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Majowy „Bieg na 6 łap" był wyjątkowy. Aż 
225 osób zgłosiło się po czworonogi z gliwic-
kiego schroniska, by zabrać je na spacer.  Bie-
gającym towarzyszyła profesjonalna oprawa 
fotograficzna. Efekt zachwycający!

Jest rekord. Brawo!Piast zostaje w Ekstraklasie! Tak świętowali kibice

Route 66? NIE! To A4 Gliwice :-)  Życzymy SZEROKOŚCI! Fot. Jakub Grabowski
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Być jak Wojtek, być jak Sam... To była zaskakująca i wymarzona sobota dla tych, 
którzy chcą (chcieliby?) zostać strażakiem! Drugi Strażacki Festyn Sportowy dla 
Dzieci przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince i Miasto Gliwice. 
Pogoda jak na zamówienie i mnóstwo atrakcji – konkurencje sportowe i strażac-
kie, pokazy taneczne i prezentacje umiejętności psów policyjnych, malowanie 
twarzy, przejazdy bryczką, symulator dachowania, mecz piłkarski, mnóstwo 
dobrej zabawy...

IV Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice przyciągnął na gliwicką 
giełdę samochodową wielu miłośników szybkiej jazdy. Gaz do dechy docisnęły 24 
drużyny złożone z kierowcy i pilota. Rajdowcy zmagali się z szutrową nawierzchnią. 
Na zwycięzców czekał bonus – runda po płycie poślizgowej. Dodatkową atrak-
cją imprezy były koncerty zespołów rockowych oraz pokaz udzielania pierwszej  
pomocy i możliwość przejazdu w alkogoglach. Odbyła się też akcja krwiodawstwa 
zorganizowana przez Klub Motocyklowy WRMMC Poland Gliwice.

Poślizgi, ryk silników i sporo adrenaliny Tak się bawią, tak się bawią STRAŻACy
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Podczas gali w Gdyni przyznano Perły Samorządu 2017 – nagrody dla najlepszych 
samorządów i włodarzy gmin w Polsce. Wśród wyróżnionych są Gliwice i prezy-
dent Zygmunt Frankiewicz.

 To już V edycja plebiscytu 
oraz ogólnopolskiego kongresu 
pod tą nazwą. Organizatorem 
wydarzenia jest Dziennik Gazeta 
Prawna, a partnerem merytorycz-
nym rankingu Perły Samorządu 
publikowanego w DGP – Deloitte. 
25 maja – po raz pierwszy poza 
Warszawą – wręczono nagrody 
najlepszym gminom wiejskim, 
wiejsko-miejskim, miastom do 
100 tys. mieszkańców oraz mias- 
tom powyżej 100 tys. miesz-
kańców, a także ich włodarzom. 
Gliwice znalazły się na 4. miejscu 

w kategorii miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców, a prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz na 8. miejscu 
wśród najlepszych włodarzy w Pol-
sce w kategorii miast powyżej 100 
tys. mieszkańców. W tegorocznym 
rankingu kapituła oceniała sposób, 
w jaki pełnią oni funkcję: reprezen-
tanta, menedżera, koordynatora 
oraz wizjonera.

Gliwice zostały również wy-
różnione w rankingu „Aktywizacja 
sportowa dzieci i modzieży”, orga-
nizowanym przez Dziennik Gazetę 
Prawną.  (mf)

aKTuaLNOŚCI

Radni za metropolią

Rekordowo niskie 
bezrobocie! 

Dane na koniec kwietnia każdego roku. Dane GUS

Stopa bezrobocia w Gliwicach (w procentach):

Inżynieria środowiska i logistyka – najlepsze, a bio- 
technologia oraz transport – na drugim miejscu w kraju.  
Takie lokaty zajęła Politechnika Śląska – obecnie 
czwarta uczelnia techniczna w Polsce – w rankingu 
studiów inżynierskich Perspektywy 2017.

Ocenie poddano 21 najpo-
pularniejszych dyscyplin stu-
diów technicznych prowadzo-
nych na 26 uczelniach. – Nasze 
kierunki studiów wpisały się 
w 18 najczęściej wybieranych 
dyscyplin. Fundacja Edukacyj-
na „Perspektywy” oceniła je 
bardzo wysoko – w rankingu 
zajmują miejsca od 1 do 10 – 
podkreśla Paweł Doś, rzecznik 
prasowy gliwickiej uczelni.

Niektóre zajęcia na Poli-
technice prowadzone są w bu-
dynkach, które same się zasilają 
i… prognozują pogodę!

Takie, po niedawno zakoń-
czonej termomodernizacji, są 
gmachy wydziałów Automa-
tyki, Elektroniki i Informatyki, 
Mechanicznego Technologicz-
nego oraz Inżynierii Środowiska 
i Energetyki. 

 (kik)

Prezydent RP 
odwiedzi Gliwice

uwaga: zmiany na Kłodnickiej
4,2 proc. Taka jest obecnie stopa bezrobocia w Gliwi-
cach. – Nigdy nie odnotowaliśmy jej tak niskiej. To ab-
solutny rekord – mówi Grażyna Żur, zastępca dyrektora 
Powiatowego urzędu Pracy w Gliwicach.

Główny Urząd Statystyczny 
opublikował najnowsze dane 
dotyczące bezrobocia w Pol-
sce. Według danych na koniec 
kwietnia 2017 r. stopa bezro-
bocia w Gliwicach wynosi 4,2 
proc., w powiecie gliwickim 6,9 
proc., w województwie śląskim 
6,2 proc., a w kraju 7,7 proc. 

– Jest bardzo dobra ko-
niunktura i duże zapotrzebowa-
nie na pracowników: kierow-
ców kat. C+E, budowlańców, 

pracowników produkcyjnych 
i sprzedawców. Brakuje osób 
o wysokich kwalifikacjach, 
takich jak informatycy, inżynie-
rowie, elektrycy, automatycy 
– mówi Grażyna Żur. 

W gliwickim PUP zareje-
strowanych jest w sumie 7050 
osób: 4508 z terenu Gliwic 
i 2542 z powiatu. W najbliższym 
czasie utworzenie nowych eta-
tów zapowiadają kolejne firmy 
z gliwickiej podstrefy.  (mf)

Co najmniej do połowy czerwca kierowcy podróżujący ul. Dworcową nie będą mogli 
skręcać w ul. Kłodnicką. Powód? Remont pobliskiego mostu wkroczył w kolejny etap.

‒ W poniedziałek zamknę-
liśmy przejazd na skrzyżowaniu 
ulic Dworcowej i Kłodnickiej. 
Pozostała część ul. Kłodnickiej  
(z wjazdem od ul. Zwycięstwa) jest 
obecnie dwukierunkowa. Objazd 
od ul. Dworcowej do ul. Kłodnickiej 
obowiązuje ulicami: Dworcową, 
Wyszyńskiego i Zwycięstwa ‒ in-
formuje Jadwiga Jagiełło-Stibor-
ska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Do zakończenia przebudowy 
mostu wykonawca ma jeszcze 
mniej więcej miesiąc. Jako 
ostatnie realizowane jest wy-
posażenie obiektu, tzn. izolacja 
wraz z nawierzchnią, chodniki  
z krawężnikami i gzymsami, ba-
riery, odwodnienie, odtworzenie 
dojazdów do mostu. Zmoder-
nizowany most zyska większą 
nośność – z obecnych 15 ton  
do 50 ton.  (kik)
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7 czerwca nasze miasto odwiedzi Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej andrzej Duda. Spotka się z mieszkańca-
mi Gliwic na placu Krakowskim. 

Ze względów organizacyj-
nych wejście na plac Krakowski 
będzie możliwe od godz. 17.30 
wyłącznie od ul. Wrocławskiej 

i od ul. Akademickiej (przy 
fontannie). Początek spotkania 
z Prezydentem RP planowany 
jest na godz. 18.30.   (as)

W czołówce i eKO

Dobre wieści z Gdyni

 dokończenie ze str. 1

Gruntownie zmodernizowa-
ny oddział kardiologiczny wzbo-
gacił się o dwie nowe pracownie: 
elektrofizjologii i hemodynamiki 
(w których będą wykonywane 
zabiegi koronarografii, czyli 
udrażniania tętnic) oraz sale z 32 
łóżkami – 26 w części oddziało-
wej i 6 łóżkami intensywnego 
nadzoru kardiologicznego. 

Do pracy na oddziale 
zostali zatrudnieni spe-
cjaliści od wykonywania 
zabiegów na sercu, pielę-
gniarki i elektrotechnicy.

– To bardzo ważna inwe-
stycja dla pacjentów oraz dla 
wszystkich mieszkańców Gli-
wic. To zupełnie nowa jakość 
w kardiologii, którą będziemy 
się cieszyć przez wiele lat. 
Nowoczesny oddział zapewni 
opiekę zawałowcom, którzy 
dotychczas musieli jeździć do 
szpitali w Zabrzu, Raciborzu czy 
Kędzierzynie. Teraz będziemy ich 

mogli przyjmować w gliwickim 
szpitalu. Oddział po moderni-
zacji prezentuje się wspaniale 
– mówił podczas oficjalnego 
otwarcia oddziału Marian Ja-
rosz, prezes Szpitala Miejskiego 
nr 4 w Gliwicach.

Inwestycja kosztowała 5,5 
mln zł – 3,5 mln zł pochłonęła 
pracownia hemodynamiki i in-
tensywnego nadzoru kardiolo-
gicznego wraz z wyposażeniem, 
a 2 mln zł oddział. Pieniądze 
pochodziły z budżetu miejskie-
go. W uroczystym otwarciu 
wziął udział m.in. prezydent Gli-
wic Zygmunt Frankiewicz, prof. 
Marian Zembala, kardiochirurg, 
profesor nauk medycznych, dy-
rektor Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu, były minister 
zdrowia oraz biskup Jan Kopiec.

– Jest to bardzo istotna inwe-
stycja, ale to dopiero początek 
zmian. Planujemy zmodernizo-
wać całe dawne Gliwickie Cen-
trum Medyczne. Nie będziemy 
mieli jednak pełnej satysfakcji, 
dopóki nie będziemy mieć gwa-
rancji dobrego finansowania 
szpitali w Gliwicach – mówił 
prezydent Zygmunt Frankiewicz.

– To bardzo ważne wyda-
rzenie dla mieszkańców Gliwic 
i sąsiadujących miejscowości. 
Powstał ośrodek nowoczesnej 
kardiologii z profesjonalnym, 
doświadczonym zespołem – pod-
sumował prof. Marian Zembala.

Oddział został zaprojekto-
wany przez biuro projektowe-
Zalewski Architecture Group  
i będzie udostępniony pacjen-
tom w połowie czerwca. (mf)

Kardiologia na początek
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GLIWICKI buDŻeT ObyWaTeLSKI

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

wykaz zadań zaakceptowanych do gło-
sowania w ramach procedury budżetu 
obywatelskiego prowadzonej w 2017 r. 
Wybrane przez mieszkańców zadania 
zostaną zrealizowane w 2018 r.

Głosowanie rozpoczęło się 15 maja 
i potrwa do 12 czerwca 2017 r. Każdy miesz-
kaniec 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 gło-
sowania oraz budżetu obywatelskiego 
znajdują się na stronie www.gliwice.eu 
pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA

Półmetek głosowania osiągnięty! W większości osiedli liczba głosów oddanych na zadania w ramach przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego przekroczyła wymagany próg frekwencyjny. W dodatku coraz więcej osiedli ma szanse na uzyskanie dodatkowych 
środków dzięki przejściu przez premiowany bonusem próg dla aktywnych. Głosować można – przypomnijmy – do 12 czerwca.

Głosowanie na zadania jednoroczne 
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego 2018 wkracza w decydującą fazę. 
Do końca pozostało kilkanaście dni. To 
dużo, a zarazem… niewiele, biorąc pod 
uwagę fakt, że w 5 osiedlach (Ligocie Za-
brskiej, Sikorniku, Śródmieściu, Wójtowej 
Wsi i Zatorzu) liczba oddanych głosów nie 
przekroczyła jeszcze wymaganego mini-
malnego progu aktywności. Oznacza to, że 
jeżeli mieszkańcy się nie zmobilizują i nie 
oddadzą swoich głosów, zadania w tych 
częściach miasta nie zostaną zrealizowa-
ne, a pula pieniędzy zostanie przekazana 
na przedsięwzięcia w osiedlach, w których 

został przekroczony próg dla aktywnych 
premiowany bonusem. 

Na listach budżetu obywatelskiego 
znajdują się – przypomnijmy – 103 za-
dania w 21 osiedlach. Na ich realizację 
przeznaczono 4,5 mln zł. W trakcie gło-
sowania, na stronie internetowej www.
gliwice.eu pod hasłem GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI, aktualizowane są dane 
dotyczące liczby głosów, które zostały 
oddane na poszczególne zadania w każ-
dym z osiedli i ile głosów brakuje, by 
głosowanie na zadania w osiedlu zostało 
uznane za wiążące. To bardzo przydatne 
rozwiązanie, bo w każdej chwili można 

zareagować i zmobilizować do oddawania 
głosów najbliższych, znajomych czy sąsia-
dów. Warto więc postarać się i głosować! 
Jest o co walczyć!

Budżet obywatelski to inicjatywa dająca 
mieszkańcom możliwość wskazania przed-
sięwzięcia, które zostanie zrealizowane 
w przyszłym roku na danym osiedlu. To 
mieszkańcy decydują, na co zostaną prze-
znaczone środki i jak bardzo zmieni się ich 
otoczenie. Każdy może oddać tylko jeden 
głos wyłącznie na jedno wybrane zadanie 
– elektronicznie lub bezpośrednio w bu-
dynkach UM i filiach MBP (poza zamkniętą 
czasowo filią nr 16 w Sośnicy), w SP nr 21 

przy ul. Reymonta 18a (8.00–19.00) i SP 
nr 13 przy ul. Elsnera 25 (w godz. pracy 
szkoły), w „Strefie 23a” przy ul. Przyszłości 
23a (w godz. pracy placówki), a także w Hali 
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy  
ul. Kaszubskiej 28 (w godz. pracy ośrodka).

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się 
na Twoim osiedlu? Nie zwlekaj i głosuj! 
Masz czas do 12 czerwca.

Głosowanie na zadania jednoroczne 
jest bardzo proste! Wszelkie szczegóły 
dotyczące zasad i form głosowania moż-
na znaleźć na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI.  (kik)

Tu mieszkam, wybieram i GŁOSuJĘ
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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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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



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 22/2017 (850), 1 czerwca 20178

Nasze miasto po raz kolejny ogłosiło konkurs na dofinansowanie pobytu dzieci 
w prywatnych żłobkach. Dzięki temu rozwiązaniu rodzice zapłacą mniej za opiekę 
nad swoimi dziećmi. 

Na wsparcie działalności 
żłobków niepublicznych miasto 
zamierza przeznaczyć niemal 
900 tys. zł – do wykorzystania 
w okresie od września tego roku 
do końca sierpnia 2018 roku. 
Konkurs, który właśnie ogłoszono, 
pozwoli na dofinansowanie 
pobytu jednego dziecka 
w prywatnej placówce kwotą 
do 500 zł. Dzięki temu obniżone 
zostaną opłaty, które ponoszą 
rodzice za pobyt pociechy 
w takiej placówce. Prowadzący 
żłobki niepubliczne mają czas 
na złożenie swojej oferty do 6 
czerwca. 

Ze wsparcia miasta korzysta 
obecnie 7 z 8 działających 
w Gliwicach prywatnych 
żłobków, w tym HAKUNA 
MATATA z Wójtowej Wsi 

i MIASTECZKO DZIECI ze 
Śródmieścia. 

– Nasz żłobek kompleksowo 
obsługuje dzieci od piątego 
miesiąca życia do lat trzech. 
W wyjątkowych przypadkach 
przyjmujemy również dzieci 
powyżej 3 lat. W swojej ofercie 
mamy m.in. sensoplastykę 
dla dzieci i dogoterapię oraz 
inne działania sprzyjające 
rozwojowi i edukacji maluszków 
– mówi Mirella Doluk- 
-Świerczek, właścicielka żłobka.

 – Powstaliśmy w centrum 
Gliwic z myślą o pracujących tutaj 
rodzicach, zwłaszcza mamach 
– opowiada o MIASTECZKU 
DZIECI Joanna Serwinowska, 
współwłaścicielka i dyrektor 
zarządzająca placówką.  
– Wyszliśmy z założenia, że żłobek 

w takim miejscu powinien ułatwić 
mamom start w życie zawodowe 
po urodzeniu dziecka – podkreśla.

Warto wiedzieć, że każdy 
żłobek niepubliczny starający 
się o dofinansowanie miasta 
powinien spełniać określone 
kryteria i uzyskać pozwolenia 
odpowiednich służb. Musi być 
przede wszystkim wpisany 
do rejestru klubów i żłobków 
dziecięcych oraz posiadać m.in. 
zezwolenia ze straży pożarnej oraz 
sanepidu. Musi też zapewniać 
maluszkom odpowiednią opiekę 
(minimum 10 godzin na dobę). 

Jak zauważają właściciele 
prywatnych żłobków, rodziców 
chętnych do korzystania z tej 
formy opieki nad dziećmi jest 
z roku na rok coraz więcej. 

 (kik/Gliwice TV)

aKTuaLNOŚCI

Ze sztuką  
im po drodze

Tańczą, śpiewają i recytują. Grają na instrumentach, 
zajmują się aktorstwem i są uzdolnieni plastycznie. 
30 maja młodzi gliwiccy artyści zostali uhonorowani 
statuetkami Zwiastunów.

Doroczna Gala Gliwickich 
Młodych Talentów, podczas 
której Prezydent Miasta 
wręczył statuetki Zwiastunów 
najzdolniejszym młodym 
twórcom, odbyła się już po 
raz dwunasty. Laureatami 
zostali tancerze, wokaliści, 
instrumentaliści, aktorzy, 
recytatorzy i plastycy.  Byli 
wśród nich uczniowie zarówno 
szkół podstawowych, jak 
i ponadgimnazjalnych. Doceniono 
także pedagogów i dyrektorów. – 
To ważne, żeby wspierać zdolnych 

uczniów z Gliwic. Przy okazji warto 
też podziękować tym, którzy te 
sukcesy umożliwiają – rodzicom, 
nauczycielom, wychowawcom 
i dyrektorom szkół – mówił 
prezydent Zygmunt Frankiewicz.

Podczas gali wręczenia 
Zwiastunów na scenie Teatru 
Miejskiego młodzi gliwiczanie 
zaprezentowali swoje artystyczne 
talenty. 

Organizatorem uroczystości 
była Szkoła Podstawowa nr 21 
z Oddziałami Integracyjnymi.  
 (mm)
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Oto ONI – Liderzy Społeczni Roku 2016
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych kolejny 
raz zorganizowało galę, podczas której nagrodzono li-
derów społecznych. uroczystość odbyła się w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach. 

Spośród wielu zgłoszeń 
dziesięcioosobowa komisja 
konkursowa wybrała te, które 
zdaniem jej członków najbar-
dziej zasłużyły na nagrodę. Tytuł 
Lidera Społecznego trafił w ręce 
Patryka Rempały, komendanta 
Hufca Ziemi Gliwickiej Związku 
Harcerstwa Polskiego. Wyróż-
nienie otrzymała Zofia Trzesz- 
kowska-Nowak działająca 
w Radzie Osiedla Zatorze. Dzięki 
ocenie komisji konkursowej i de-
cyzją Prezydenta Miasta Gliwice 
tytułem Debiut Roku 2016 na-
grodzona została Śląska akade-
mia Futbolu. Wyróżnienie w tej 
kategorii otrzymała Fundacja Na 
Zielonym, zajmująca się organi-
zacją cyklicznej imprezy Targ na 
Zielonym. W kategorii Biznesowy 
Dobroczyńca Roku laureatem 
została firma Marco. Wyróż-
nienie w tej kategorii trafiło do 
CH Forum. Organizacją Roku 
2016 zostało Stowarzyszenie 
GTW, które przygotowuje m.in. 

gliwicki finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wyróżnie-
nie otrzymało Stowarzyszenie 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin „Podajmy 
sobie ręce”. Zdaniem komisji na 
miano Inicjatywy Roku 2016 za-
służyło Centrum Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży buMeRaNG, które 
powstało w CH Forum. Wyróż-
nienie w tej kategorii otrzymały 
świetlice animator prowadzone 
przez Stowarzyszenie Animato-
rów Wszechstronnego Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży.

– Chciałbym podziękować 
nagrodzonym i wyróżnionym za 
ich całoroczną aktywność, za to, 
że chcą działać, żeby realizować 
własne aspiracje, ale przede 
wszystkim za to, że działają dla 
innych – mówił obecny na gali se-
kretarz miasta Andrzej Karasiński.

Oprócz cennych nagród 
finansowych dla laureatów przy-
gotowano także dyplomy oraz 
statuetki. Wykonali je uczestnicy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Tęcza”. Biznesowy Dobroczyń-
ca Roku otrzymał także obraz 
przekazany przez Oddział Gliwic-
ko-Zabrzański Związku Polskich 
Artystów Plastyków – „Most 
w Rudzińcu” autorstwa Mirosła-
wa Goliszewskiego.

Warto dodać, że w Gliwicach 
z roku na rok przybywa organi-
zacji chcących działać. – Mamy 
w naszym mieście 700 organizacji 

pozarządowych. 400 to stowarzy-
szenia widniejące w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Działa u nas 
między innymi 65 uczniowskich 
klubów sportowych i 113 fun-
dacji – wyliczał Andrzej Gillner, 
dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo podczas gali 
ogłoszono laureata konkursu 
Gliwicki Promotor Kultury, or-
ganizowanego przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Gliwicach 
oraz Zespół Branżowy ds. Kultury. 
Za najciekawszy plakat promujący 
ubiegłoroczne wydarzenie kultu-
ralne komisja konkursowa uznała 
plakat X edycji festiwalu ulicznicy.

Gościem specjalnym wyda-
rzenia był Marcin Kydryński, który 
zabrał zgromadzonych w fotogra-
ficzną podróż do swoich ulubio-
nych zakątków świata – Afryki 
i Lizbony. (GliwiceTV/GCOP)

fo
t. 

M
. M

ro
ze

k



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 22/2017 (850), 1 czerwca 2017 9

NIe PRZeGaP!

10 czerwca, gdy zapadnie 
ciemność, oczy całego Śląska 
zwrócą się na Nowe Gliwice 
(ul. Bojkowska 37). Około godz. 
22.15 Teatr Tol kilkadziesiąt 
metrów nad ziemią wykona 
spektakl „Podniebna podróż”. 
Międzynarodowa grupa 
z siedzibą w Antwerpii słynie 
ze świetnego aktorstwa, 
perfekcyjnego ruchu scenicznego 
i doskonale dobranej muzyki. Te 
środki z powodzeniem zastępują 
w ich przedstawieniach słowa. 
Aktorzy wyposażeni w latające 
maszynerie zaprezentują relację 
człowiek‒maszyna. Spektakl 
pokazywany był na całym świecie 
i za każdym razem pojawiały się 
w nim lokalne odniesienia. Nie 
inaczej będzie w naszym mieście!

Wcześniej odbędą się 
koncerty. Zagrają artyści 
związani ze sceną alternatywną: 
Velveteve (Ewa Aksamit – 
gliwiczanka, kompozytorka 
i autorka tekstów), yOaCHIM 
(absolwent katowickiej 
Akademii Muzycznej, związany 
z niemiecką sceną muzyki 
klubowej i elektronicznej) 
oraz Max bravura (artysta 
znany z radiowej anteny oraz 
licznych koncertów, między 
innymi w Starej Fabryce 
Drutu). Początek o godz. 
19.00. Później wyświetlona 
zostanie wielkoformatowa, 
multimedialna projekcja 
prezentująca wybrane wątki 
przemysłowej historii Górnego 
Śląska.

Rodzinny piknik
i warsztaty na 
rozruch

 Przez cały dzień rytm 
zwiedzania w Nowych 
Gliwicach będą nadawały 
maszyny ‒ motyw przewodni 
tegorocznej INDUSTRIADY. 
O godz. 16.00 rozpocznie 
się rodzinny piknik, podczas 
którego odkryjemy, jak rozmaite 
urządzenia usprawniły nasze 
życie. Poznamy zarówno 
historyczne wynalazki (spacer 
we wnętrzu hutniczego 
pieca i zwiedzanie Oddziału 
Odlewnictwa Artystycznego 
Muzeum w Gliwicach to punkt 
obowiązkowy), jak i nowoczesne 
technologie (gigantyczne roboty 
i drony). Muzealnicy przygotują 
warsztaty, podczas których – jak 
na odwiedzających Królewską 
Odlewnię Żeliwa przystało 
– wykonamy własne formy 
i odlewy. Najmłodsi pomalują 
repliki żeliwnych makiet 
i wykonają odciski w glinianej 
masie. Będzie można także 
pospacerować po budynkach 
cechowni i maszynowni. Drzwi 
do pozostałości po dawnej 
kopalni uchyli Józef Gumienny, 
dyrektor Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju, 
zarządca obiektu (zapisy 
będą prowadzone na stoisku 

Urzędu Miejskiego). Na terenie 
całego pikniku będzie można 
wziąć udział w rozmaitych 
eksperymentach – działanie 
siły dośrodkowej udowodni... 
karuzela, a w labiryncie 
pościgamy się z robotem.

P r z y  R a d i o s t a c j i  
(ul. Tarnogórska 129) 
również nie będzie można się 
nudzić – z pomocą SP9PDF 
Akademickiego Klubu 
Krótkofalowców nawiążemy 
łączność z całym światem, 
będą też pokazy robotów 
i warsztaty konstruktorskie. 
W Muzeum Techniki Sanitarnej  
(ul. Edisona 16) poznamy 
sekrety wyrobu naturalnego 
mydła 

i zwiedzimy Centralną 
Oczyszczalnię Ścieków, 
odkrywając między innymi 
tajniki rurociągów.

Wstęp na imprezę jest 
wolny. Organizatorem finału 
INDUSTRIADY jest Miasto 
Gliwice, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego oraz 
Ars Cameralis Silesiae Superioris. 
Piknik w Nowych Gliwicach jest 
przygotowywany przez Miasto 
Gliwice przy udziale Muzeum 
w Gliwicach. Za atrakcje przy 
Radiostacji odpowiada Muzeum 
w Gliwicach. Dobrą zabawę 
w Muzeum Techniki Sanitarnej 

gwarantuje Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji.

 (mm)

Szalejące konstrukcje, latające maszynerie, rozmach teatralnych środków, plastyka sceny i nie-
okiełznany duch! Niezwykłe podniebne widowisko belgijskiego Teatru Tol to wizualna uczta de-
dykowana przemysłowej historii Gliwic i Górnego Śląska, która w wyjątkowy sposób podsumuje 
program INDuSTRIaDy. Wielki finał tegorocznego święta Szlaku Zabytków Techniki odbędzie się 
w naszym mieście.

Finał, jakiego  
jeszcze nie było!

Darmowy transport
10 czerwca chcesz odwiedzić Szlak 
Zabytków Techniki i bawić się na 
INDUSTRIADZIE? Samochód zostaw w 
domu i skorzystaj z darmowego transportu. 
Specjalne kupony odbierzesz między 
innymi w Centrum Informacji Kulturalnej  
i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) oraz 
Oddziale Odlewnictwa Artystycznego. 
Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie internetowej www.industriada.pl. 
W akcję włączają się Koleje Śląskie i KZK GOP.

Nowe Gliwice
Kiedyś przemysłowe serce miasta. Dzisiaj zrewitalizowana przestrzeń, w której funkcjonują 
innowacyjne przedsiębiorstwa. Nowe Gliwice wyrosły na terenie po kopalni Gliwice. ‒ To 
symbol przemysłowego dziedzictwa tego obszaru i jego odnowy, a także dowód na to, że 
Gliwice patrzą w przyszłość, nie zapominając o swojej przeszłości – podkreśla prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. W odrestaurowanym budynku dawnego zakładu górniczego 
mieści się między innymi Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach, który 
trafił na prestiżowy Szlak Zabytków Techniki wraz z dwoma innymi gliwickimi obiektami – 
Radiostacją (zaliczoną w 2017 roku do Pomników Historii) i Muzeum Techniki Sanitarnej. 
W tych trzech miejscach zaplanowano 10 czerwca  atrakcje w ramach INDUSTRIADY, 
wyróżnionej w 2017 roku Złotą Odznaką Polskiej Organizacji Turystycznej jako najlepszy 
produkt turystyczny w kraju.
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3 CZERWCA – LOTNISKO GLIWICE

To nie wszystko! 
Podczas Pikniku Lotniczego przeprowadzony 

zostanie balonowy trening pokazowy, pokazowe 

przeloty paralotni oraz odlot balonu sterowa-

nego przez Krzysztofa i Mateusza Rękasów. 

Nad gliwickim niebem będzie można zobaczyć 

również pokaz Zespołu Akrobacyjnego „Orlik”.

To wszystko czekać będzie na fanów lotnict-

wa 3 czerwca na lotnisku w Gliwicach. 

Wstęp na Gliwicki Piknik Lotniczy jest  

bezpłatny.
Organizatorem Pikniku jest Aeroklub Gli-

wicki oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego, a partnerem wydarzenia Miasto 

Gliwice. Piknik został objęty patronatem hono-

rowym przez Ministra Obrony Narodowej oraz 

Marszałka Województwa Śląskiego. 

Podniebne ewolucje, skoki spadochronowe, pokazy akrobacji w wykonaniu mistrzów przes- 
tworzy, niskie przeloty i spektakularne gaszenie pożaru z samolotu. To nie wszystko!  
3 czerwca o godz. 13.00 spotykamy się na Gliwickim Pikniku Lotniczym. Co się będzie dzia-
ło na gliwickim niebie?

O godz. 13.00 przewidziano uroczyste ot-

warcie imprezy, a już pół godziny później start 

samolotu Finist ze skoczkami, którzy wykonają 

pokaz spadochronowy.

Po samolocie Finist w niebo wzniesie się 

szybowiec Junior (za samolotem PZL-101 Gaw-

ron pilotowanym przez Radosława Żaczka). 

W szybowcowym pokazie akrobacji zobaczy-

my Andrzeja Duszyńskiego. Kolejnym samolo-

tem w przestworzach będzie samolot An-2 ze 

skoczkami, pilotowany przez Jacka Niezgodę. 

Następna atrakcja to start szybowca Bocian 

za samolotem PZL-101 Gawron. Jerzy Mercik 

wykona w nim niski przelot nad pasem 150 m 

AGL i lądowanie z zakrętu o 180 st.

Od godziny 14.25 w niskim przelocie po pros-tej zaprezentują się: Eurocub, 3-Xtrim, Bu-131, Skylark, Cessna 172, Cessna 150, Zlin 526AFS, Socata TB 20, Husky A-16 oraz wiatrakowiec Cavalon.

Na godzinę 14.55 organizatorzy 

zaplanowali pokaz sprawności bo-

jowej jednostek wojskowych AGAT 

i 6. Brygady Powietrznodesantowej. 

Fani lotnictwa jeszcze kilka razy będą 

mogli zobaczyć pokaz skoczków spa-

dochronowych, a także przelot szy-

bowca Junior. 

O godzinie 16.20 Andrzej Brzyski za-prezentuje widowiskowe gaszenie pożaru samolotem Dromader. Zaraz po tym wy-darzeniu zobaczymy kolejny niski przelot samolotów.

O godz. 17.05 szykuje się przelot 

2 śmigłowców pilotowanych przez 

Wojciecha Gawrońskiego i Janusza 

Gąsienicę. 

O godzinie 18.00 fani lotnictwa będą mogli wykazać się w konkursie wiedzy lotniczej. 
Warto przypomnieć sobie lotnicze terminy, bo nagrodą główną dla znaw-ców tematyki będzie przelot szybowcem. Po konkursie odbędzie się pokaz lotu grupowego samolotów Zlin 50 i Extra 330 oraz pokazowy przelot motolotni, przeprowadzony przez pilotów ze Szkoły Latania Rekreacyjnego Adams. Na fanów lotnictwa będzie również czekać wystawa sprzętu lotniczego, sprzętu służb mun-durowych oraz sprzętu Polskiego Przemys-łu Zbrojeniowego. Nie zabraknie też lotów zapoznawczych szybowcem i samolotem.

Uwaga! Podczas pikniku będzie obowiązywała zmiana  
organizacji ruchu. Dla zmotoryzowanych przygotowano  
miejsca parkingowe na terenie Nowych Gli-
wic. Na lotnisko wejdziemy wyłącznie od strony  
ul. Toruńskiej. Pozostałe wejścia będą zamknięte.

PAMIĘTAJNa Gliwicki Piknik Lot-
niczy warto zabrać: okulary 

przeciwsłoneczne, nakrycie 
głowy, butelkę wody mineralnej, 
krzesełko turystyczne lub koc, 

a przede wszystkim dobry nastrój!
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Nagrody w dziedzinie kultury  
– zgłoś kandydata!

KuLTuRa

Ogólnopolska premiera 
w Mrowisku

„Zombie” w Willi Caro

akademicki Teatr Remont wystawi w czerwcu spektakl „Płuca, czyli jak robić dziec-
ko”. będzie to nowość w repertuarze aTR-u i zarazem pierwsza prezentacja tej 
sztuki w Polsce.

Akademicy działają przy Po-
litechnice Śląskiej od 2003 roku. 
W 2014 roku reżyserem zespołu 
został Grzegorz Kempinsky, który 
tym razem na warsztat wziął tekst 
Duncuna MacMillana, brytyjskiego 
dramatopisarza, reżysera i scena-
rzysty. „Płuca” to opowieść o pa-
rze, która stojąc w kolejce w Ikei, 
podejmuje decyzję o posiadaniu 
dziecka. Ale czy zakładanie rodziny 
w dobie globalnego niepokoju, ter-
roryzmu i zmian klimatycznych ma 
w ogóle sens? Odpowiedź, której 
udzieli Akademicki Teatr Remont, 
z pewnością będzie utrzymana 
w komediowym tonie.

W spektaklu wystąpią: Ange-
lika Janik, Olia Kalniei, Aleksandra 
Świerczyna, Kamil Balzam, Grze-
gorz Czerepak, Tomasz Krasicki, 
Maciej Łyczko, Kajetan Poraj 
i Marcin Szarowski. Przedpre-
mierowo sztukę będzie można 
zobaczyć 8 czerwca o godz. 19.00 
w Centrum Kultury Studenckiej 
Mrowisko (ul. Pszczyńska 85). 
Na prapremierę obowiązują 
bezpłatne wejściówki, które 
można rezerwować, pisząc na 
adres teatr.remont@gmail.com.  
Oficjalną premierę zaplanowano 
na 11 czerwca o godz. 19.30. 
Wstęp wolny. (mm)

Muzeum w Gliwicach zaprasza na spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, gliwiczani-
nem, autorem książki „Zombie”, która właśnie wchodzi na rynek nakładem Wydaw-
nictwa Czarne. bohaterem powieści jest adam Górnik – młody błyskotliwy prokurator. 
Kochający mąż i troskliwy ojciec. Wzorowy obywatel. Jeden z najmłodszych zabójców 
w Polsce. Zaciekawieni? I słusznie, tym bardziej, że akcja dzieje się w Gliwicach. 

„Zombie” to druga książka, 
która wpisuje się w tzw. cykl 
gliwicki Pana twórczości. Na-
sze miasto to dobre tło dla 
kryminałów? Są w Gliwicach 
miejsca, które wyjątkowo 
Pana inspirują? 
Gliwice to moje rodzinne miasto 
– miejsce, które mnie ukształto-
wało i nieustannie inspiruje. Wi-
dać to i w „Wampirze” (Wydaw-
nictwo Czarne, 2015 r. – przyp. 
red.), i w mojej najnowszej książ-
ce – „Zombie”. Interesuje mnie 
historia, umiejscowienie Gliwic 
w wielkiej aglomeracji, zderzenie 
tradycji z nowoczesnością i zwią-
zane z tym napięcia – śląskość 
kontra polskość. Zdradzę, że akcja 
powieści toczy się m.in. w okoli-
cach Wójtowej Wsi i placu Grun-

waldzkiego, a także w przedwo-
jennych schronach i podziemiach.

Czy na spotkaniu autorskim 
w Willi Caro powie Pan czy-
telnikom, jak napisać dobry 
kryminał? uchyli Pan rąbka 
tajemnicy swojego literac-
kiego warsztatu? 
Do napisania dobrego kryminału 
potrzebna jest przede wszyst-
kim pokora. Nie wystarczy rzucić 
w jedno miejsce trupa, w dru-
gie detektywa, w trzecie zabójcę 
i cieszyć się dobrym krymina-
łem. To ciężka, skomplikowana 
robota, która wymaga dużo 
myślenia, skupienia, cierpliwo-
ści, pracy nad tekstem, intrygą 
i sprawdzania po dziesięć razy, 
czy wszystko się spina.

Recenzenci uważają, że „Zom-
bie” to najmroczniejszy polski 
kryminał ostatnich lat. Nic nie 
jest tu czarno-białe, wir prze-
mocy wciąga winnych i nie-
winnych, trudno odróżnić 
prawdę od fałszu i wrogów 
od przyjaciół…
Chciałem, żeby to było coś więcej niż 
zwykły kryminał i przewidywalna 
zabawa w odkrycie, kto zabił. Czy mi 
się udało? To już ocenią czytelnicy.

Rozmawiała  
Magdalena Mickielewicz

Spotkanie autorskie z Woj-
ciechem Chmielarzem roz-
pocznie się 6 czerwca o godz. 
17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Zaprasza Muzeum 
w Gliwicach. 

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 
rok 2016. Wnioski będą przyjmowane do 19 czerwca.

Nagrody przyznawane 
są na podstawie osiągnięć 
lub działalności w 2016 roku 
w trzech kategoriach: twórczo-
ści artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Do 

nagród mogą być zgłaszani 
zarówno uznani artyści, jak 
i młodzi twórcy. Kandydatów 
wskazują instytucje kultury, 
placówki oświatowe, szkoły 
wyższe, związki twórcze, sto-

warzyszenia i radni miejscy. 
Szczegółowe informacje na 
temat konkursu znajdują się 
na stronie www.gliwice.eu 
w zakładce KULTURA. 

 (mm)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne

Wojciech Chmielarz (ur. 1984) – publikował m.in. w „Pulsie Bizne-
su”, „Pressie”, „Nowej Fantastyce”, „Pocisku” i „Polityce”. Były redak-
tor naczelny serwisu internetowego niwserwis.pl, zajmującego się 
tematyką przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i bezpieczeń-
stwa międzynarodowego. Jest autorem czterech książek z serii kry-
minałów o komisarzu Mortce oraz powieści kryminalnej „Wampir”. 
Pięciokrotnie nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, nagrodę 
tę otrzymał w 2015 roku za powieść „Przejęcie”. W przygotowaniu 
jest film fabularny na podstawie jego drugiej książki „Farma lalek”.

Uwolnij swoje 
książki i płyty

Czy przeczytane książki i obejrzane filmy mogą 
komuś pomóc? Mogą, jeżeli trafią na IV Skup Kul-
tury. Zbiórka książek, płyt, komiksów, gier i ręko-
dzieła trwa do 15 czerwca.

Dzieła kultury można przy-
nosić między innymi do filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
wybranych placówek oświa-
towych, restauracji i sklepów. 
Mapa z zaznaczonymi punktami 
uczestniczącymi w zbiórce jest 
dostępna na stronie interne-
towej www.skupkultury.com.  
‒ Każdy może dołączyć do 
tworzenia Skupu Kultury ‒ ofia-
rowując książki i inne dzieła kul-
tury albo tworząc punkt zbiórki 
w swoim miejscu pracy, szkole 
czy zaprzyjaźnionym lokalu. 
My do wskazanego miejsca 
dostarczymy plakat i zajmiemy 
się odbiorem zebranych ksią-
żek – mówi Iza Adamczak ze 
Stowarzyszenia Cała Naprzód, 
organizatora akcji.

Finał Skupu Kultury odbędzie 
się 25 czerwca na Rynku. Podczas 

największego w regionie kierma-
szu kulturalnego będzie można 
kupić książki, winyle, filmy na 
DVD i rękodzieło po wskazanej 
przez siebie cenie. Warto być hoj-
nym, ponieważ cały dochód z ak-
cji trafi do niepełnosprawnych 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Cała Naprzód. Wyniki finanso-
we trzech poprzednich Skupów 
Kultury pokazują, że gliwiczanie 
rozumieją ideę pomagania przez 
kupowanie – każdego roku uda-
je się zebrać więcej pieniędzy. 
W 2016 roku było to rekordowe 
10 220,73 zł.

Akcja jest organizowana 
przez Stowarzyszenie Cała 
Naprzód, kilkukrotnie wyróż-
nione w konkursie Liderzy 
Społeczni Gliwic. Projekt jest 
dofinansowany z miejskiego 
budżetu.  (mm)
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aKTuaLNOŚCI 

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników zdrowego 
i aktywnego trybu życia. W sobotę 3 czerwca rusza akcja „Gliwice 
w formie”. Pod okiem fachowców będzie można wziąć udział we 
wspólnych, bezpłatnych treningach na świeżym powietrzu. 

Ciepłe dni sprzyjają aktywności 
fizycznej. Dlatego w Gliwicach 
rozpoczyna się wielka akcja treningowa. 
Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 
3 czerwca, na siłowni plenerowej przy 
ul. Sadowej (początek godz. 11.00). 
Ćwiczenia będą prowadzone pod 
fachowym okiem trenerów personalnych 
z Jatomi Fitness Forum Gliwice. Każdy 
trening potrwa około 50 minut. Na 
zajęcia warto się ubrać w wygodny strój 
sportowy. Wspólne treningi potrwają 
do 7 października. Wszystkie będą się 
rozpoczynały o godz. 11.00. 

Aktywni gliwiczanie będą też 
mogli wziąć udział w konkursie 
polegającym na zbieraniu pieczątek. 
Karnety które będą stemplowane na 
poszczególnych zajęciach, można pobrać 
u trenera prowadzącego zajęcia oraz 
w kasach pływalni Olimpijczyk, Delfin, 
Mewa, w biurze kortów MZUK przy  

ul. Kosynierów oraz w kasie Palmiarni. 
Osoby, które zbiorą 10 pieczątek, 
otrzymają drobny upominek. 
Organizatorzy (Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych i Jatomi Fitness Forum 
Gliwice) dodatkowo nagrodzą 
najstarszego uczestnika i najstarszą 
uczestniczkę karnetem do siłowni 
Jatomi Fitness.   (mf)

Tu będziemy wspólnie trenować: 3.06 – ul. Sadowa, 10.06 – ul. Hanki Sawickiej (Trynek), 
17.06 – os. Kopernika, 24.06 – ul. Jasna (teren Orlika), 1.07 – park Szwajcaria, 8.07 – os. 
Obrońców Pokoju, 15.07 – ul. Horsta Bienka, 22.07 – Sośnica, ul. Dzionkarzy, 29.07 – plac 
Grunwaldzki, 5.08 – Sikornik, ul. Derkacza, 12.08 – Bojków, ul. Rolników, 19.08 – Wilcze Gardło, 
ul. Magnolii, 26.08 – Łabędy, skwer przy ul. Narutowicza, 2.09 – park Szwajcaria, 9.09 – ul. 
Jasna (teren Orlika), 16.09 – os. Kopernika, 23.09 – ul. Hanki Sawickiej (Trynek), 30.09 – plac 
Grunwaldzki, 07.10 – park Chopina 

W grupie raźniej!

bagatela do wzięcia

W europie są znane od XV wieku. Potrafią bardzo długo przetrwać 
bez wody, świetnie znoszą upały. Za kilka dni będzie je można oglądać  
w gliwickiej Palmiarni, która wypełni się osobliwymi roślinami. 

Egzotyczne rośliny będzie można 
podziwiać podczas wystawy Kaktusów 
i Roślin Owadożernych (od 6 do 11 
czerwca) w Palmiarni Miejskiej. To okazja 
do zobaczenia wyjątkowych okazów, ale 
też uzyskania wskazówek i porad na temat 
ich uprawy w warunkach stosunkowo 
chłodnego klimatu Polski.

 – Zapraszamy również na kiermasz 
roślin organizowany od 9 do 11 czerwca. 
Będzie można zakupić rośliny pochodzące 
z prywatnych kolekcji oraz zasięgnąć 
informacji, jak hodować te bardziej 

wymagające, by długo cieszyły oko swoim 
zdrowym wyglądem i pięknymi kwiatami 
– zachęca Iwona Janik z Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych.   (mf)

Niebezpieczne i osobliwe

Fizyka wszędzie styka
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eksperyment łańcuchowy to wyjątkowe widowisko, w którym kilka 
dni temu w Krakowie, na Wydziale Fizyki, astronomii i Informatyki 
Stosowanej uniwersytetu Jagiellońskiego, wzięło udział 276 drużyn 
z całej Polski. Zwyciężył filomacki duet z Gliwic – Piotr Lazarek i Ma-
teusz Sperczyński.

Znacie to na pewno – jeśli nie ze 
szkoły, to z filmów dla dzieci i młodzieży 
(szczególnie fabuł amerykańskich).  
Eksperyment łańcuchowy polega na 
stworzeniu skomplikowanych urządzeń, 
które łączymy i kolejno uruchamiamy 
w celu przetransportowania meta- 
lowej kulki. Jej ruch odzwierciedla 
podstawowe zasady i prawa fizyki. 
Praca nad takim perpetuum mobile 
to nie tylko wysiłek intelektualny 
i konstruktorski. To przede wszystkim 
genialna zabawa.

Piotr Lazarek i Mateusz Sperczyński, 
uczniowie kl. III Gimnazjum FILOMATA 
w Gliwicach, okazali się w tej dziedzinie 

bezkonkurencyjni. Na potrzeby konkursu 
w Krakowie zbudowali konstrukcję, 
w której potrafili praktycznie wykorzystać 
wszystkie prawa fizyki objęte programem 
nauczania w gimnazjum. Po czym 
przybyli, pokazali i... zwyciężyli.

–  Za zdobyciem takich laurów stoi 
konkretna praca, wytrwałość i wiedza. 
Chłopcy policzyli, że na wykonanie 
całości poświęcili 220 godzin. Ich praca 
nosi tytuł „Krótka historia kulki” i jest 
parafrazą tytułu książki angielskiego 
fizyka Stephena Hawkinga „Krótka 
historia czasu” – podkreśla Elżbieta 
Więcław, dyrektor Zespołu Szkół 
FILOMATA.  (kik)

Kultowy lokal  po dawnej  restauracji  bagatela przy ul. Matejki 3 nadal 
jest do wynajęcia. Zarząd budynków Miejskich I TbS Spółka z o.o.  po raz 
kolejny ogłosił  ustny przetarg ograniczony  na wysokość stawki czynszu. 
Przetarg odbędzie się 27 czerwca.

Budynek  przy ul. Matejki 3 znajduje 
się w obrębie staromiejskiego układu 
urbanistycznego Gliwic wpisanego do  
rejestru zabytków. Lokal ma 622,40 m2, składa 
się  z parteru (321,50 m2), piętra  (66,49 m2) 
i piwnicy (234,41 m2), wymaga remontu. 
Przetarg na wysokość  stawki czynszu 
nieruchomości należącej do Miasta Gliwice 
odbędzie się 27 czerwca  w siedzibie ZBM ITBS 
Sp. z o.o.  przy ul. Dolnych Wałów 11. Start  
o godz. 9.30.

Termin oględzin lokalu wyznaczono 
na 9 czerwca (godz. 10.00–10.30). 
Szczegółowe  informacje  na temat 
przetargu można  znaleźć na stronie 
internetowej www.gliwice.eu  oraz   
www.zbmgliwice.pl. (mf)
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Piast zostaje 
w elicie!

biegacze na start!

Rowerowa niedziela

Trzeci wiek najlepszy
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PLaNOWaNy PORZĄDeK  
SeSJI RaDy MIaSTa

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 8 czerwca 2017 r.,  
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2017 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie 
podjęcia działań zmierzają-
cych do wyłonienia biegłego 
rewidenta mającego doko-
nać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Gliwice 
za rok 2017.

4. Projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania 
budżetu miasta za 2016 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium dla 
Prezydenta Miasta Gliwice 
z wykonania budżetu za 2016 
rok.

6. Projekt uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie ustalenia 
na terenie Gminy Gliwice 

obszaru objętego zakazem 
palenia na przystankach ko-
munikacji publicznej.

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad i warunków korzysta-
nia z przystanków komunika-
cji miejskiej na terenie miasta 
Gliwice.

8. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udziele-
nia dotacji z budżetu Miasta 
Gliwice na rok 2017 na 
sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków.

9. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 
prawa własności działki nr 
115 obręb Bojkowskie Pola, 
o powierzchni 3,3147 ha, 
położonej w Gliwicach na 
zachód od ul. Bojkowskiej.

10. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstą-

pienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy 
z Przedsiębiorstwem Ener-
getyki Cieplnej – Gliwice Sp. 
z o. o. i wydzierżawienie nie-
ruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, położo-
nej przy ul. Dunikowskiego,  
na czas nieoznaczony.

11. Projekt uchwały w spra-
wie włączenia Przedszkola 
Miejskiego nr 37 oraz 
Przedszkola Miejskiego nr 
38 w Gliwicach do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
2 w Gliwicach.

Ostatecznie ustalony i podpisa-
ny przez Przewodniczącego Rady 
Miasta porządek sesji zostanie za-
mieszczony w Biuletynie Informa-
cji Publicznej 1 czerwca br. oraz 
w Miejskim Serwisie Informacyj-
nym w kolejnym numerze, który 
ukaże się 8 czerwca br.
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OGŁOSZeNIa

DZIaŁKI POD buDOWNICTWO MIeSZKaNIOWe
Położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach,  

obręb Czechowice Północ

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 10 lipca 2017 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
245 400,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 24 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 4 lipca 2017 r.

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 10 lipca 2017 r., godz. 
11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
263 200,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 26 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 4 lipca 2017 r.

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 10 lipca 2017 r., godz. 
12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
260 500,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 26 100,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 4 lipca 2017 r.

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 10 lipca 2017 r., godz. 
12.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
257 500,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 4 lipca 2017 r.

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 11 lipca 2017 r., godz. 
10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
254 400,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 11 lipca 2017 r., godz. 
10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
253 400,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 11 lipca 2017 r., godz. 
11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
252 100,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-

darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 11 lipca 2017 r., godz. 
11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
252 600,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 12 lipca 2017 r., godz. 
10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
241 900,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 24 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2017 r.

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 12 lipca 2017 r., godz. 
10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
255 000,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2017 r.

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 12 lipca 2017 r., godz. 
11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
256 200,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2017 r.

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 12 lipca 2017 r., godz. 
11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
258 300,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 900,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

NIERuChOMOśCI

że 2 sierpnia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej zabudowaną działkę nr 86, obręb Przyszówka, i niezabudowaną działkę 
nr 87, obręb Przyszówka, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00118278/6.
I przetarg nieograniczony został przeprowadzony 20 marca 2017 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 590 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VaT: 13 275,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VaT: 
576 725,00 zł
Wadium: 59 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5900,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VaT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), 
stanowi 2,25% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, 
nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opo-
datkowania podatkiem VaT. Cena nie podlegająca 
opodatkowaniu 23% podatkiem VaT stanowi 97,75% 
ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę  
nr 87 oraz zabudowaną działkę nr 86 została przeznaczo-
na do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3725/16  
z 18 listopada 2016 r.
Opis nieruchomości:
Budynek przy ul. Partyzantów 30 to były lokal gastro-
nomiczny funkcjonujący pod nazwą „Karczma pod 
Strzechą”. Powierzchni użytkowa nieruchomości wy-
nosi 255,14 m2.
Konstrukcja budynku:
• fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe,
• część budynku, pod kuchnią, podpiwniczona, ściany 

murowane, posadzka betonowa,
• ściany zewnętrzne – ceglane, zróżnicowane grubością 

od 63 do 20 cm,
• dach drewniany, kryty dachówką,
• schody – betonowe i drewniane,
• kominy murowane z cegły,
• posadzki betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi 

i okładzina kamienną,
• stolarka – okna PCV, drewniane, PCV.
Stan techniczny budynku został określony jako dobry.
Nieruchomość złożona z dwóch działek geodezyjnych: za-
budowanej działki nr 86, obręb Przyszówka, o powierzch-
ni 0,0835 ha, użytek „Bi” oraz działki niezabudowanej nr 
87, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0056 ha, użytek 
„Bi”. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,0891 ha.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wo-
dociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, odgromową.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego dzielnicę Łabędy 
(uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 20 grudnia 2007 r.) teren położony przy ul. Partyzantów 
30, obejmujący działkę nr 86 i 87, obręb Przyszówka, 
oznaczony jest symbolem 7MW – co oznacza: Tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie uzupełniające:

a) nieuciążliwe usługi w parterach budynków,
b) nieuciążliwe usługi wolnostojące dla obsługi ist-

niejącej zabudowy mieszkaniowej – wzdłuż ist-
niejących ulic,

c) mała architektura,
d) zieleń urządzona,
e) niezbędne dojazdy, parkingi i garaże, w tym podziemne,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.
(…)

Warunki i zasady zagospodarowania terenów:
(…)
b) dopuszcza się zachowanie i modernizację istniejącej 

zabudowy usługowej; z warunkiem utrzymania na 
całości działki minimum 40% powierzchni biolo-
gicznie czynnej.

(…)
Jako przeznaczenie podstawowe należy rozumieć zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, która zajmuje ponad 50% 
powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projek-
towanych obiektów w granicach poszczególnych nierucho-
mości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę.
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w granicach:
 – Obszaru Rewitalizacji Łabędy,
 – Dolin (rzeki Kłodnicy i jej dopływów).
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach pla-
nuje się przyszłościowo wzdłuż ulicy Wolności i później 
Partyzantów (w kier. ul. Narutowicza) budowę trasy 
rowerowej nr 195 (zachodnia strona działek nr 86 i 87). 
Jej szczegółowy przebieg będzie znany po wykonaniu 
dokumentacji projektowej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej  
ul. Partyzantów, natomiast dojazd do nieruchomości po-
winien odbywać się istniejącym zjazdem poprzez działkę 

nr 87 i działkę nr 1030, obręb Przyszówka, która stanowi 
własność Skarbu Państwa. Kwestię formalną, dotyczą-
cą korzystania z dz. nr 1030, obręb Przyszówka, nowy 
nabywca powinien uregulować we własnym zakresie.
uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się 
ze stanem nieruchomości w terenie i planem zagospo-
darowania przestrzennego.
uWaGa! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną 
pod nr 32/338-64-12 lub 32/338-64-05 (sekretariat) 
o chęci oględzin nieruchomości w danym terminie, 
najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem. 
Powyższa informacja jest konieczna, aby nieruchomość 
została udostępniona do oględzin.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 59 000,00 zł w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 86 i 87, obr. 
Przyszówka, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie naby-
wana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 27 lipca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 1 września 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeże-
niem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3725/2016 z 18 listo-
pada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt. 1 i pkt 2. ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 
32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przypomina

Zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 
2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gliwice z późn. zm., wszystkie wnioski o wynajęcie mieszkania zakwalifi-
kowanego do remontu, złożone po 1 września 2015 r., podlegają porządkowaniu przez 
Wynajmującego. Powyższe oznacza, że numery wniosków będą nadawane od początku 
w każdym roku, kolejno po numerach wniosków złożonych do 31 grudnia 2005 r. 

Lista osób, które mogą ubiegać się o lokal do remontu (zawierająca imię, nazwisko 
i aktualny numer wnioskodawcy), podana została do publicznej wiadomości w siedzibie 
i na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

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 wiadomo-

ści 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 91/2017 do 8 czerwca 2017 r. •	 nr 92/2017 do 8 czerwca 2017 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 90/2017 do 8 czerwca 2017 r. •	 nr 93/2017 do 12 czerwca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMuJE,
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OGŁOSZeNIa

II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości 

Miasta Gliwice
6 września 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 34 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1192, obręb 
bojków, o powierzchni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach na południe od ul. Spacerowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00036789/2.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1050,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 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.).
25 kwietnia 2017 r. został przeprowadzony I ustny przetarg 
nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
Działka oznaczona numerem 1192, obręb Bojków, o po-
wierzchni 0,0728 ha, użytek: „RIIIa” – grunty orne, zapisana 
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00036789/2, .
2. Opis nieruchomości:
Działka nr 1192, obręb Bojków, położona jest w Gliwicach 
na południe od ul. Spacerowej (w trzeciej linii zabudowy od 
ul. Spacerowej). Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rolne.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do pro-
stokąta, dogodny do zagospodarowania. Teren działki jest 
płaski, porośniętego dziko rosnącą roślinnością, ogrodzony 
od strony północnej i wschodniej ogrodzeniami sąsiednich 
nieruchomości.
Nieruchomość jest nieuzbrojona. Warunki techniczne podłą-
czenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
W granicach działki może występować sieć drenarska. W przy-
padku wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych nowy 
właściciel powinien zwrócić uwagę na przedmiotową sieć. 
W momencie jej uszkodzenia właściciel będzie zobowiązany 
do usunięcia awarii.
Obecnie działka 1192 skomunikowana jest poprzez gruntową 
drogę wewnętrzną, niepubliczną, ogólnodostępną, usytuowa-
ną na działkach gminnych – ulicę Jeziorną. Działka nr 1193, 
obręb Bojków (położona pomiędzy działką nr 1192 a ulicą 
Jeziorną) oraz ulica Jeziorna – przeznaczone są w obecnie 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
drogę publiczną klasy dojazdowej (Fk/11/KDd). W przypadku 
konieczności pozyskania prawa do dysponowania nierucho-
mością gminną, np. w celu budowy infrastruktury drogowej, 
należy wystąpić do Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach celem zawarcia umowy 
użyczenia – na czas wykonywania prac, nie dłużej niż na 3 
lata. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia terenu w granicach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie 
autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach 
(uchwała nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 22 grudnia 2005 r.), teren położony w Gliwicach, obejmujący 
działkę nr 1192, obręb bojków, oznaczony jest symbolem:
 – F1.12/MN2, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji związa-
nych z różnymi formami działalności gospodarczej, których 
powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu.
W ww. planie dla terenu przedmiotowej działki wyznaczono 
nieprzekraczalną linię zabudowy.
Przedmiotowy teren w całości znajduje się na obszarze górni-
czym KWK „Sośnica-Makoszowy” oraz objęty jest zasięgiem 
stref:
 – SH-2 – obserwacji archeologicznej,
 – SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 
Rady Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską 
i autostradą A4. Działka nr 1192, obręb Bojków, znajduje się 
w granicach opracowania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie ww. uchwały.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa nie-
ruchomość sklasyfikowana jest jako RIIIa (grunty orne klasy 
IIIa). W związku z powyższym informujemy, iż wyłączenie 
z produkcji rolniczej terenu przedmiotowej działki (w całości 
lub w części) może nastąpić po wydaniu decyzji zezwala-
jącej na takie wyłączenie. Wydanie ww. decyzji następuje 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i może wiązać się 
z koniecznością uiszczenia opłat rocznych i/lub należności – 
zgodnie z rozdziałem 3 – ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa 
mieszkaniowego:
 – do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
 – do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku 
wielorodzinnego.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej informację można uzyskać 
w Wydziale Środowiska UM, tel. 32/238-54-45.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 10 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1192 obręb Bojków, 
oraz dane nabywcy: imię, nazwisko i PESEL osoby lub nazwa 
i NIP firmy”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 31 sierpnia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny 

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

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na 

rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nierucho-
mość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

6.  Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3953/17 z 4 stycznia 2017 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
działkę nr 1192, obręb Bojków, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 6 października 
2017 r. 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.

• W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
daży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, 
jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

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

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3953/17 z 4 stycznia 2017 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-10 lub 32/338-64-
12, w godzinach: pn.–śr: 8.00–16.00; czw.: 8.00–17.00; pt.: 
8.00–15.00.

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

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

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

OGŁASZA
I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. Lokalizacja: przy ul. Omańkowskiej w Gliwicach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych  
z ewidencji gruntów i KW:
• Działka nr 1032/2, obręb Żerniki, użytki RIVa, RIVb, 

o pow. gruntu 0,0842 ha, z KW nr GL1G/00059299/7
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowa działka położona jest w północ-
no-wschodniej części miasta w otoczeniu terenów 
zabudowy mieszkaniowej. W niedalekiej odległości 
przebiega ważny szlak komunikacyjny (DK88). Okolica 
zagospodarowana i dobrze skomunikowana. Działka 
niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do 
prostokąta.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Omań-
kowskiej, za pośrednictwem działki nr 1034, obręb Żerni-
ki (stanowiącej własność Miasta Gliwice), która stanowi 
drogę wewnętrzną, niepubliczną, ogólnodostępną, przy 
czym aktualnie nie jest utwardzona. Skomunikowanie 
winno się odbywać nowo projektowanym zjazdem do 
ul. Omańkowskiej pod warunkiem utwardzenia części 
działki nr 1034 w pasie o szerokości min. 5 m (do miejsca 
lokalizacji bezpośredniego wjazdu z działki nr 1034 na 
działkę nr 1032/2). W przypadku konieczności pozyska-
nia prawa do dysponowania nieruchomością nr 1034 
na cele budowlane, np. w celu budowy infrastruktury 
drogowej, należy wystąpić do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach ce-
lem zawarcia umowy użyczenia ww. działki – na czas 
wykonania prac, nie dłużej niż na 3 lata. Warunki włą-
czenie nieruchomości do drogi publicznej wydawane są 
indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach 
planuje się przyszłościowo wzdłuż ulicy Omańkowskiej 
budowę odcinka trasy rowerowej nr 20. Jej szczegóło-
wy przebieg będzie znany po wykonaniu dokumentacji 
projektowej.
Sieci uzbrojenia terenu dostępne w sąsiedztwie działki.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela.
Odwodnienie terenu w gestii właściciela. Istnieje możli-
wość odwodnienia przedmiotowej działki do kanalizacji 
deszczowej w ul. Omańkowskiej. Uzgodnienie warunków 
przyłączenia do kolektora kanalizacji deszczowej należy 
uzyskać u administratora kanalizacji – Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadza-
nia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel działki 
zobowiązany będzie do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i sta-
nem faktycznym nieruchomości. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości:
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
 – zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach 
sąsiednich w oparciu o art. 29 rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422),
 – zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm).
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:
Działka nr 1032/2, obręb Żerniki, położona jest na 
terenie, na którym od 23 września 2004 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki 
w Gliwicach. Przedmiotowy plan uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004 
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86  
z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1032/2, 
obręb Żerniki, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
e3.1(3.1)/TMJ, gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa 
mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone pod za-
budowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą 
i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
a) procent terenów zabudowanych (pow. maksymal-

na) – 20%,
b) procent terenów zielonych (biologicznie czynnych 

– pow. minimalna) – 70%,
c) wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
d) nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest zasięgiem 
strefy SH-3.1, w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej (w obrębie której wszelkie prace 
ziemne winny być prowadzone pod nadzorem ar-
cheologicznym).
Ponadto 8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podję-
ła uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmu-
jącego część osiedla Żerniki położoną po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
220 000,00 zł

Minimalne postąpienie: 2200,00 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 z późn. zm.).
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 10 lipca 2017 r. o godzinie 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31a, sala nr 34. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi 
do 9 sierpnia 2017 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 22 000,00 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 
1032/2, obręb Żerniki, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 5 lipca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzę-
du Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,  
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nierucho-
mości.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4162/17 z 27 
lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pra-
wa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 1032/2, obręb Żerniki, o powierzchni 0,0842 ha, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00059299/7, oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
10.4. Koszty związane z nabyciem praw do nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
10.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4162/17 z 27 lutego 2017 r.
10.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-64-41, 
32/338-64-10, 32/338-64-11 lub 32/338-64-12.
10.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).
10.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (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. DZ.u. Z 2016 R. POZ. 2147 Z PóźN. ZM)

Zarząd budynków Miejskich 
II Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na wysokość stawki czynszu za najem lokali 

użytkowych przy ulicy:
1.  Wiązowej 4 – o powierzchni 54,89 m2, 

2.  Wiązowej 10 – o powierzchni 54,70 m2, 
3.  Uszczyka 12 – o powierzchni 55,11 m2, 

4.  Świętojańskiej 5/11 na IV piętrze – o powierzchni 55,29 m2.

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2017 r. 
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o. , pok. 108.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie www.zbm2.pl.
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OGŁOSZeNIa

            o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru położonego pomiędzy aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  

ul. Portową i ul. Starogliwicką  
(sporządzonego na podstawie uchwały nr  XXXVIII/787/2013  

Rady Miejskiej w Gliwicach z 7 listopada 2013 r.).

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
1817), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko od 8 czerwca do 
7 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31a), w nastę-
pujący sposób:
poniedziałki i piątki – w godz. 8.00–12.00,
wtorki i środy – w godz. 12.00–16.00,
czwartki – w godz. 13.00–17.00,
w pokoju nr 209 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w ww. projekcie planu miejscowego rozpocznie się  
o godz. 16.00, 22 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a – sala 206 (II piętro)  
W tym dniu wyłożenie do publicznego wglądu 
zakończy się o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprze-
kraczalnym terminie do 21 lipca 2017 r. 
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziały-
wania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta – do-
datkowo Rada Miasta.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

NIERuChOMOśCI

OGŁOSZENIE

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiado-

mości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 
tel. 32/339-31-10, fax 32/339-31-17

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

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Katowicach, obręb: 0002, 
dz. Bogucice-Zawodzie, złożona z działek o numerach: 65/6, 65/8 o powierzchniach odpowiednio: 
0,1022 i 0,0087 ha, w sumie 0,1109 hektara, sprzedawanych łącznie z budynkiem biurowym o po-
wierzchni użytkowej wynoszącej 1340,33 m2. Działki ujawnione zostały w Księdze Wieczystej o numerze 
KA1K/00032900/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Nieruchomości te stanowią własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
sp. z o. o. w Gliwicach. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  
w Księdze Wieczystej zostało ujawnione. 
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowy-
mi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej. Minimalne postąpienie wynosi 50 000,00 zł (słow-
nie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ilość postąpień – minimum jedno. 
Cena wywoławcza netto wynosi 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zło-
tych 00/100), płatnego na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie 12 czerwca 2017 r. do godziny 9.30 
włącznie.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się 12 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, przy ul. Wincentego Pola 
16 w Gliwicach, pokój 110 (pierwsze piętro).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Przetargu” oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w „Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Przetargu” wraz z wymaganymi dokumentami do 12 czerwca 2017 r. do godziny 9.30  
w siedzibie organizatora przetargu. Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy 
opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji Istotnych 
Warunków Przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00–15.00, 
od poniedziałku do piątku, do 11 czerwca 2017 r. Cena specyfikacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście 
złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

sprzedaży:
•	 nr 222-235 do 8 czerwca 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 236 do 8 czerwca 2017 r.

użyczenia:
•	 nr 237 do 12 czerwca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMuJE,

ZaRZĄD buDyNKÓW MIeJSKICH I TOWaRZySTWO 
buDOWNICTWa SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
 

ogłasza V przetarg ustny ograniczony  
na wysokość stawki czynszu na najem lokalu użytkowego 
przy ul. Matejki 3 u-9 z przeznaczeniem na prowadzenie  

działalności gastronomicznej
1. OZNaCZeNIe PRZeDMIOTu PRZeTaRGu
Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku przy ul. Matejki 
3 (działka nr 881, obręb Stare Miasto). Łączna powierzch-
nia użytkowa lokalu wynosi 622,40 m2 w tym: parter – 
321,50 m2, I piętro – 66,49 m2, piwnica 234,41 m2. Budynek, 
w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy, jest własnością 
Miasta Gliwice.
Budynek przy ul. Matejki 3 w Gliwicach znajduje się w ob-
rębie staromiejskiego układu urbanistycznego Gliwic, wpi-
sanego do rejestru zabytków pod numerem A/270/50. 
W związku z powyższym wszelkie prace remontowe i/lub 
modernizacyjne wymagają zgody konserwatora zabytków.
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
wod.-kan., gazową, centralne ogrzewanie – sieciowe, WC 
w lokalu.
Lokal do remontu. Prace remontowe i modernizacyjne zwią-
zane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z § 7 umowy najmu.
Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym 
zakresie uzyskać konieczne zezwolenia do prowadzenia 
działalności w najmowanym lokalu użytkowym.
Z kartą stanu technicznego, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapo-
znać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali 
Użytkowych, pokój 107, ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. Dolnych Wałów 11, codziennie: poniedziałek – środa od 
godz. 8.00 do 15.00, czwartek od godz. 8.00 do 16.30, piątek 
od godz.8.00 do 13.30.
Przedmiotowy lokal użytkowy zarządzeniem PM-2534/16 
Prezydenta Miasta Gliwice z 17 marca 2016 r. oraz zarzą-
dzeniem nr PM-4475/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 9 maja 
2017 r. został przeznaczony do przetargu ograniczonego 
na wysokość stawki czynszu dla podmiotów deklarujących 
prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący przez działalność restauracyjną /gastronomicz-
ną/ rozumie działalność zdefiniowaną w sekcji I, dziale 56 
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (DzU 
z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z póź. zm.), który obejmuje 
następujące podklasy:
1) 56.10.a (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) 

– działalność w zakresie przygotowania i podawania posiłków 
gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym 
własnego wyboru z wystawionego menu, bez względu na to 
czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu , biorą 
je na wynos czy są im dostarczane,

2) 56.30 Z (przygotowywanie i podawanie napojów) – działal-
ność w zakresie przygotowywania i podawania napojów do 
konsumpcji na miejscu.

2. CeNa WyWOŁaWCZa I WySOKOŚĆ POSTĄPIeNIa
1. Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. użytkowej lokalu 

/parter, I piętro – 387,99 m2/ wynosi 7,00 zł/m2, a mini-
malna wysokość postąpienia (netto) wynosi 1,00 zł/m2 
powierzchni użytkowej.

Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie VAT w wyso-
kości 23%.
uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie 
podlega licytacji i wynosi:
234,41 m2 x 1,50 zł/m2 = 351,62 zł miesięcznie plus podatek 
VAT wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.
2. W okresie pierwszych 24 miesięcy obowiązywania umo-

wy, obowiązywać będzie odpłatność za omawiany lokal 
w wysokości 10% czynszu najmu określonego w § 4 ust. 
1 Umowy najmu.

3. Waloryzacja wysokości stawki czynszu za najem 1 m2 
powierzchni przedmiotowego lokalu zastosowana będzie:

– po upływie 2 lat od daty zawarcia umowy najmu,
– na zasadach zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Gli-

wicach nr XXXVI/908/2005 z 20 października 2005 r. 
w sprawie ustalania zasad nawiązywania stosunku najmu 
lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gli-
wice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe.

3. TeRMIN I MIeJSCe PRZeTaRGu
Przetarg rozpocznie się 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o go-
dzinie 10.15 w pokoju 121 – sala narad, I piętro, w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia 
do przetargu odbędzie się 27 czerwca 2017 r. (wtorek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121, sala narad, 
I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11.

4.  WaDIuM
Wadium wynosi: 8148,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto 
czterdzieści osiem złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić 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 dopiskiem 
„Lokal użytkowy ul Matejki 3 U-9”
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 poprze-
dzającym przetarg.
Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy 
znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony 
do licytacji.
Wadium wpłacone przez wygrywającego uczestnika przetar-
gu wlicza się na poczet pierwszych należności czynszowych 
z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania 
odsetek od tej kwoty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wy-
grał, zwraca się mu niezwłocznie, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy 
uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umo-
wy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

5. OKReŚLeNIe KWOTy WeKSLa
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora prze-
targu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcz-
nego czynszu.
Weksel in blanco dostępny jest w ZBM I TBS Sp. z o.o.

6. TeRMIN I WaRuNKI ZaWaRCIa uMOWy
1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia 

umowy najmu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia prze-
targu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony.

2. Umowa najmu przedmiotowego lokalu zawarta zostanie 
na 15 lat, z możliwością wypowiedzenia umowy najmu 
przez Wynajmującego:
a. bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

niedotrzymania warunków określonych w § 7 ust. 2  
Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu po 
uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu do 
zaprzestania naruszeń,

b. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowie-
dzenia w przypadku:

 – zalegania z zapłatą czynszu i/lub opłat dodatkowych 
za okres powyżej 5 miesięcy,

 – jeżeli Najemca bez ważnej przyczyny nie prowadzi 
w lokalu działalności określonej w umowie najmu 
(działalność gastronomiczna), przez okres dłuższy niż 
trzy miesiące, od dnia zakończenia remontu i ada-
ptacji lokalu do docelowej działalności w terminie 
określonym w § 7 ust. 5,

 – naruszania Regulaminu Porządku domowego/lub 
prowadzenia działalności uciążliwej dla osób zajmu-
jących lokale sąsiednie,

 – podnajmu i/lub oddania do odpłatnego i/lub nie-
odpłatnego użytkowania całości lub części lokalu.

3. Celem zabezpieczenia wydania lokalu Najemca dobro-
wolnie podda się egzekucji o wydanie indywidualnie 
oznaczonej rzeczy – przedmiotu najmu, po zakończe-
niu umowy najmu, na podstawie aktu notarialnego 
sporządzonego w oparciu o art. 777 § 1 ust. 4 Kodeksu 
postępowania cywilnego, który zostanie sporządzony 
i doręczony Wynajmującemu do dnia podpisania pro-
tokołu zdawczo-odbiorczego lokalu.

7. WaRuNKI uCZeSTNICTWa W PRZeTaRGu  
uSTNyM
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a. wpłacenie wadium i złożenie dokumentu potwierdza-
jącego wpłatę wadium (wyciąg przelewu),

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

c. złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Miasta Gliwice z tytułu m.in. podatku, najmu/użyt-
kowania lokalu, dzierżawy (załącznik nr 3),

d. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy, spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu. 
Jeżeli prowadzona działalność nie obejmuje branży 
gastronomicznej, należy złożyć promesę obejmującą 
zobowiązanie do rozszerzenia działalności gospodar-
czej w razie wylicytowania najwyższej stawki, a tym 
samym wygrania przetargu, w terminie 1 miesiąca od 
dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

e. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej wraz z promesą obejmującą 
zobowiązanie osoby fizycznej do podjęcia działalno-
ści gospodarczej w razie wylicytowania najwyższej 
stawki, a tym samym wygrania przetargu, w terminie 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego.

2. Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości, dowód wpłaty wadium.

3. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestni-
ka przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo  
w formie przewidzianej prawem (pełnomocnictwo szcze-
gółowe notarialnie poświadczone), upoważniające ją do 
podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby 
reprezentowanej. Za uczestnika przetargu (oferenta) 
uznaje się osobę (podmiot) wpłacającą wadium.

4.  Dokumenty wymienione w pkt. 1 nie będące orygina-
łami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika 
przetargu.

8. OGLĘDZINy LOKaLu
Oględziny lokalu użytkowego można dokonać 9 czerwca 
2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 10.30

9. POZOSTaŁe POSTaNOWIeNIa
Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden 
oferent, który zaoferuje stawkę czynszu wyższą od ceny 
wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie podane 
w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu może przetarg odwołać lub lokal 
może zostać wycofany z przetargu bez podania przyczyny.
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OGŁOSZeNIa

MIESZKALNE

uŻYTKOWE

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

 □ uL. MeTaLOWCÓW 6, lokal nr III, par-
ter, pow. 285,75 m2, 4 pomieszczenia; 
2 pomieszczenia sanitarne, 3 WC,  
3 korytarze
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 8.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 285 000,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin oględzin: 8 czerwca 2017 r. od godz. 7.45 do 8.00
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

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

 □ uL. OKRZeI 11, lokal nr III, parter,  
pow. 71,38 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 155 500,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2017 r. od godz. 14.00 do 14.10
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy 
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. WIeCZORKa 11, lokal nr 1a, parter, 
pow. 21,87 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 400,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 7 czerwca 2017 r. od godz. 12.40 do 12.50
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
10.45 do 10.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. WROCŁaWSKa 7D, lokal nr I, par-
ter, pow. 96,84 m2 + piwnica (6 po-
mieszczeń, korytarz, pow. 58,92 m2)  
9 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 300,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 9 czerwca 2017 r. od godz. 12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. SZaRa 10, lokal nr I, parter, piw-
nica, pow. 59,64 m2, 3 pomieszczenia 
i WC na parterze oraz 1 pomieszczenie 
w piwnicy
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 800,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.10
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od 
godz. 13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. RybNICKa 11, lokal nr III, parter, 
pow. 65,68 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 200,00 zł
Wadium: 6900,00 zł

Termin oględzin: 6 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddział 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ garaż nr II usytuowany w budynku 
przy uL. DWORCOWeJ 45, parter,  
pow. 40,81 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 32 400,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 14 czerwca 2017 r. od godz. 10.40 do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. LeLeWeLa 3, lokal nr 8, III piętro, 
pow. 52,37 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 200,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2017 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. OKOPOWa 10, lokal nr u-10,  
IV piętro – poddasze, pow. 25,20 m2  
+ piwnica – 3,80 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 700,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2017 r. od godz. 11.10 do 11.25
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od 
godz. 13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. CHORZOWSKa 36, lokal nr III, piw-
nica, parter, I piętro, II piętro (podda-

sze), pow. 156,94 m2, piwnica: 1 po-
mieszczenie; parter: 1 pomieszczenie; 
I piętro: 2 pomieszczenia i pomieszcze-
nie komunikacyjne; II piętro (podda-
sze): 3 pomieszczenia, pomieszczenie 
komunikacyjne, WC
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od 
godz. 13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. ZabRSKa 1, lokal nr I, parter,  
pow. 82,71 m2 + piwnica – 5,08 m2,  
2 pomieszczenia, 2 korytarze, WC
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 193 100,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2017 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od 
godz. 14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. DaSZyŃSKIeGO 19, lokal nr II,  
parter, pow. 70,81 m2, 2 pomieszczenia,  
2 korytarze, WC
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 141 600,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
14.30 do 14.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. JeSIONOWa 3a, lokal nr 3, II piętro 
(poddasze), pow. 75,38 m2 + komórka 
– 4,82 m2 + piwnica – 8,88 m2, 3 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC, 
przedpokój
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 100,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2017 r. od godz. 14.20 do 14.35
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. TaRNOGÓRSKa 233, lokal nr 1, pod-
dasze, pow. 103,75 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 800,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. TaRNOGÓRSKa 233, lokal nr 2, pod-
dasze, pow. 78,99 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. PLebISCyTOWa 4, lokal nr 2, par-
ter, pow. 95,21 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 
spiżarka, 2 łazienki z WC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 202 200,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
Termin oględzin: 7 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. STyCZyŃSKIeGO 57, lokal nr 1, parter, 
pow. 52,84 m2 + piwnica – 5,36 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
WC usytuowanego na klatce schodowej 
(w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 390,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 7 czerwca 2017 r. od godz. 11.30 do 11.40
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ PL. JaŚMINu 9, lokal nr 7, II piętro, 
pow. 64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2,  
3 pokoje, komórka, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 700,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 2 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. KRÓLOWeJ JaDWIGI 2, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC (do legalizacji), przedpokój
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 127 700,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2017 r. od godz. 14.40 do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 33, lokal nr 10a,  
II piętro, pow. 96,34 m2, korytarz, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z WC  
i 3 pokoje
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 213 400,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od 
godz. 9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. GÓRNyCH WaŁÓW 37, lokal  
nr 2, parter, pow. 78,06 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, łazienka z WC oraz 
przedpokój
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 14 czerwca 2017 r. od godz. 9.30 do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. DWORCOWa 38, lokal nr 9, I piętro,  
pow. 98,42 m2, 2 pokoje, kuchnia  
ze spiżarką, łazienka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 200,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 14 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. STaNISŁaWa CHuDOby 5, lokal  
nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2, 3 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze (dostęp do WC pozostają-
cego w częściach wspólnych nierucho-
mości odbywa się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2017 r. od godz. 10.30 do 10.45
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. NOWy ŚWIaT 4, lokal nr 5, II pię-
tro, pow. 75,05 m2, 3 pokoje, kuchnia,  
2 przedpokoje, WC
Termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 9 czerwca 2017 r. od godz. 12.30 do 12.40
(dodatkowy termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

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

NIERuChOMOśCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 805/5, obręb Stare Gliwice,  

KW GL1G/00032522/5 przy ul. Kozielskiej.
Termin przetargu: 19 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 161 640,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% po-
datek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 16 200,00 zł

Termin wpłaty wadium: 12 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości - oznaczonej jako 
• działka nr 662, obręb Żerniki, o pow. 

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 księgi wieczystej nr GL1G/000010300/3.

Termin przetargu: 19 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34

Cena wywoławcza nieruchomości*: 410 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).
Wadium: 41 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 34, obręb Nowe Mia-

sto, użytek b – tereny mieszkanio-
we, o pow. gruntu 0,0300 ha, z KW  
nr GL1G/00034274/5.

Termin przetargu: 26 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 59 000,00 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: 5900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 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

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa

KOMuNIKAT

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnych  
nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Termin składania ofert: 2 czerwca 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

KOMuNIKATY

NIERuChOMOśCI OFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier (obywatel ukrainy)
miejsce pracy: Gliwice;   nr ref.: Mu/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która 

istnieje na rynku od 28 lat,
• legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, 

Karta MultiSport, ubezpieczenie na życie),
• szkolenie wprowadzające.

Wymagania:
• znajomość j. polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację, 
• uprawnienia operatora wózków widłowych (uzyskane 

w Polsce) – warunek konieczny,
• doświadczenie w pracy z obsługą wózka widłowego 

(mile widziane z obsługą wózka widłowego wysokiego 
składowania),

• znajomość tematyki gospodarki magazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi komputera i kompu-

terowych urządzeń magazynowych,
• sumienność, umiejętność pracy w zespole, 

• gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Zakres obowiązków:
• obsługa dostaw i wysyłek magazynowych,
• rozładunek dostarczonych towarów do magazynu  

i odpowiednie rozmieszczenie,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• kontrola zapasów magazynowych i zapewnienie zgod-

ności stanów magazynowych,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• uczestnictwo w programach usprawnień.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Kadr i Płac 
(nr tel. 32/301-86-10, 32/301-84-76) lub przesłanie swojego CV 
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

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

Oferty z 24 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.

•  hydraulik   
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawo-
dowe, prawo jazdy kat. B, jedna zmiana, chęci do 
pracy, możliwość przyczenia do zawodu, miejsce 
pracy: teren kraju; 

•  magazynier 
wykształcenie zawodowe/średnie, doświadczenie: 
brak wymagań, zakres obowiązków: kompletacja 
zamówień do drogerii, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Pyskowice;

•  kierowca  kat. C – magazynier  
wykształcenie: zawodowe, prawo jazdy kat. C, 
doświadczenie na podobnym stanowisku, praca  
w grupie, zaangażowanie, komunikatywność, przyj-
mowanie i wydawanie materiałów budowlanych, 
obsługa klienta, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  ślusarz  
wykształcenie: zawodowe lub średnie techniczne, 
praca lekka, siedząco-stojąca, produkcja elemen-

tów do urządzeń elektronicznych, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice; 

•  elektromonter 
wykształcenie zawodowe/średnie techniczne, 
spec. elektryk, doświadczenie: 2 lata, mile widzia-
na znajomość jęz. angielskiego, uprawnienia SEP 
do 1 kV, prawo jady kat. B, zakres obowiązków: 
wykonywanie instalacji elektrycznych, szaf elek-
trycznych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  fryzjer  
wykształcenie zawodowe lub średnie, doświad-
czenie min. 2 lata, zakres obowiązków: strzyżenie, 
czesanie, koloryzacje, jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Pyskowice;

•  elektryk  
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie: 
min. 2 lata, uprawnienia SEP – mile widziane, 
prace elektryczne, pomocnicze ogólnobudowalne, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., 
ul. bojkowska 35a, 44-100 Gliwice 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: 
Inżynier Systemów bezpieczeństwa, 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków:
• dbałość o ciągłość pracy systemów bezpieczeństwa 

administrowanych przez firmę,
• udział w planowaniu i wdrażaniu nowych projektów,
• sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur,
• wsparcie techniczne klientów (bezpośrednie, zdalne 

i telefoniczne).
Wymagania:
• doświadczenie w zakresie wdrażania i administrowa-

nia systemów zarządzania budynkami BMS,
• znajomości systemów Windows 7/Windows 8/

Windows Server,
• znajomość zagadnień systemów monitoringu wizyjnego,
• umiejętność diagnozowania problemów,
• zdolności analityczne,
• samodzielność w podejmowanych działaniach, jak 

również umiejętność współpracy z zespołem,
• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji  

powierzonych zadań,
• dążenie do rozwoju zawodowego,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwala-

jącym na czytanie dokumentacji,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia 

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

• znajomość zagadnień systemów przeciwpożarowych,
• znajomość zagadnień systemów kontroli dostępu,
• znajomość zagadnień systemów sygnalizacji  

włamania i napadu,
• umiejętność pracy na wysokości.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny i CV,
• oświadczenie kandydata o niekaralności,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdol-

ności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych,

• oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości 
faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

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

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 

organizowanego wg procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
usługi chemicznego czyszczenia  

wymienników ciepła
Termin składania ofert:  

13 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

13 czerwca 2017 r. o godz. 10.15

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 

organizowanego wg procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
remont fotokomórek komory 

paleniskowej WP-70 nr 1
Termin składania ofert:  

9 czerwca 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert:  

9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 

organizowanego wg procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

wykonanie przyłączy sieci  
cieplnej na terenie miasta  

Gliwice – 10 zadań inwestycyjnych
Termin składania ofert:  

8 czerwca 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

8 czerwca 2017 r. o godz. 9.30

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 

organizowanego wg procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
usuwanie awarii branży budow-
lanej oraz roboty adaptacyjne dla 

przyszłych SWC PeC – Gliwice
Termin składania ofert:  

13 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

13 czerwca 2017 r. o godz. 10.30

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego:

Modernizacja instalacji elektrycznej i słabo prądowej wraz z praca-
mi towarzyszącymi

Termin składania ofert: 19 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na http://zso10.bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia zamówienia publiczne  
(http://zso10.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne)

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 zabudo-

wana 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. 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).

11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2017 r.  
o 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.

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

mieszkania (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 ewi-

dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczenia każdego ze wspólników i oświadczenia 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w  procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

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

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o.,

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

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

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

14. 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 Zabu-
DOWaNeJ PRZy uL. DaSZyŃSKIeGO 70 – NIe OTWIeRaĆ 
PRZeD DNIeM 14.06.2017”.
15. 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.
16. 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.

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