 i 21 maja będzie można podpatrzeć od środka, 
jak pracuje Centrum Sterowania Ruchem i Stacja 
Uzdatniania Wody. Obie inwestycje zostały sfinan-
sowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. 

Dni Otwarte to wydarzenie 
promujące projekty zrealizowane 
dzięki Funduszom Europejskim. 
W tym roku organizowane są po 
raz czwarty. W Gliwicach w akcję 
włącza się Zarząd Dróg Miejskich 
i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji.

Uczestnicy dnia otwartego 
w PWiK odwiedzą jedno z najważ-
niejszych ujęć wody pitnej w mie-
ście. Dowiedzą się, co dzieje się 
z wodą zmagazynowaną głęboko 
pod ziemią, zanim trafi do naszych 

kranów. Obiekt przy ul. Kanałowej 
5 został zmodernizowany dzięki 
Funduszom Europejskim i można 
go będzie zwiedzić 20 maja mię-
dzy godz. 10.00 a 14.00. Szczegó-
łowe informacje są dostępne pod 
nr. tel. 695-451-147.

Centrum Sterowania Ruchem 
na co dzień nie jest dostępne dla 
zwiedzających, ale 21 maja otwo-
rzy podwoje dla wszystkich. Kiedy 
światło zmienia się na zielone 
i co można zobaczyć w kamerach 
umieszczonych na skrzyżowa-

niach? Na te i wiele innych pytań 
będzie można znaleźć odpowiedzi 
przy ul. Płowieckiej 31. Podczas 
europejskiego pikniku nie zabrak-
nie atrakcji, również dla najmłod-
szych. Impreza zaplanowana jest 
między godz. 14.00 a 18.00. (mf)

Fauny wróciły do domu!

Czas na nowego najemcę

Będzie praca

AKTUALNOŚCI

Jedyna taka okazja!
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Fontanna z trzema faunami powstała w 1928 r. Została odlana w dawnych Zakładach Huldschin-
skiego (Huta Gliwice). Ustawiono ją na zakończenie budowy hotelu „Dom Górnośląski”. Tańczące 
fauny postawiono  na cylindrycznym cokole z ornamentem z motywem baranich głów i festonów
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GLIWICKI BUDżET OByWATELSKI

Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach Gli-
wickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na jedno ze 103 
zadań, na którym najbardziej im zależy. Pamiętajmy! Decydujemy do 12 czerwca. Na co 
trzeba zwrócić uwagę? 
Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach 
przeznaczono kwotę 4,5 mln zł. To o milion więcej niż 
w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli 
mieszkańcy 21 osiedli zmobilizują się i aktywnie wezmą 
udział w głosowaniu, to przedsięwzięcia, które uzyska-
ją największe poparcie, będą miały szanse na wykonanie 
w przyszłym roku. O czym warto pamiętać? Przede 
wszystkim sprawdźmy, ile osób będzie musiało oddać 
głos na zadania dla wybranego osiedla, żeby wyniki 
głosowania zostały uznane w tym roku za wiążące.  
No i oczywiście zachęćmy rodzinę, znajomych oraz są-
siadów do włączenia się w tę inicjatywę! Im więcej osób 
się zaangażuje, tym większa szansa, że wskazane przed-
sięwzięcie zostanie zrealizowane. 

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze 
w ramach GBO 2018? Weźcie udział w głosowaniu!

15 maja – 12 czerwca  
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne może głosować 
każdy mieszkaniec Gliwic (czyli osoba, 

która przebywa w mieście z zamiarem stałego pobytu). 
Niezależnie od formy oddania głosu, jesteśmy zobowiąza-
ni do podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania 
i daty urodzenia. Głos można oddać tylko we własnym 
imieniu, a dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

1 GLIWICZANIN = 1 GŁOS!

JAK? Każdy może oddać tylko jeden głos 
wyłącznie na jedno wybrane zadanie w jed-

nym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby zagłosować, 
należy wypełnić formularz w wersji papierowej lub elek-
tronicznej. Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności  
uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formu-
larza, mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu 
potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem kon-
sultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów UM (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, 
od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, a w piątki w godz. od 
8.00 do 15.00). Podczas trwania głosowania, na stronie 
internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI, będą aktualizowane dane do-
tyczące liczby głosów, które zostały oddane na poszcze-
gólne zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by 
głosowanie na zadania w osiedlu zostało uznane za 
wiążące. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, bo w każdej 
chwili można zareagować i zmobilizować do oddawania 
głosów najbliższych, znajomych czy sąsiadów. 

GDZIE? Każda osoba uprawniona do głosowa-
nia może oddać głos w formie elektro- 

nicznej – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego 
(dostępnego na stronie www.gliwice.eu od 15 maja od godz. 
8.00 do 12 czerwca do godz. 16.00) lub w formie tradycyjnej 
– poprzez wypełnienie formularza papierowego. Formularze 
w wersji papierowej są dostępne w 24 punktach konsulta-
cyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta – m.in. 
w budynkach Urzędu Miejskiego oraz filiach Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej. W tych miejscach można także zostawić 
wypełnione formularze. Głos można również oddać, wysyła-
jąc wypełniony formularz listem do Urzędu Miejskiego. Listy 
zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, są dostępne 
na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI, w „Miejskim Serwisie  
Informacyjnym – GLIWICE” (strony 8–11) oraz w punktach 
konsultacyjnych. 

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos 
na tylko jedno zadanie. W przypadku głosowania elek-
tronicznego, należy wypełnić formularz, podać wszystkie 
wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane za-
danie, na które chcemy zagłosować, zatwierdzić formularz 
przyciskiem „wyślij”. 

Tu mieszkam, 
wybieram i GŁOSUJĘ

OSTROPA

WILCZE
GARDŁO

ŁABĘDy

żERNIKI

SZOBISZOWICE
ZATORZE

BAILDONA

LIGOTA
ZABRSKA

SOŚNICA

TRyNEK

BOJKóW

WóJTOWA 
WIEŚ

STARe
GLIWICE

WOJSKA
POLSKIEGO

ŚRóDMIEŚCIE

POLITECHNIKA

SI
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IK

CZECHOWICE

OBROńCóW
 POKOJU

KOPERNIKA

BRZEZINKA
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W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wy-
brane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 12 czer-
wca oddać formularz w jednym z 24 punktów konsulta-
cyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopiskiem na koper-
cie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień oddania głosu przyj- 
muje się datę doręczenia korespondencji przez operato-
ra pocztowego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

BONUS ZA AKTyWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w po-
szczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzielone 
pomiędzy osiedla, w których został przekroczony próg 
dla aktywnych. Wymagane progi dla poszczególnych 
osiedli zostały przedstawione w ramce poniżej (dostępne 
są również na stronie www.gliwice.eu w zakładce  
GLIWICKI BUDżET OByWATELSKI).

14 lipca  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 14 lipca. Wyniki  

zostaną opublikowane na stronie internetowej  
www.gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI) oraz 
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”. Do 
wykonania zostaną skierowane zadania, które na osie- 
dlowej liście zadań uzyskały największą liczbę głosów 
i zmieszczą się w limicie finansowania przyznanym dla 
osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe zadania z puli 
dla aktywnych). Wybrane przez mieszkańców przed-
sięwzięcia zostaną zrealizowane w 2018 r., jeżeli na 
osiedlową listę zadań zagłosowało nie mniej mie- 
szkańców, niż minimalna liczba głosów określona  
dla danego osiedla.

Październik. EWALUACJA PROCEDURY 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W październiku odbędą się spotkania z mieszkańcami. 
Będą okazją do podsumowań i dyskusji o tym, co 
ewentualnie warto jeszcze zmienić w procedurze bu-
dżetu obywatelskiego.  (kik)

GLIWICKI BUDżET OByWATELSKI

Harmonogram realizacji procedury  
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

w 2017 r.:
• 15 maja–12 czerwca: głosowanie na zadania  

z osiedlowych list zadań
• 13 czerwca–13 lipca: ustalanie wyników głoso-

wania
• 14 lipca: ogłoszenie wyników głosowania
• 17 lipca–29 września: kampania informacyjna 

dotycząca wyników głosowania
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowu-

jące) z mieszkańcami:
• 3 października (wtorek), Centrum Organizac-

ji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6), 
początek o godz. 17.00

• 10 października (wtorek), Centrum Kultural-
no-Sportowe Łabędź (Gliwice-Łabędy, ul. Par-
tyzantów 25), początek o godz. 17.00

• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury 
budżetu obywatelskiego na 2018 rok

• 14–28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące 
projektu procedury budżetu obywatelskiego  
na 2018 rok

• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji

WyKAZ PUNKTóW KONSULTACyJNyCH:
 

ILE GŁOSóW NALEży ZEBRAĆ?

Więcej informacji można znaleźć  na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 
(wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. 
Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa)

3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze,  
ul. Jasna 31A 

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18

  9. Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Skarbnika 3
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a
14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18. Filia nr 24, ul. Architektów 109

 19.   Filia nr 25, pl. Jaśminu 20

20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)
22. Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Elsnera 25 

(punkt uruchomiony przez RO Żerniki, 
czynny w godz. pracy szkoły)

23. „Strefa 23a”, ul. Przyszłości 23a  
(punkt uruchomiony przez RO Sośnica, 
czynny w godz. pracy placówki)

24. Hala Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, 
ul. Kaszubska 28 (punkt czynny w godz. 
pracy ośrodka)

236 531 zł
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167 905 zł
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OSIEDLE BAILDONA                                                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu         236 531

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Budowa chodnika 179 Budowa chodnika przy ul. Chałupniczej od ul. Olszynki do końca działki nr 501. 80 000

2. Plac zabaw 217 Zakup i montaż piłkochwytów, ścianki do graffiti, stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki – plac zabaw przy 
ul. Franciszkańskiej. 35 000

3. Budowa skweru 246 Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej, pomiędzy budynka-
mi nr 10 i nr 16. 200 000

4. Zakup sprzętu 324 Zakup sprzętu biathlonowego i zestawów multimedialnych (interaktywna tablica, rzutnik, komputer z monito-
rem) dla SP 36. 75 000

 SUMA    390 000

OSIEDLE CZECHOWICE                                                                         Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            97 291

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 084 Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Łąkami. 97 000

2. Budowa chodnika 094 Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej na długości 100 m od skrzyżowania z ul. Toszecką do stacji paliw. 25 000

 SUMA    122 000

OSIEDLE BOJKóW                                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu          130 975

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Rekonstrukcja krzyża 077 Rekonstrukcja krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej 49. Na koszt mieszkańców zagospodarowany zostanie 
teren i zamontowany ozdobny płotek wokół krzyża. 50 000

2. Zajęcia rekreacyjne 231 Organizacja całorocznych zajęć fitness 40+ oraz zajęć tanecznych dla kobiet. 10 000

3. Zajęcia sportowe 232 Organizacja marszów nordic walking, biegów oraz gier edukacyjnych. 5 500

4. Modernizacja szatni 233 Zakup nowego wyposażenia (szafki) do szatni dla uczniów SP 8 oraz dokończenie prac remontowych w szatni. 40 000

5. Monitoring szkoły 234 Budowa systemu monitoringu obejmującego teren SP 8. 35 000

6. Budowa podjazdu 334 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi przy ul. Łanowej 2. 63 000

 SUMA    203 500

OSIEDLE BRZEZINKA                                                                             Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu          123 358

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 145 Budowa placu zabaw przy ul. Łódzkiej. 120 000

 SUMA    120 000

NA CO GŁOSUJEMy?

PREZyDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2017 r. 
Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2018 r.

Głosowanie rozpocznie się 15 maja i potrwa do 12 czerwca 2017 r. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie. Oddanie głosu na zadanie z jednej 
osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań.

Wszelkie informacje na temat głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie www.gliwice.eu pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski.
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KOLORy 
MIASTA

GLIWICKI BUDżET OByWATELSKI

OSIEDLE ŁABĘDy                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           322 849

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Remont ulicy 003 Remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (100 m) od nr 58a do nr 54. 300 000

2. Budowa miejsc postojowych 095 Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów. 60 000

3. Remont ulicy 099 Remont chodnika i jezdni ul. Kosmonautów od nr 54 do nr 50a (ok. 100 m). 300 000

4. Budowa chodnika 208 Budowa chodnika przy ul. Przyszowskiej od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego. 200 000

5. Remont chodnika i parkingu 209 Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmun-
towskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta. 264 000

6. Budowa miejsc postojowych 212 Budowa miejsc postojowych przy ul. Pszennej w rejonie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 120 000

7. Warsztaty rękodzieła 213 Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”. 12 500

8. Asfaltowanie ulicy 219 Położenie nawierzchni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku ul. Miłej. 140 000

9. Wyjazdy integracyjne 220 Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych – do Radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach,  
Zamku w Toszku, Kopalni Guido w Zabrzu oraz rejsu po Kanale Gliwickim dla 50 osób 60+. 7 600

10. Remont chodnika 221 Remont chodnika przy ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej. 91 000

11. Zajęcia pilates 222 Organizacja cyklicznych zajęć pilates dla 20 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć. 5 000

12. Zumba – fitness 226 Organizacja cyklicznych zajęć zumba – fitness dla 50 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć. 5 000

13. Remont chodnika 235 Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej na długości ok. 230 m. 90 000

14. Aktywny senior 236 Organizacja cyklu bezpłatnych koncertów, potańcówek oraz prelekcji dotyczących zdrowia, prawa, ekologii. 56 000

15. Aqua fitness 238 Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć. 6 000

16. Zajęcia sportowe 280 Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci z Łabęd – 1 raz w tygodniu po 2 godziny. 16 000

17. Siłownia na wolnym  
powietrzu 281 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny. 110 000

18. Bliżej teatru 330 Organizacja nieodpłatnego udziału seniorów w pięciu spektaklach teatralnych, 50 osób w wieku 65+. 10 500

 SUMA 1 793 600

OSIEDLE OBROńCóW POKOJU                                                         Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           165 629

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Oświetlenie skweru 036 Budowa oświetlenia solarnego na terenie skweru przy ul. Obrońców Pokoju. 100 000

2. Budowa oświetlenia 038 Oświetlenie dwóch łączników ul. Strzelniczej i Paderewskiego, przylegających do działki z siłownią na wolnym powietrzu. 89 790

3. Remont chodnika 051 Remont chodnika przy ul. Paderewskiego od budynku nr 26 do Biedronki. Ułożenie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej na długości ok. 130 m. 70 000

4. Modernizacja w SP 39 064 Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki drzwiowej, posadzek, tynków i okładzin 
ściennych, odmalowanie pomieszczeń, wymiana wyposażenia. 125 000

5. Remont chodnika 078 Remont chodnika przy ul. Paderewskiego od przystanku autobusowego do budynku nr 26. Ułożenie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 114 m. 75 000

6. Przedłużenie ulicy 080 Budowa z kostki betonowej przedłużenia ul. Jałowcowej do końca zabudowań. 150 000

7. Rozgrywki piłkarskie 121 Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10, 12 lat na Osiedlu Obrońców Pokoju. 8 000

 SUMA    617 790

OSIEDLE OSTROPA                                                                               Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           130 443

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Meble ogrodowe 105 Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych składanych – ław i stołów – na potrzeby organizacji przedsięwzięć 
na osiedlu przez Radę Osiedla Ostropa. 1 750

OSIEDLE LIGOTA ZABRSKA                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           116 576

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Fitness i aerobic 241 Organizacja cyklicznych zajęć fitness i aerobic dla kobiet w grupach po 15 osób. 20 000

2. Zajęcia sportowe 242 Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ligoty Zabrskiej – 2 razy w miesiącu. 20 000

3. Siłownia na wolnym powietrzu 291 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej. 80 000

 SUMA    120 000

OSIEDLE KOPERNIKA                                                                            Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu          245 786

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Parking 029 Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Centaura. 150 000

2. Parking 034 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika. 220 000

3. Remont chodnika 060 Remont chodnika przy ul. Bończyka od ul. Myśliwskiej do Harcerskiej. 30 000

4. Angielski dla seniorów 098 Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych – 2 godziny lekcyjne tygodniowo dla grup 65+ (po 25 osób). 12 400

 SUMA    412 400
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GLIWICKI BUDżET OByWATELSKI

OSIEDLE SOŚNICA                                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           372 752

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Miejsca postojowe 072 Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej na długości 50 m. 70 000

2. Plac zabaw 089 Budowa placu zabaw przy ul. Związkowej – montaż ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych. 250 000

3. Kurs samoobrony 090 Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczanek. 12 000

4. Tablice edukacyjne 102 Wykonanie i montaż 4 tablic edukacyjnych na terenach placówek oświatowych w Sośnicy. 20 000

5. Wydanie książki 103 Wykonanie korekty językowej, przygotowanie do druku i druk 1000 egzemplarzy publikacji o Sośnicy. 25 000

6. Plac zabaw 142 Rozbudowa placu przy ul. Dzionkarzy. Montaż stołów do gry w szachy i warcaby. 35 000

7. Remont ulicy 156 Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej od ul. Pustej do ul. Niedurnego. 330 000

8. Zajęcia jiu-jitsu 164 Organizacja zajęć sportowych brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży. 10 000

9. Imprezy w bibliotece 165 Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii nr 16 MBP. 20 000

10. Aqua aerobic 166 Organizacja zajęć aqua aerobicu dla 15 kobiet 30+ z Osiedla Sośnica. 25 000

11. Remont chodnika 186 Remont chodnika przy budynkach nr 1–7 i budowa zatok postojowych w ciągu ul. Młodzieżowej od  
ul. Żeromskiego do ul. Jedności. Umocnienie skarpy murkiem oporowym. 320 000

12. Strefa relaksu 188 Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej. 372 000

13. Ławki 190 Montaż 5 ławek przy ul. Jedności w rejonie budynków o nr 17–29. 5 000

14. Remont chodnika 338 Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a Jedności i obsianie trawą zieleńców wzdłuż chodnika. 50 000

 SUMA 1 544 000

OSIEDLE STARE GLIWICE                                                                    Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            185 065

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Internet dla seniorów 137 Szkolenie z obsługi komputera dla 30 seniorów, które mogłoby odbywać się na terenie osiedla. 10 100

2. Siłownia na wolnym powietrzu 252 Montaż dodatkowych urządzeń siłowych, stołu do gry w szachy oraz ławek na terenie Parku Szwajcaria. 30 000

3. Liga piłkarska 255 Organizacja ligi piłkarskiej dla mieszkańców Starych Gliwic. 15 000

4. Strefa relaksu 257 Wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu między ul. Sadową a SDKPiL oraz zabudo-
wa urządzeń sportowych i zabawowych do kwoty 185 000 zł. 185 000

5. Stacja naprawy rowerów 261 Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia, przy ul. Żabiń-
skiego w rejonie sklepu Biedronka. 4 000

6. Liga tenisa stołowego 292 Organizacja osiedlowej ligi tenisa stołowego dla mieszkańców Starych Gliwic. 20 000

7. Rajdy rowerowe 317 Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup seniorów ze Starych Gliwic. 3 500

 SUMA    267 600

OSIEDLE SIKORNIK                                                                                Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           287 390

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 044 Wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ławek na placu 
zabaw przy ul. Bekasa. 100 000

2. Przejście dla pieszych 050 Wybudowanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Czajki. 10 000

3. Przejścia dla pieszych 074 Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi, zasilanymi panelami słonecznymi,  
3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki (w okolicy kościoła, na wysokości placu zabaw przy ul. Bekasa). 52 000

4. Remont chodnika 269 Remont chodnika łączącego ul. Czapli z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyra-
neczki. 60 000

5. Strefa gier 313 Utwardzenie powierzchni rekreacyjnej z wykonaniem trwałych nadruków gier planszowych/edukacyjnych 
w formacie „maxi” przy SP 41. 55 000

 SUMA    277 000

OSIEDLE POLITECHNIKA                                                                     Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           167 905

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Pumptrack 144 Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach w okolicy 
lodowiska Tafla. 167 000

 SUMA    167 000

OSIEDLE SZOBISZOWICE                                                                     Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           280 016

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Doposażenie biblioteki 082 Zakup 4 komputerów stacjonarnych (w tym 3 z ekranem dotykowym), laptopa i drukarki dla Filii nr 20 MBP. 24 000

2. Warsztaty dla dzieci 130 Zorganizowanie 6 warsztatów lepienia z gliny dla dzieci w wieku 6–12 lat w Filii nr 20 MBP (każdorazowo  
20 uczestników). 4 000

3. Zakup sprzętu 131 Zakup sprzętu biathlonowego dla SP 7. 50 000

2. Przejście dla pieszych 106 Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Daszyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Cerami-
ków, aktywnymi znakami informacyjnymi. 20 000

3. Remont ulicy 107 Utwardzenie kruszywem na całej długości (ok. 200 m) ul. Piekarskiej. 130 000

 SUMA    151 750
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KOLORy 
MIASTA

GLIWICKI BUDżET OByWATELSKI

OSIEDLE WILCZE GARDŁO                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           103 497

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw i siłownia 181 Doposażenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podwójną huśtawkę oraz siłowni o zespół urządzeń typu parkour. 60 000

 SUMA      60 000

OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO                                                          Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           271 322

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Imprezy w bibliotece 054 Zorganizowanie spotkań z pisarzami i podróżnikami, warsztaty plastyczne i spektakle dla dzieci w Filii nr 9 MBP. 20 000

2. Górka saneczkowa 225 Poszerzenie górki do jazdy na sankach oraz utworzenie na jej szczycie wypłaszczenia.  75 000

3. Warsztaty kreatywne 249 Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych – mieszkańców dzielnicy – w klubie osiedlowym „Chatka”.  9 000

 SUMA    104 000

OSIEDLE WóJTOWA WIEŚ                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           176 280

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Remont podwórza 058 Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenie trawników przy drodze wewnętrznej po-
między ul. Długosza i Zawiszy Czarnego. 160 000

2. Remont drogi 307 Remont drogi wewnętrznej przed budynkami przy ul. Daszyńskiego 83–97. 176 280

 SUMA    336 280

OSIEDLE ZATORZE                                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           286 798

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Zajęcia fitness 012 Zajęcia fitness i treningi sportowe dla mieszkańców osiedla. Łączna liczba zajęć 380. 25 000

2. Centrum edukacji 109 Organizacja na terenie szkoły przy ul. Lipowej 29 zajęć z obsługi urządzeń elektronicznych dla dzieci  
i dorosłych. Zakup tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, gier, pomocy edukacyjnych. 16 900

3. Remont ulicy 114 Remont fragmentu ul. Targowej od strony ul. Witkiewicza. 130 000

4. Remont chodnika 138 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m przy ul. Libelta (strona parzysta). 80 000

 SUMA    251 900

OSIEDLE żERNIKI                                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            138 925

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 115 Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw przy SP 13 (zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki). 60 000

2. Siłownia na wolnym 
powietrzu 201 Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 4 urządzeń siłowych oraz stołu do tenisa przy ul. Warmińskiej. 90 000

 SUMA    150 000

OSIEDLE ŚRóDMIEŚCIE                                                                       Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           303 003

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Aktywizacja młodzieży 101 Cykl 12 spotkań zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi w wieku 
10–25 lat – pierwsza pomoc, techniki linowe, terenoznawstwo. 100 000

2. Coworking 123 Urządzenie miejsca do wspólnej pracy kilkunastu osób w Parku Chopina. Stół i ławki pod zadaszeniem  
z dostępem do energii elektrycznej oraz hotspot. 150 000

3. Spotkania w bibliotece 158 Zorganizowanie raz w miesiącu spotkań z autorami i podróżnikami w Filii nr 1 MBP. 18 000

4. Kurs samoobrony 303 Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczanek. 12 000

5. Aqua aerobik 329 Aqua aerobik na basenie w SP 28, ćwiczenia gimnastyczne oraz konsultacje z dietetykiem dla 30 osób w wieku 50+. 21 480

 SUMA    301 480

OSIEDLE TRyNEK                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           357 609

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Budowa chodników 004 Budowa chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w śladzie wydeptanych ścieżek pomiędzy budynkami. 115 000

2. Odbudowa boiska 005 Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego chodnika, rekultywacja trawiastej nawierzchni 
oraz ustawienie piłkochwytów na boisku przy ul. Pszczyńskiej 112–118. 90 000

3. Wybieg dla psów 163 Wykonanie oświetlenia solarnego – 4 lampy uliczne na terenie wybiegu dla psów. 40 000

 SUMA    245 000

4. Remont ulicy 149 Rozbiórka nawierzchni z trylinki ul. Waliszewskiego (ok. 70 m). Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego. 61 000

5. Budowa miejsc postojowych 150 Ułożenie kostki brukowej na 410 m2 powierzchni parkingowej przy ul. Waliszewskiego. 96 000

6. Doposażenie biblioteki 172 Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 MBP. 5 000

7. Plac zabaw 177 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i instalacja dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ustawienie 
dodatkowego ogrodzenia – plac zabaw przy PM 36. 120 000

8. Gimnastyka 328 Zorganizowanie ćwiczeń gimnastycznych dla 20–30 osób w wieku 50+. 6 000

 SUMA    366 000
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ZARZĄD BUDyNKóW MIEJSKICH I TOWARZySTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

      PISEMNy PRZETARG NIEOGRANICZONy
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabudowana 

przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości 

gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70.
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 za-

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

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 11 

maja 2017 r. w godz. od 10.00 do 12.00.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-

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

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2017 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala 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 (nazwę firmy) oraz adres zamiesz-

kania (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 ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia każdego ze wspólników i oświadczenia wszyst-
kich 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 notarialnie 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 nie-

ruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-

dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
w zaklejonych kopertach do 9 czerwca 2017 r. do godz. 13.00. 

15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujący opis:
,,OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDO-
WANEJ PRZy UL. DASZyńSKIEGO 70 – NIE OTWIERAĆ PRZED 
DNIEM 14.06.2017”.
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w 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.

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

GCOP.KD.210.1.2017
Dyrektor 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko podinspektor

w wymiarze pełnego etatu, tj. 1 etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• udzielanie bieżącego wsparcia organizacjom pozarzą-

dowym, grupom nieformalnym, społecznikom, itp.,
• podejmowanie działań animacyjnych na rzecz miesz-

kańców Gliwic i organizacji pozarządowych z terenu 
Gliwic w celu zwiększenia ich aktywności społecznej,

• organizowanie i prowadzenie spotkań, zajęć, warszta-
tów i szkoleń dla mieszkańców Gliwic zainteresowa-
nych działalnością społeczną,

• stwarzanie okazji do lepszego poznania się mieszkań-
ców Gliwic oraz wyszukiwanie i wspieranie liderów 
lokalnych,

• nawiązywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, a także podmiotami gospodarczymi 
w celu budowania partnerstw lokalnych na terenie 
wybranych osiedli,

• prace administracyjno-biurowe.
WyMAGANIA NIEZBĘDNE:
• wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki: anima-

cja społeczno-kulturowa, pedagogika, psychologia lub 
socjologia – udokumentowane dyplomem,

• staż pracy – niewymagany,
• doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju 

przedsięwzięć typu imprezy, festyny, pikniki – udo-
kumentowane świadectwem pracy, porozumieniem 
wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświad-
czeniami lub innymi dokumentami stwierdzającymi 
wykonywanie tego typu zadań,

• doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną, 
z dziećmi lub rodziną, w tym w organizowaniu i pro-
wadzeniu różnego rodzaju zajęć, spotkań, warsztatów 
i szkoleń – udokumentowane świadectwem pracy, 
porozumieniem wolontariackim, rekomendacjami, 
opiniami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami 
stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań.

DODATKOWE WyMAGANIA:
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• zdolności artystyczne,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni 

robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz niektóre 
soboty),

• mile widziane prawo jazdy.
CECHy CHARAKTERU:
komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejęt-
ność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność, 
kreatywność.
INFORMACJA O WARUNKACH PRACy NA DANyM STANO-
WISKU:
1. miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, filia Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21;
2. praca w dni robocze w godzinach pracy filii, tj. od 8.00 
do 20.00 oraz niektóre soboty;
3. warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca 
w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, w tym z monito-
rem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, 
praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej www.gcop.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane 

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej 
www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny 
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe:
• dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 

22 maja 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie głównej 
GCOP przy ul. Zwycięstwa 1.

Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie 
w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 

telefonu 32/238-24-55;
• jeśli wymagania formalne spełni więcej niż 15 osób, 

dla kandydatów przeprowadzony zostanie test mery-
toryczny (25 maja 2017 r. o godzinie 15.00) w siedzibie 
głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1;

• rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 
30–31 maja 2017 r. w siedzibie głównej GCOP przy  
ul. Zwycięstwa 1;

• Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 

ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, przekroczył 6%;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902):
– w oparciu o art. 15 – dane osobowe osoby zatrud-

nionej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

– na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe. Publikacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA NIERUChOmOśCI

OfERTA PRACY

KOmUNIKATY

OGŁOSZENIE
o przyjęciu uchwałą nr XXIII/574/2017  
Rady Miasta Gliwice z 9 lutego 2017 r.  

„Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023”
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

o przyjęciu uchwałą nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z 9 lutego 2017 r. „Gliwickiego Programu  
Rewitalizacji do roku 2023”.
Z treścią programu, uzasadnieniem o udziale społeczeństwa, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz pod-
sumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego do-
kumentu, można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego, pok. 374, III p., gdzie 
są wyłożone do wglądu, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach w dziale „Strategie, Raporty, Plany” (http://bip.gliwice.eu/strategie__raporty__plany).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Biurze Rozwoju Miasta, od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu 32/238-54-62.

PREZYDENT mIASTA GLIWICE

ZAWIADAmIA

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza XII edycję konkursu  
na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską  

dotyczącą miasta Gliwice w 2017 r.
REGULAMIN
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, 

magisterskie lub doktorskie, dotyczące miasta Gliwi-
ce – obronione w latach 2014–2017 (nieskładane do 
konkursu PM w żadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, magisterskich 
i doktorskich mają władze uczelni lub wydziału (rek-
tor, dziekani wydziałów, rady wydziałów), posiadające 
prawo do nadawania tytułu licencjata, magistra lub 
doktora. Prace mogą składać również ich autorzy po 
uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub 
placówek badawczych.

3. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie należy 
zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz 
pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz pracy 
na płycie CD wraz z wnioskiem, który winien zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres koresponden-

cyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail,
• uwierzytelnioną kopię dokumentu, potwierdzają-

cą nadanie tytułu licencjata, magistra lub doktora,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podanych w zgłoszeniu do celów związanych 
z obsługą tego zgłoszenia zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2016 r., poz. 922),

• autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze wska-
zaniem na możliwości wykorzystania jej przez 
Miasto Gliwice do celów promocyjnych (tekst 
czcionką TIMES, ARIAL lub BOOKMAN w rozmia-
rze 12 na jednej stronie formatu A4, dopuszczalna 
liczba znaków nie może przekraczać 3 000).

4. Prace konkursowe należy składać do 30 października 
2017 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych napi-
sem „KONKURS DLA LICENCJATóW/MAGISTRóW/
DOKTORóW 2017” w sekretariacie Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac Prezydent Miasta 
powoła komisję konkursową oraz – na wniosek 
przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów 
niebędących członkami komisji.

6. W skład komisji konkursowej wejdą:
• trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Gliwice, 

w tym naczelnik Wydziału Kultury i Promocji 

Miasta w funkcji przewodniczącego komisji 
konkursowej i asystent Prezydenta Miasta oraz 
kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Wydziału Kultury i Promocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• przedstawiciel Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsię-

biorczości.
7. W charakterze ekspertów powołani mogą być specja-

liści określonych dziedzin spośród pracowników Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach. Prezydent Miasta ustali 
regulamin i harmonogram prac komisji konkursowej 
oraz ekspertów.

8. Kryteria oceniania prac i autorskich streszczeń (w skali 
10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub osoby związanej 

z miastem, dający możliwość wykorzystania pracy 
w celach promocyjnych – do 6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany pro-
blem związany z miastem Gliwice – do 2 punktów,

• estetyka i przystępność pracy – do 2 punktów.
9. Pracami komisji konkursowej będzie kierował prze-

wodniczący. Komisja ustali procedurę podejmowania 
decyzji. W sprawach spornych decyzję podejmie 
przewodniczący komisji.

10. Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta 
kandydatów do nagród w konkursie do 30 listopada 
2017 r. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania 
nagród podejmie Prezydent Miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród Prezydenta 
Miasta w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie zostanie wypłacona 
zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora konkursu, 
przed wydaniem zwycięzcy nagrody, jako zryczałtowa-
ny podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(DzU z 2012 r., poz. 361).

13. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i poda-
nie wyników do publicznej wiadomości nastąpi do  
7 grudnia 2017 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem 

PEC–Gliwice Sp. z o.o. na:
budowę sieci cieplnych  

na terenie miasta Gliwice
– 3 zadania inwestycyjne

Termin składania ofert: 
24 maja 2017 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
24 maja 2017 r. o godz. 11.30

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 klatek schodowych i kory-
tarzy w budynku WP-70 na terenie 
Ciepłowni PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 
19 maja 2017 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 
19 maja 2017 r. o godz. 10.00

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego odbywającego się  
w drodze licytacji na:

sprzedaż samochodów marki Ford Transit Connect TDCI – 6 szt.
Postępowanie licytacyjne rozpocznie się 24 maja 2017 r. o godz. 10.00

Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl. 
Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu  32/335-01-09 oraz  

32/335-01-96 w godz. 7.00–15.00  lub 32/335-01-04.
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MZUK.14965.2017
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 
zatrudni pracownika na stanowisku ogrodnika 

w Palmiarni przy ul. Fredry 6 w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie średnie: ogrodnicze, rolnicze lub 

pokrewne,
• dyspozycyjność (praca również w weekendy),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 

na ww. stanowisku (w tym do pracy na 
wysokości).

Mile widziane: 
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku,
• ukończenie kursu florystycznego.

Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało pielęgnowanie roślin na terenie 
Palmiarni i Parku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych  
w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do 26 maja 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/232-30-33 wew. 15. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 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 2016 r., poz. 922)",

2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i staż pracy.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

                            Wymagania:  
– posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej (DzU z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)
– mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Oferty pracy można składać osobiście w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych  Wałów 9, pokój 207, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zakle-
jonych kopertach z napisem oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego, w terminie do 31 maja 2017 r.

OGŁOSZENIA

KOmUNIKAT

OfERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

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

Wymagania:
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji ze 

zleceniodawcami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• wykształcenie wyższe (mile widzialne o profilu logi-

stycznym),
• dyspozycyjność,
• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją 

czasu, 

• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonal-
ne i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z celami 

działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach reali-

zowanych zleceń,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice, budynek K, II piętro, tel. 666-513-459 
lub e-mail: rekrutacja@scl.com.pl. Szczegółowe in-
formacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,  
DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży  
usług logistycznych

miejsce pracy: Gliwice;   nr ref.: Marketing/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która 

istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• stałe godziny pracy (8.00–16.00),
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• rozwój zawodowy,
• możliwość realizacji własnych pomysłów,
• miłą atmosferę pracy,
• work–life balance.

Wymagania:
• minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie sprze-

daży (mile widziane w branży logistyki),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

umożliwiająca swobodne komunikowanie się,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane o profilu 

logistycznym),
• czynne prawo jazdy kat. B, 

• zdolności interpersonalne,
• umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, nastawie-

nie na współpracę.

Zakres obowiązków:
• pozyskiwanie nowych klientów, budowanie relacji  

z kontrahentami,
• aktywna sprzedaż usług, realizacja planów sprzeda-

żowych,
• prowadzenie akcji e-mailingowych, spotkania z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych i projektów umów, 

negocjacje warunków współpracy, finalizowanie sprzedaży,
• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach konkurencji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz  
z listem motywacyjnym i nr. referencyjnym Marketing/MSI/2017  
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, DzU 
z 2016 r., poz. 922)”.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze – główny księgowy,  

w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum nr 4  
im. J. Pukowca w Gliwicach na stronie g4.bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia/nabory oraz 
na tablicy ogłoszeń Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 18 maja 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły, ul. A. Asnyka 36. Dokumenty,  
które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/232-30-33 wew. 15. 

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

Oferty z 11 maja 2017 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są 
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do 

piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

• magazynier  
wykształcenie średnie/zawodowe, uprawnienia do 
obsługi wózka widłowego, doświadczenie, prawo 
jazdy kat. B, zakres obowiązków: przyjmowanie, 
wydawanie towarów z magazynu, wyładunek, za-
ładunek wózkiem widłowym, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

• kucharz 
wykształcenie: kierunkowe, doświadczenie zawodowe 
min. 1 rok, zakres obowiązków: kuchnia polska, śląska, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  strażnik – pracownik ochrony – oferta 
  dla osób z orzeczonym stopniem  
     niepełnosprawności  

wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie za-
wodowe, kwalifikacje pracownika ochrony – mile 
widziane, niekaralność, zakres obowiązków: ochrona 
obiektu, miejsce pracy: Gliwice;

•  monter elementów elektronicznych  
wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświad-
czenie zawodowe na produkcji, zakres obowiązków: 
obsługa maszyn produkcyjnych, wykonywanie czynności 
w zakresie montażu elementów elektronicznych, zapew-
nienie odpowiedniego poziomu jakości wytwarzanych 
produktów, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• ślusarz  
wykształcenie, doświadczenie zawodowe: brak 
wymagań, mile widziane prawo jazdy kat. B, zakres 
obowiązków: wykonywanie konstrukcji stalowych, 
prace monterskie, umowa o dzieło, miejsce pracy: 
teren Śląska;

• mechanik/elektromechanik  
wykształcenie: zawodowe, kier. mechanik, doświadcze-
nie zawodowe mile widziane, prawo jazdy kat. B, zak- 
res obowiązków: naprawa samochodów dostawczych  
i/lub śmieciarek, jedna zmiana, miejsce pracy: Trachy.

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

     Oferta pracy na stanowisko:
kierowca autobusu w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  

w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według usta-
lonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa 
przystanków wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji za-

wodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego  
lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w trans-
porcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interper-
sonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, społecznych i poznawczych, 
menedżerskich.

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

kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawo-
dowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplika-
cje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/330-46-35.

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 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 26 maja 2017 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 26 maja 2017 r. do godziny 12.00. Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy 
z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wy-
magania 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: 32/338-19-83.

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów SA
rozważa możliwość zakupu 

ZBIORNIKA DO PODGRZEWANIA BITUMU NA PRZyCZEPIE  
(zalewarka szczelin i krawędzi)

Podstawowe dane:
• pojemność zbiornika min. 300 litrów,
• zbiornik zamontowany na przyczepie dwuosiowej tandemowej,

• podgrzewanie bitumu (masy zalewowej) poprzez palnik 
olejowo-elektryczny w obudowie zamkniętej lub alterna-
tywne elektryczne.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na adres: e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03 wew. 140

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIA

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

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

nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia:
•	 nr 163–165 do 19 maja 2017 r.
•	 nr 204 do 23 maja 2017 r.

•	 nr 205 do 25 maja 2017 r.

PREZYDENT mIASTA GLIWICE

INfORmUJE,

że 26 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony do rol-
ników indywidualnych spełniających niżej podane kryteria określone w ustawie z 14 listopada 2016 r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. DzU z 2016 r., poz. 2052), na sprzedaż udziałów Miasta Gliwice  
w nieruchomościach rolnych i leśnych położonych w miejscowości Rdzów, w obrębie Rdzów 1 i Rdzów 2,  
gmina Potworów, województwo mazowieckie, objęte księgami wieczystymi:

1. RA1P/00008130/9 – działki gruntu, nr: 122, 317, 319, 540, 803, 
920, 1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797, 123/2, 397, 414, 1468, 
1563, 1656, 759/1, 876/1 i 125/2 o łącznej powierzchni 6,4715 ha, 
przy czym działka nr 397 jest zabudowana domem mieszkalnym 
i zabudową gospodarczą, udział Miasta Gliwice wynosi 1/5 części;
2. RA1P/0008131/6 – działki gruntu nr: 1602, 1507, 1695, 1755 
i 1815 o łącznej powierzchni 0,3300 ha, udział Miasta Gliwice wynosi 
3/80 części.
Cena wywoławcza udziałów w nieruchomościach (łączna):  
40 500,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Minimalne postąpienie: 410,00 zł
Udział procentowy działek leśnych w cenie wywoławczej wynosi: 
8,96%, natomiast działek rolnych 91,04%.
Cena wywoławcza jest ceną brutto, przy czym na podstawie ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 710 ze zm.) cena udziału w działce niezabudowanej (nr 540) 
położonej na terenach mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagro-
dowej zawiera 23% podatek VAT, ceny pozostałych udziałów w 24 
działkach niezabudowanych położonych na terenach użytków rolnych 
oraz na terenach lasów i dolesień (nr 122, 317, 319, 540, 803, 920, 
1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797, 123/2, 397, 414, 1468, 1563, 
1656, 759/1, 876/1 i 125/2, 1602, 1507, 1695, 1755 i 1815) podlegają 
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 9 ww. 
ustawy, natomiast udział w działce zabudowanej (nr 397) podlega 
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 ww. 
ustawy o podatku VAT.
Udziały w nieruchomościach zostały przeznaczone do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 
PM-4041/2017 z 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży udziałów Miasta Gliwice w wyżej wymienionych nieruchomościach 
rolnych i leśnych położonych w miejscowości Rdzów, w obrębie Rdzów 
1 i Rdzów 2, gmina Potworów, województwo mazowieckie.
Sprzedaż udziałów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Wybór formy przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych 
uzasadniony jest wymogami ustawy z 14 listopada 2016 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052).
Opis nieruchomości:
Nieruchomości, których udziały Miasta Gliwice objęte są niniejszym 
ogłoszeniem położone są we wsi Rdzów, w centralnej części gminy 
Potworów, oddalonej o ok. 2,5 km od miasta Potworów, w powiecie 
Przysucha (do Przysuchy ok. 22 km).
W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzą:
 – działki rolne o łącznej pow. 4,9115 ha,
 – działki leśne o łącznej pow. 0,9900 ha
 – działka rolna zabudowana o pow. 0,9000 ha.
Działki rolne w przeważającej części posiadają niski i średni wskaźnik 
bonitacji. Położone w otoczeniu gruntów o podobnym przeznaczeniu, 
z dojazdem drogą nieutwardzoną, przylegającą do drogi gminnej. 
Działki nr 122, 317, 319 posiadają średni i dobry wskaźnik bonitacji, 
dojazd drogą nieutwardzoną z dostępem do drogi publicznej.
Dz. nr 125/2 od strony wschodniej przylega do drogi gminnej, wskaźnik 
bonitacji słaby. Częściowo porośnięta starymi drzewami owocowymi, 
bez wartości użytkowej oraz samosiewami drzew i krzewów. Na działce 
znajdują się resztki budynku murowanego (fragment jednej ściany) 
oraz betonowy kompostownik. W otoczeniu grunty o podobnym 
przeznaczeniu. Po przeciwnej stronie znajdują się działki z zabudową 
mieszkalno-zagrodową.
Działki leśne nr: 1489, 1584, 1677, 1737, 1791, 1468, 1563 i 1656 sta-
nowią teren płaski, podzielone drogami wewnątrz kompleksu leśnego. 
Od południa działki graniczą z rzeką Wiązownicą, a dwie tj. nr 1815 i nr 
1755, położone są w jej pobliżu. Z uwagi na podmokły teren działki 
te mają nieco utrudnione możliwości pozyskania i zrywki drewna.
Typ siedliskowy lasu – grupa 4, Bśw – O1, wiek drzewostanu 50 i 70 
lat, bonitacja siedliska II i III, stopień zadrzewienia 0,6; 0,7.
Działka zabudowana nr 397 o pow. 0,9000 ha w kształcie trapezu. 
Część mieszkalno-zagrodowa działki o pow. 0,25 ha, część rolna 0,65 
ha. Od strony północnej działka przylega do drogi gminnej utwardzonej 
nawierzchnią bitumiczną, przebiegająca przez wieś Rdzów. Zabudowa 
położona z dala od ośrodków miejskich, wokół dominują grunty 
rolnicze oraz zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa.
Zabudowę stanowi budynek mieszkalny wybudowany w latach 40-tych 
XX wieku. Dom drewniany z bali, na fundamencie betonowym, wy-
budowany na planie prostokąta o wymiarach 5,50 m na 10,80 m. 
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nie-
użytkowym. Dach dwuspadowy, pokryty eternitem. Ściany zewnętrzne 
ocieplone trzciną i obite deskami. Stolarka drzwiowa i okienna stara, 
drewniana. Do domu doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna 
i wodociągowa. Brak sieci kanalizacyjnej. Ogrzewanie piecowe.
Budynek inwentarsko-składowy o pow. zabudowy 57,20 m², wy-
budowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek murowany, z białej 
cegły, na podmurówce betonowej. Strop z desek oparty na belkach 
stalowych o kształcie teowym. Dach dwuspadowy, o konstrukcji 
drewnianej, kryty eternitem.
Stodoła wybudowana w technologii tradycyjnej, w latach 70-tych 
XX wieku, murowana, na podmurówce betonowej. Powierzchnia 
zabudowy 198 m². Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, 
kryty eternitem.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Potworów zatwierdzonym uchwałą nr 
VIII/40/03 Rady Gminy w Potworowie z 31 lipca 2003 r., (ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 6 września 
2003 r., nr 236, poz. 6158 ze zm.), działki objęte ww. księgami wieczy-
stymi położone są na terenach oznaczonych symbolami:
dla dz. nr: 122, 123/2, 125/2 – symb. R.8.2, co oznacza: tereny 
użytków rolnych,
dla dz. nr 317, 139 – symb. R.8.3, co oznacza: tereny użytków rolnych,
dla dz. nr 540 – symb. MR.8.6 i R.8.6, 100 mb od drogi, co oznacza: 
tereny mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagrodowej, natomiast 
w dalszej części – tereny użytków rolnych,
dla dz. nr 803, 920, 1003, 759/1, 876/1 i 414 – symb. R.8.5, co oznacza: 
tereny użytków rolnych
dla dz. nr 1489, 1584, 1677, 1737, 1791, 1468, 1563 i 1656, 1507, 
1602, 1695, 1755 i 1815 – symb. LS.8.4, LS.9.2, co oznacza: tereny 
lasów i dolesień
dla dz. nr 397 100 mb od drogi – tereny mieszkalnictwa rolniczego 
i zabudowy zagrodowej, w dalszej części – tereny użytków rolnych 
– symb. MR.8.4 i R.8.5.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać wyłącznie rolnicy indywidualni, o któ-
rych mowa w art. 2a i 6 ustawy z 14 listopada 2016 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052), którzy wniosą wadium 
w wysokości 4100,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr: 
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „I ustny przetarg 
ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych 
w Rdzewie, woj. mazowieckie”, imię i nazwisko oraz PESEL, na czyją 
rzecz będą nabywane udziały. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 12 czerwca 2017 r.
Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację oferenta do udziału 
w przetargu.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy z 14 listopada 2016 r. „za rolnika indy-
widualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co naj-
mniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona 
jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo".
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia udziałów w nieruchomościach 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – 
bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba przystępująca do przetargu powinna złożyć w siedzibie tutej-
szego Urzędu przy ul. Jasnej 31A do 12 czerwca 2017 r. następujące 
dokumenty pisane w języku polskim (lub przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego): (wymienione w art. 7 ww. ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego):
1. potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego: 
oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2. potwierdzające zamieszkanie: zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt stały w gminie, na obszarze której położona jest jedna 
z nieruchomości wchodzących w skład prowadzonego przez oferenta 
gospodarstwa rolnego;
3. potwierdzające powierzchnię użytków rolnych wchodzących 
w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego: oświadczenie oferenta, 
poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
4. zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), wydawane w drodze decyzji admini-
stracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
w przypadku gdy nabywcą udziałów będzie rolnik indywidualny, który 
jest cudzoziemcem, w rozumieniu wymienionej ustawy z 24 marca 
1920 r. i wobec którego ta ustawa przewiduje uzyskanie właściwego 
zezwolenia.
Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnic-
twa w przetargu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu, tj. w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, tj. przy ul. Jasnej 31A 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice www.gliwice.eu  
23 czerwca 2017 r.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• zakwalifikowanie oferenta przez komisję przetargową;
• okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oferenta;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 

lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
Gliwicach w przypadku pełnomocnika oferenta.

W przypadku nabycia udziałów w nieruchomościach przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnic-
twem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
udziałów.
Prawo pierwokupu:
1. na podstawie art. 166 § 1 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 

1964 r. (t.j. DzU z 2017 r., poz. 459) w razie sprzedaży przez współ-
właściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub 
części tego udziału, pozostałym współwłaścicielom przysługuje 
prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie 
wspólnym.
Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący 
jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współ-
własności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny 
współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo 
po sprzedawcy.
W myśl § 3 tego przepisu prawa do sprzedaży przez współwła-
ściciela nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy  
z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2052) udziału we współwłasności lub części tego 
udziału stosuje się przepisy tej ustawy.

2. na podstawie art. 37a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, 
w przypadku sprzedaży nieruchomości leśnych prawo pierwokupu 
lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia przysługuje Skarbowi 
Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe.
Notariusz, przed którym została zawarta umowa sprzedaży, nie-
zwłocznie zawiadomi nadleśniczego, właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntu, o treści umowy sprzedaży.

Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości (udziału 
w nieruchomości) składa się w formie aktu notarialnego (art. 597 
§ 2 Kc).
Uprawniony wykonuje prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzy-
mania zawiadomienia o sprzedaży (art. 598 § 2 Kc).
Osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości, której przysługuje 
prawo pierwokupu udziałów w nieruchomości rolnej, powinna speł-
niać kryteria określone w ustawie z 14 listopada 2016 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego i przy zawieraniu umowy sprzedaży przedłożyć 
dokumenty wymienione w tej ustawie.
W przypadku, gdy prawo pierwokupu gruntu leśnego przysługuje 
z mocy prawa kilku podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu tego 
prawa przysługuje Lasom Państwowym (art. 37a ust. 5 ww. ustawy 
o lasach).
Zawarcie umowy sprzedaży:
Z uwagi na powyższe, zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w dwóch 
etapach, tj.:
1. umowa zobowiązująca - powinna zostać zawarta do 30 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. do 26 lipca 2017 r. O miejscu 
i terminie zawarcia umowy organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca udziałów, najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;

2. umowa przenosząca własność udziałów – po ustawowym terminie 
na wykonanie prawa pierwokupu przez innego współwłaściciela 
lub Lasy Państwowe, tj. najpóźniej 7 dni od otrzymania informacji 
o niewykonaniu prawa pierwokupu lub upływie miesięcznego ter-
minu na jego wykonanie, organizator przetargu zawiadomi osobę, 
która wygrała przetarg, o terminie zawarcia tej umowy. Termin 
nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;
a) w zawiadomieniu zostanie podana ponadto wysokość na-

leżności jaką nabywca będzie zobowiązany zapłacić z tytułu 
wylicytowanej ceny. Należność powinna zostać wpłacona 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia tej umowy z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym organizatora,

b) w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez Lasy Pań-
stwowe w stosunku do działek leśnych, osoba, która wygrała 
przetarg będzie zobowiązana do zapłaty zaoferowanej ceny 
nabycia udziałów w działkach rolnych, w terminie podanym 
w pkt. a), po otrzymaniu zawiadomienia,

c) w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez współwła-
ściciela, osoba która wygrała przetarg otrzyma zwrot wadium 
w ciągu 3 dni od daty powiadomienia organizatora przetargu 
o wykonaniu tego prawa, bądź po miesięcznym upływie terminu 
na wykonanie tego prawa.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem udziałów 
oraz ich ujawnieniem w księgach wieczystych. Nabywca zobowiązany 
jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Potworów deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku rolnego.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4041/2017 z 3 lutego 2017 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży udziałów Miasta Gliwice w wyżej wymienionych 
nieruchomościach rolnych i leśnych, które objęte są niniejszym ogło-
szeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu tych udziałów na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają 
pracownicy urzędu w godzinach przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa 
od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 17.00 i piątek 8.00–15.00, 
tel. 32/338-64-09.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu, w Dzienniku Gazeta Prawna 
oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A oraz Urzędu Gminy w Potworowie 
przy ul. Radomskiej 2A.

OGŁASZA
I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. Lokalizacja: przy ul. I. Mościckiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
Działka nr 662, obr. Żerniki położona w Gliwicach, 
z księgą wieczystą nr GL1G/000010300/3 prowadzoną 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona geode-
zyjnie nr 662, obr. Żerniki, o powierzchni 0,1468 ha, 
użytek: RIVa/grunty orne – 0,0608 ha; ŁIV/łąki trwałe 
– 0,0824 ha; W-ŁIV/grunty pod rowami – 0,0036 ha, 
z księgą wieczystą nr GL1G/000010300/3.
Działka położona w obrębie Żerniki na płn. od  
ul. Olszewskiego w zachodniej części miasta Gliwice 
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
W niedalekiej odległości przebiega arteria komuni-
kacyjna – aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego. Okolica 
działki średnio zagospodarowana i dobrze skomuniko-
wana. Kształt działki zbliżony do prostokąta, korzystny 
pod zabudowę. Działka zadrzewiona.
Działka mogłaby być skomunikowana poprzez działki 
nr 1661, 1662 (droga niepubliczna – ul. Mościckiego) 
do drogi publicznej, tj. ul. Olszewskiego w Gliwicach, 
zjazdem istniejącym.
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działce winna 
zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, w zależności od genero-
wanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, 
jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości:
Zgodnie zapisem w księdze wieczystej działka ob-
ciążona jest służebnością przesyłu na rzecz PWiK Sp. 
z o.o. Gliwice z uwagi na przebiegającą sieć kanaliza-
cji sanitarnej ø 200 mm o długości 56,78 m wraz ze 
związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,0 m 
z każdej strony sieci. Powierzchnia gruntu obciążona 
służebnością: 124,93 m².
W granicy działki przechodzi rów melioracyjny. Wyko-
nywanie jakichkolwiek robót nie może spowodować za-
kłócenia stosunków wodnych na sąsiednich gruntach, 
powstałe szkody właściciel winien usunąć na własny 
koszt i we własnym zakresie. Z uwagi na występujący 
rów właściciel nie może wykonywać żadnych prac 
w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również 
zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy. Właściciel 
będzie miał obowiązek udostępnienia dojścia do rowu 
celem jego konserwacji.
W granicy działki przechodzi kanał deszczowy DN315 
oraz zlokalizowany jest wylot kanału do rowu. Obowią-
zuje również zakaz zabudowy w odległości min. 3 m od 
osi kanału. Przy sprzedaży działka zostanie obciążona 
nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu na rzecz Miasta Gliwice i każdoczesnego 
właściciela kanalizacji deszczowej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Działka nr 662, obr. Żerniki, położona jest na terenie na 
którym od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” po-
łożoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Przed-
miotowy plan uchwalony został przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 6770 31 grudnia 
2014 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 
662, obr. Żerniki, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
11 MNn – co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNn do 13 
MNn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

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

W rozdziale 2 §8 pkt 4) ppkt a) ustalono zakaz „reali-
zacji zabudowy szeregowej w obrębie terenów (…) 
11MNn.”
W niewielkiej północnej części działka położona jest 
na terenach oznaczonych symbolami:
9ZP – co oznacza: Tereny zieleni urządzonej,
5WS – co oznacza: Tereny wód powierzchniowych, 
cieków wodnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 ZP do 12 
ZP obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
b) mała architektura,
c) ciągi piesze i rowerowe,
d) mosty i kładki,
e) drogi wewnętrzne,
f) zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 WS do 8 
WS obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – cieki wodne;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
b) mosty i kładki.

Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne  
postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
410 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 4100,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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).
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży na-
stąpi do 19 lipca 2017 r.
Wadium:
Wadium w wysokości 41 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 662, 
obr. Żerniki, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
13 czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu  

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wska-
zane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

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

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 notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej;

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje:
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-

rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4236/2017 z 15 marca 2017 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego prawa własności działki nr 662, 
obręb Żerniki, położonej w Gliwicach, z KW nr 
GL1G/000010300/3, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 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 dorę-
czenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 
dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

3.   Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, 
zapisami uchwały nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r.,  
zapisami księgi wieczystej oraz stanem faktycznym 
nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. 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-4236/17 z 15 marca 2017 r.

6.   Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Referat Zbywania w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32/338-64-10.

7.  Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń 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 2016 r.,  
poz. 2147 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).

PREZYDENT mIASTA GLIWICE

OGŁASZA

NIERUChOmOśCI

PREZYDENT mIASTA GLIWICE
DZIAŁAJąC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY 

Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUChOmOśCIAmI 
(T.J. DZU Z 2016 R., POZ. 2147 Z PÓźN. Zm.)
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  

w Gliwicach przy ulicy Dolnych  
Wałów 11, działający w imieniu Prezydenta 
Miasta Gliwice, ogłasza VIII przetarg ustny 

nieograniczony na wysokość  
stawki czynszu na nw. lokal użytkowy:

1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D, 
klatka D, front, piwnica, parter, I piętro, lokal 
użytkowy o łącznej powierzchni 1147,79 m2 

składający się z 55 pomieszczeń (w tym pow. 
parteru 577,36 m2 – 19 pomieszczeń, I piętra 
155,06 m2 – 12 pomieszczeń, pow. piwnic 
415,37 m2 – 24 pomieszczenia) i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, instalacja elektrycz-
na w całości do wymiany – nowy najemca wi-
nien wystąpić do firmy TAURON z wnioskiem 
o Warunki Techniczne  przyłączenia do sieci 
energetycznej, wodno-kanalizacyjną, gazową, 
WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe, 
energia cieplna na potrzeby c.o. dla lokalu 
dostarczana jest z m.s.c. poprzez zabudowa-
ny bezpośrednio w lokalu wymiennik ciepła 
pracujący tylko dla lokalu. Dodatkowo w stacji 
zabudowany jest układ pomiarowo-rozlicze-
niowy, na podstawie którego dostawca ciepła 
obciążał kosztami za zużycie ciepła – nowy 
najemca winien wystąpić do PEC Sp. z o.o. 
o zawarcie umowy na dostawę ciepła.
Stan techniczny lokalu – lokal do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu (parter, I piętro – 732,42 m2):  
7,00 zł
Wadium: 15 381,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piw-
nicznych nie podlega licytacji i wynosi:
415,37 m2  x 2,50 zł/m2 = 1038,43 zł miesięcz-
nie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień 
zapłaty stawki czynszu.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie 
się 2 czerwca 2017 r. (piątek) od godz. 9.30 
do godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad,  
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2017 r. (pią-
tek) od godz. 10.15 w pokoju 121 – sala na-
rad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
– wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu 

wpłaty – kserokopii wraz z pisemną infor-
macją o numerze konta, na które wadium 
to będzie mogło zostać zwrócone po roz-
strzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się 
przed upływem terminu przetargu i zaleca 
się, aby zostało wpłacone odpowiednio 
wcześnie, tak by znalazło się na koncie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzają-
cym przetarg. Wadium uważać się będzie 
za wniesione wtedy, kiedy znajdować się 
będzie na rachunku ogłaszającego prze-
targ. W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licytacji;

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

– złożenie oświadczenia o braku zobowiązań 
wobec Miasta Gliwice z tytułu między in-

nymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik 
nr 3);

– złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto, albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, wysta-
wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu;

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

Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem przez osobę uprawnioną do repre-
zentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wpłacą określone w niniej-
szym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS  
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski SA I O/ Gliwice nr konta 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego, wzorem umowy najmu, dekla-
racją wekslową można zapoznać się w Dzia-
le Gospodarki Nieruchomościami i Lokali 
Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach 
urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie 
poświadczone upoważniające ją do podej-
mowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału 
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy naj-
mu bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali, 

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

– przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który przetarg wygrał, nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji or-
ganizatora przetargu weksel in blanco opie-
wający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane 
z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt  zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania lokalu z przetargu bez po-
dania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin 25 maja 2017 r. (czwartek)
1. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14 A–D, klat-
ka D, godz. 9.30–10.00.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach z siedzibą przy  
ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu na lokal użytkowy położony przy  

ul. Mikołowskiej 19/U1:
Lokal użytkowy ul. Mikołowska 19/U1 par-
ter, o pow. użytkowej 39,58 m2, składający 
się z trzech pomieszczeń (sala sprzedaży, za-
plecze, WC). Wyposażony jest w instalacje 
wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal w stanie 
bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni: 20,00 zł
Wadium: 2 375,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Oględziny lokalu 25 maja 2017 r. od godz. 
14.30 do 15.00
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do 
przetargu odbędzie się 29 maja 2017 r. od 
godz. 9.30 do 10.00 w pokoju 101–103, I pię-
tro, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11.  
Przetarg rozpocznie się 29 maja 2017 r.  
godz. 10.30 w pokoju 101–103, ul. Dolnych 
Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. 

z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski SA IO/Gliwice nr konta 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546. Przedłożenie 
dowodu wpłaty;

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu, treścią 
regulaminu przetargu (załącznik nr 1), wzo-
rem umowy najmu (załącznik nr 2); złożenie 
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 
oraz 4;

3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu;

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

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać 
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu 
wpłaty wadium, a osoba przystępująca do 
przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. 
osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi 
okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe notarialnie poświadczone 
upoważniające ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umo-
wy najmu można zapoznać się na stronie in-
ternetowej www.zbmgliwice.pl lub w Dziale 
Zasobów Własnych, ul. Dolnych Wałów 11, 
I piętro, pokój 101–103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy naj-
mu bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu 
lub wycofania lokalu z przetargu;

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, 
który przetarg wygrał, nie podpisze umo-
wy najmu w terminie 7 dni od daty jego 
rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do 
zawarcia umowy najmu oraz wpłacenia kaucji 
tj. sześciomiesięcznego czynszu (zgodnie ze 
stawką wylicytowaną), w ciągu 7 dni od daty 
jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
do odwołania przetargu lub wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIA
NIERUChOmOśCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obręb Stare Miasto, użytek Bi – inne 

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

Termin przetargu: 22 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 800 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– t.j. DzU z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2017 r.
________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości, zlokalizowanej pomiędzy ul. Kozielską a Góry Chełmskiej  
w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 201, obręb Kłodnica, użytek B – tere-

ny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0660 ha z KW  
nr GL1G/00085497/6.

Termin przetargu: 30 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 188 000,00 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 z późn. zm.).
Wadium: 18 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 2017 r.
________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanej części nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 716/2, obręb Ostropa Południe, o powierzch-

ni 0,5005 ha, położonej w Gliwicach na południe od  
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00041056/3.

Termin przetargu: 6 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 158 600,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 15 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2017 r.
________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 974, obręb Sośnica, o powierzchni 0,1306 ha,  

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

Termin przetargu: 6 czerwca 2017 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 305 500,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 30 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2017 r.
________________________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudo-
wanej części nieruchomości, oznaczonej jako 
• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej po-

wierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 20 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 288 700,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 
1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 28 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2017 r.
________________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 444, obręb Bojków, o powierzchni 0,2386 ha, 

położonej w Gliwicach na południe od ul. św. Brata Al-
berta, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej 
w KW nr GL1G/00037445/6.

Termin przetargu: 27 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 361 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 36 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2017 r.
________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha,  

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

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

NIERUChOmOśCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości 
można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

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

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

(www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 82/2017 do 31 maja 2017 r.
•	 nr 83/2017 do 31 maja 2017 r.

•	 nr 84/2017 do 31 maja 2017 r.
•	 nr 85/2017 do 31 maja 2017 r.

PREZYDENT mIASTA GLIWICE

INfORmUJE,

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) i na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 8/SP/2017 do 31 maja 2017 r. •	 nr 9/SP/2017 do 31 maja .2017 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 10/SP/2017 do 1 czerwca 2017 r.

PREZYDENT mIASTA GLIWICE

INfORmUJE,

KOmUNIKATY

KOmUNIKAT

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz  
z przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higienicz-
no-sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położo-

nym przy ul. Przemysłowej 1a-1b w Gliwicach
Termin składania ofert: 24 maja 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 24 maja 2017 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. o., 

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,  
woj. śląskie, pow. m. Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
otwartego organizowanego wg proce-

dur określonych Regulaminem  
PWiK Gliwice, pn:

Dostawa polielektrolitu ciek- 
łego do zagęszczania osadów 

nadmiernych powstałych  
na Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w Gliwicach
Termin składania ofert do dnia:  

25 maja 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

25 maja 2017 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. o., 

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,  
woj. śląskie, pow. m. Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
otwartego organizowanego wg proce-

dur określonych Regulaminem  
PWiK Gliwice, pn:

Ochrona osób i mienia  
w PWiK Sp. z o. o.  

w Gliwicach
Termin składania ofert:  

25 maja 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

25 maja 2017 r. o godz. 10.10
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SPORT

Po wygranej 3:0 z Ruchem w Chorzowie piłkarze gliwickie-
go Piasta są bliżej pozostania w LOTTO Ekstraklasie. Jeśli 
będą punktować w dwóch najbliższych meczach z Górni-
kiem Łęczna i Wisłą Płock, będą niemal pewni utrzymania.

Strzelanie w Chorzowie roz-
poczęło się późno. Pierwszy gol 
dla Piasta padł dopiero w 73. 
minucie po samobójczym trafie-
niu Pawła Oleksego. Co ciekawe, 
zawodnik Ruchu w nieodległej 
przeszłości reprezentował 
barwy gliwickiej drużyny. Dwie 
minuty później było już 2:0 dla 
Niebiesko-Czerwonych. Na listę 
strzelców wpisał się Gerard 
Badía. Zwycięskiego dzieła 
dopełnił Hebert, który trafił na 
dwie minuty przed końcem re-
gulaminowego czasu gry. 

Trener Piasta Dariusz Wdow-
czyk podkreślił, że w derbach 
z Ruchem najważniejsze było 
zwycięstwo, a nie styl. – Zdoby-
liśmy bardzo cenne trzy punkty. 
To był istotny mecz. W pierwszej 
połowie graliśmy zachowawczo, 
ale za to w drugiej nastawiliśmy 
się, żeby atakować – powiedział 
opiekun Niebiesko-Czerwonych. 
– Zagraliśmy na zero z tyłu i strze-
liliśmy trzy bramki na wyjeździe, 
a to bardzo cieszy. Mamy trzy dni 
na radość po tym zwycięstwie, 
a później czekają nas kolejne spo-
tkania. Dalej walczymy o utrzy-

manie. Do trzech pozostałych 
meczów podejdziemy z wiarą 
– dodał szkoleniowiec.

Po wygranej z Niebieskimi 
Piast opuścił strefę spadkową. 
Obecnie gliwiczanie lokują się na 
11 pozycji. W najbliższą sobotę, 
20 kwietnia (godz. 18.00), zagrają 
u siebie z Górnikiem Łęczna. Za 
dwa tygodnie podejmą przed 
własną publicznością Wisłę Płock, 
a sezon zakończy się wyjazdowym 
meczem z Cracovią, który zaplano-
wano na 2 czerwca.  (as)

…i pozostać w grze o Ekstraklasę! To najważniejszy cel, przed którym stoją koszykarze 
GTK Gliwice. Po dwóch porażkach z warszawską Legią w finale I ligi, czas na trzeci mecz 
– tym razem w Gliwicach. Jeśli zawodnicy Pawła Turkiewicza ograją Wojskowych, będą 
musieli wygrać jeszcze raz, by zrównać się zwycięstwami z drużyną ze stolicy. W takim 
przypadku o tym, kto awansuje do elity, zdecydowałby wynik piątego pojedynku.

Koszykarze z Gliwic rozgry-
wają najlepszy sezon w historii 
klubu. Są rewelacją tegorocz-
nych rozgrywek I ligi. Już samo 
wejście do finału było dla wielu 
sympatyków koszykówki du-
żym zaskoczeniem.

 Gliwiczanom przyszło 
walczyć o awans z warszawską 
Legią. Klub ze stolicy ma dużo 
większe doświadczenie. Jest 
faworytem, ale sport to sport  
– wszystko może się wydarzyć. 
Dwa pierwsze pojedynki roze-
grane w Warszawie wygrała 
Legia, ale GTK zaprezentowało 
się nieźle. Warto przypomnieć, 

że do Ekstraklasy awansuje dru-
żyna, która wygra trzy mecze. 
Najbliższy pojedynek odbędzie 
się w Gliwicach. Można przy-
puszczać, że hala Łabędź przy 
ul. Partyzantów wypełni się nie 
tylko kibicami, ale również wiel-
kimi, sportowymi emocjami. Jeśli 
zespół Pawła Turkiewicza pokona 
Legionistów – przedłuży swoją 
szansę na wejście do najwyższej 
klasy rozgrywkowej co najmniej 
do niedzieli. Na ten dzień zapla-
nowano bowiem czwarty mecz. 
Jeśli i on zakończyłby się zwy-
cięstwem gliwiczan, ostatnim 
etapem w drodze do Ekstraklasy 

będzie spotkanie piąte, które 
zostanie rozegrane w Warszawie. 

Trzeci mecz w finale I ligi zo-
stanie rozegrany w najbliższą so-
botę 20 kwietnia w hali sporto-
wej Łabędź przy ul. Partyzantów 
w Gliwicach. Początek spotkania 
o godz. 18.00. Bilet wstępu: 
normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł. 
Do zobaczenia na trybunach. 
Kibicujmy naszym!

P.S. Jeśli GTK wygra (a bar-
dzo na to liczymy), to czwarty 
mecz zostanie rozegrany w nie-
dzielę 21 kwietnia również 
o godz. 18.00 w hali sportowej 
Łabędź w Gliwicach.  (as)

Dali radę!

3 gole, 3 punkty

Pokonali 80 km na rowerach, pieszo, na rolkach i ka-
jakiem. Zaliczyli zadania sprawnościowe i rozwiązali 
łamigłówki. Na trasie Rajdu Miejskiego 360 stopni ry-
walizowało blisko 200 osób z Polski, Niemiec, Węgier, 
Portugalii i Ukrainy. Dużym powodzeniem cieszyła się 
też rodzinna gra miejska. 

Gliwicki Rajd Miejski 360 stopni 
odbył się po raz ósmy. Całe zawody 
sportowe rozegrano jednego dnia 
(13 maja). 80-kilometrowa trasa 
przebiegała przez całe miasto – od 
Czechowic po Wilcze Gardło. Po 
drodze uczestnicy mieli do zalicze-
nia punkty kontrolne, w których 
czekały na nich zadania specjalne. 
Sportowcy między innymi strze-
lali do celu pod kierunkiem Beaty 
Bartków-Kwiatkowskiej (olimpijki 
z 2012 roku), a także sprawdzali 
swoją wiedzę z astronomii. To 
była bardzo intensywna sobota 
i zawodnicy musieli się sprężyć, ale 
wszystkie drużyny ukończyły rajd. 

Pierwsi na mecie zameldowali 
się Ireneusz Waluga i Jarosław 
Prokop z AR Teamu, zwyciężając 
w kategorii mężczyzn. Najlepszą 
drużyną mieszaną był Team 360 
Stopni – mod.x.org w składzie 
Anna Tkaczuk i Kornel Jaskuła. 
Najszybszą mieszaną ekipą wete-
ranów (w której łączny wiek obu 
zawodników przekraczał 90 lat) 

były Dziewiorki, czyli Iwona i Arka-
diusz Dziewiorowie. Jako pierwsi 
mężczyźni weterani do mety do-
jechali Marcin Zdziebło i Robert 
Drużkowski z AZS AWF Kraków. 
Przyznano także nagrody specjal-
ne najlepszym drużynom z Gliwic: 
Sparcie Platfus (w składzie Grze-
gorz Ziober i Artur Wiechowski, 
kategoria męska), Marinie Gliwi-
ce (tworzonej przez Aleksandrę 
Popiel-Kruk i Ireneusza Towarka, 

mix) oraz Dziewiorkom (czyli Iwo-
nie i Arkadiuszowi Dziewiorom, 
zwycięzcom mixa weteranów).

Po emocjonującym sporto-
wym dniu, w niedzielę (14 maja) 
wystartowały rodziny. Trasa gry 
miejskiej była krótsza (ok. 10 km), 
ale nie mniej urozmaicona. Poko-
nały ją 64 drużyny, czyli prawie 
240 osób. Zawodnicy wspinali 
się na ściance, stawili też czoła 
zadaniom strażackim. Zabawa 
była fantastyczna!

Start i meta zawodów znaj-
dowały się w parku Chopina. 
Przez cały weekend obywał 
się tam piknik rodzinny – były 
zabawy i konkursy dla dzieci, 
pokazy i minipark linowy. 13 
maja o godz. 20.00 na scenie 
wystąpiło najzabawniejsze trio 

z Zielonej Góry, czyli Kabaret 
Nowaki.

Rajd Miejski 360 stopni został 
zorganizowany przez Miasta Gliwi-
ce. Organizacja zadań specjalnych 
była możliwa dzięki wsparciu 4 
Wojskowego Oddziału Gospodar-
czego, Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gli-
wicach, Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Gliwicach, Zespołu 
Szkół Budowlano-Ceramicznych, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1, GUKS Carbo i MZUK-u. Dzię-
kujemy i do zobaczenia w przy-
szłym roku!  (mm)
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