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Piast zakończył sezon. 
Wspaniała końcówka 

Nasza palma 
Drzewem Roku? 
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Startuje Letnie 
Kino PleneroweHala Gliwice na finiszu!

Szalejące konstruk-
cje, latające maszy-
nerie, rozmach tea- 
tralnych środków, 
plastyka sceny i nie-
okiełznany duch! Już 
10 czerwca w Nowych 
Gliwicach odbędzie się 
śląski finał tegorocznej 
INDuStRiaDy. 

Punktem kulmina-
cyjnym będzie nie-
zwykłe podniebne wi-
dowisko belgijskiego 
teatru tol, ale święto-
wać w rytmie maszyny 
będziemy przez całe 
popołudnie. atrakcji 
nie zabraknie!

Finał,
jakiego

jeszcze nie było
>> 5
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Kończy się budowa Hali 
Gliwice – jednego z najno-
wocześniejszych tego typu 
obiektów w Polsce. W naj-
bliższej przyszłości wyłonio-
ny zostanie operator, który 
kompleksowo będzie zarzą-
dzał obiektem. – Jeśli nie zo-
stanie nim komercyjny pod-
miot zewnętrzny, to Halą 
Gliwice zarządzać będzie 
spółka miejska – tak, jak to 
się robi w całej Polsce – za-
powiada prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. 

WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 22 czerwca 2017 r.
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https://gliwice.eu
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Kilka tysięcy osób oglądało podniebne widowisko na Pikniku Lotniczym, m.in. po-
kaz skoków spadochronowych, akrobacje szybowców, przeloty  samolotów, odlot 
balonu, rekonstrukcje bitew powietrznych z okresu I i II wojny światowej, a także 
widowiskowe gaszenie pożaru samolotem.  Organizatorem pikniku był Aeroklub 
Gliwice i Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego, a partnerami m.in.  
Miasto Gliwice  i Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. 

Było głośno i energetycznie!

fo
t. 

An
na

 F
ab

er
 In

di
go

 G
liw

ic
e

TourBus Red Bulla odwiedził Gliwice. Na jego dachu żywiołowy koncert dała Natalia 
Nykiel. Gliwiczan nie odstraszyła nawet niepewna pogoda. Na pl. Krakowskim jako 
pierwsi usłyszeliśmy utwory Natalii w nowych aranżacjach przygotowanych specjalnie 
na trasę Red Bulla. 

DRuGa StRONa W ObieKtyWie

Impreza dla prawdziwych twardzieli
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Ponad 3,5 tys. osób z całego kraju zgłosiło się, aby wystartować w największej imprezie biegów ekstremalnych w Polsce, czyli Runmageddonie, którego śląska edycja 
już 10 czerwca odbędzie się na gliwickich hałdach przy ul. Wschodniej. W surowym kopalnianym krajobrazie uczestnicy sprawdzą siłę i charakter w formułach: INTRO, 
CLASSIC oraz NOCNY REKRUT. 

Palma Zwycięstwa :-)

Gliwice odleciały
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Rzepakowe pola – to także Gliwice
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 dokończenie ze str. 1

 Najważniejsze prace bu-
dowlane już się zakończyły. Hala 
Gliwice w pełnej krasie prezen-
tuje się imponująco. W obiekcie 
montowane jest już wyposa-
żenie. Prowadzone są odbiory 
techniczne. – Założyliśmy, że 
hala musi być przede wszystkim 
konkurencyjna, aby poradziła 
sobie na rynku. Pozbieraliśmy 
doświadczenia trzech wcześniej 
wybudowanych podobnych 
obiektów w Polsce. Uwzględnili-
śmy zebrane wnioski, przeprojek-
towując obiekt w trakcie budowy. 
To wiązało się z opóźnieniami, do 
których i tak by doszło, chociażby 
ze względu na zmianę przepisów 
przeciwpożarowych. Nie jest to 
żadnym nieszczęściem, a raczej 
korzyścią. W tej chwili mamy 

obiekt wyjątkowy – i funkcjonal-
ny, i ładny, i konkurencyjny – pod-
kreśla prezydent Gliwic. 

 Niebawem ogłoszony 
zostanie kolejny przetarg na 
operatora Hali Gliwice. 

– Zakładam, że – poza pod-
miotami zewnętrznymi – do 
przetargu przystąpi też spółka 
komunalna, miejska. Jeśli uda się 
znaleźć operatora zewnętrznego 
– to dobrze. Jeśli nie – Halą Gli-
wice będzie zarządzała spółka, 
której właścicielem jest miasto 
– mówi  Zygmunt Frankiewicz. 
– Warto sobie uzmysłowić, że 
w Polsce normą jest zasada, że 
to miasta kierują tego rodzaju 
obiektami. Chcieliśmy tę normę 
zmienić, ale nie jest to zadanie 
łatwe. Podział ryzyka i ewen-
tualnych dochodów to skom-
plikowany temat. Umowa ma 

opiewać na 15 lat, w związku 
z czym trzeba naprawdę do-
brze przeanalizować wszystkie 
wątki, aby później nie ponosić 
zbędnych kosztów – podkreśla 
Zygmunt Frankiewicz. 

 Hala Gliwice będzie najno-
wocześniejszym obiektem w tej 
części Polski. Pomieści ponad  
15 000 widzów. Oprócz areny 
głównej powstała również 
mniejsza hala treningowa oraz 
nowoczesne zaplecze infrastruk-
turalne. – Jestem przekonany, że 
Hala Gliwice będzie funkcjono-
wała bardzo dobrze. Przyniesie 
dalszy rozwój Gliwic w tych 
sferach gospodarki, które do tej 
pory w naszym mieście nie dzia-
łały zbyt prężnie: gastronomii, 
hotelarstwie i wielu innych – pod-
sumowuje prezydent Gliwic.  

 (as)
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Radni za metropolią

5 czerwca ruch na ul. Kujawskiej został przywrócony Wy-
ŁĄCZNie dla komunikacji autobusowej KZK GOP.

Przypomina o tym Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów w Gliwicach. Re-
jon przebudowywanych ulic 
Kujawskiej, Akademickiej  
i Panewnickiej pozostanie za-
mknięty do czasu zakończenia  
prac.  (kik)

Hala Gliwice na finiszu

Podczas ostatniego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowano prace radnych nowej kadencji. Do ich zadań 
należy m.in. opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego. trzyletnia kadencja potrwa do 2020 r.

Podczas spotkania Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic, podziękował 
członkom poprzedniej kadencji za pracę, 
jaką włożyli w sprawne funkcjonowanie 
MRDPP i przedstawił nowy skład rady. 
Przez najbliższe trzy lata obowiązki pełnić 
będzie dziesięciu radnych: 

Mieszko adamkiewicz – przedstawi-
ciel organizacji pozarządowych,  Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie 
dla Gliwic”;

Krzysztof Czapla – przedstawiciel 
organizacji pozarządowych, Klub Środo-
wiskowy Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Śląskiej;

aneta Lipiec – przedstawiciel organizacji 
pozarządowych, Stowarzyszenie Animato-
rów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży;

Dariusz Opoka – przedstawiciel organi-
zacji pozarządowych, Stowarzyszenie GTW;

Patryk Rempała – przedstawiciel 
organizacji pozarządowych, Hufiec ZHP 
Ziemi Gliwickiej;

Jan Pająk – przedstawiciel Rady Miasta 
Gliwice – członek Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Gliwice, członek Komisji 

Gospodarki Komunalnej  oraz zastępca prze-
wodniczącego Komisji Budżetu i Finansów;

urszula Więckowska – przedstawiciel 
Rady Miasta Gliwice – wiceprzewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członek 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej;

agata balcer – przedstawiciel 
Prezydenta Miasta, specjalista w Wy-
dziale Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach;

Grzegorz Krysiński – przedstawi-
ciel Prezydenta Miasta, podinspektor 

w Wydziale Kultury i Promocji Miasta 
w Gliwicach;

andrzej Gillner – przedstawiciel i peł-
nomocnik Prezydenta Miasta ds. organi-
zacji pozarządowych, dyrektor Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych.

Podczas spotkania wybrano zarząd 
nowej rady. Przewodniczącą została 
Aneta Lipiec, zastępcą Jan Pająk, a se-
kretarzem Andrzej Gillner.  

– Rada jest organem konsulta-
cyjnym i opiniotwórczym. Opiniuje 
projekty strategii rozwoju powiatów 
lub gmin oraz projekty uchwał i akty 
prawa miejscowego dotyczące za-
dań publicznych. Wyraża też opinię 
w sprawach dotyczących funkcjono-
wania organizacji pozarządowych 
i realizowanych przez nie zadań. To 
ważne zadania umożliwiające lepszą 
i bardziej płynną współpracę między 
samorządem i organizacjami pożyt-
ku publicznego – wyjaśnia Katarzyna 
Chwastek, naczelnik Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta. 

 (mf)

będą działać dla pożytku publicznego
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„702” na Kujawskiej

abonament
dla mieszkańców

Mijają dwa lata, odkąd biuro Strefy Płatnego Parkowania  
wydało pierwsze abonamenty dla osób zameldowanych 
w SPP, uprawniające do parkowania pojazdów na miej-
scach postojowych w obrębie całej strefy. 

Rozwiązanie cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Roczna 
opłata wynosi 120 zł. Wykupione 
w ubiegłym roku abonamenty 
niebawem stracą ważność, warto 
więc zawczasu wykupić kolejne. 
Im wcześniej to zrobimy, tym 
większa szansa, że unikniemy 
kolejek w biurze SPP.

Aby otrzymać abonament, po 
wniesieniu opłaty (120 zł) należy 
okazać w biurze SPP kserokopię 
dowodu osobistego, kserokopię 
dowodu rejestracyjnego, a w 
przypadku pojazdów użytkowa-
nych w ramach umowy leasingo-
wej, najmu lub użyczenia – dodat-
kowo poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię tej umowy.

Biuro SPP (ul. Bojkowska 35A, 
pokój 001C, parter) czynne jest od 
poniedziałku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30, poza czwartkami, 
gdy działa w godz. od 10.00 do 
18.00.  Tel.: 32/441- 90-60; 32/441-
90-34. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.parkowaniegliwice.pl.  (mf)
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Ma wiele zalet i ogromne perspektywy rozwoju. Przede wszystkim jest ekonomiczna, bezpieczna i należy do najtańszych sposobów transportowania 
ładunków. taka z założenia jest żegluga śródlądowa. Czy szumnie zapowiadany przez rząd jej rozwój będzie kolejnym impulsem dla Gliwic? 

Jeszcze w tym roku mają 
ruszyć prace związane z odmu- 
laniem Kanału Gliwickiego. 
Inwestycja o wartości około 
miliarda złotych ma udrożnić 
drogę wodną z Gliwic do Opola, 
a w przyszłości dalej, do Szczecina, 
a następnie Rotterdamu. Plany 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej zakładają 
przywrócenie drogi wodnej 
dla transportu i sięgają 2030 r.  
Ma to być element polityki 
transportowej polskiego rządu 
zmierzającej do wykorzystania 
wszystkich gałęzi transportu 
w najkorzystniejszych dla nich 
strefach zastosowania. 

– Projekt modernizacji Kanału 
Gliwickiego zakłada III etapy 
realizacji. Obecnie administrator 
tej śródlądowej drogi wodnej – 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach – wykonuje 
I etap projektu (II fazę, w ramach 
której prace modernizacyjne 
trwają na śluzach Dzierżno 
i Łabędy) i równolegle realizuje 
procedury rozpoczęcia robót 
w ramach II etapu, obejmujące 
śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. 
Prace na obiektach w Kłodnicy 
i Rudzińcu zakończono w 2015 r. 
Odmulanie koryta żeglugowego 
kanału oraz modernizacja bu-
dowli towarzyszących zostało 
przewidziane jako III etap tego 
złożonego projektu. Mimo to już 
w tym roku RZGW w Gliwicach 
wykonał roboty pogłębiarskie na 
Kanale Gliwickim w woj. opolskim 
i śląskim. Kosztem 140 tys. zł 
wydobyto ok. 1 400 m3 osadów. 
Równolegle trwają starania 
mające na celu pozyskanie 
dofinansowania dla odmulenia 
sekcji V i VI drogi wodnej, czyli 
od śluzy Dzierżno do Łabęd 
i w kierunku gliwickiego portu – 
wyjaśnia Linda Hofman, rzecznik 

prasowy Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Według konwencji aGN 
główne drogi wodne 
w Polsce mają być dosto-
sowane do co najmniej 
iV klasy żeglowności. Do 
tego zmierzają działania 
polskiego rządu. 

– Drogi wodne w Polsce są 
zarządzane przez administrację 
rządową. Niestety są mocno 

zaniedbane.  W Europie 
Zachodniej i USA są spławne 
i wykorzystywane do celów 
transportowych i turystycznych. 
Polska dopiero opieszale 
powraca do tych możliwości. 
Ostatnia barka przepłynęła 
Kanałem Gliwickim w 2012 r.  
A przecież transport śródlądowy 
ma mnóstwo atutów. Skoro 
w krajach rozwiniętych, o dobrze 
funkcjonujących gospodarkach 
jest wykorzystywany, to podobnie 
powinno być i u nas – wyjaśnia 
Adam Neumann, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

Plusów jest znacznie 
więcej – odciążenie dróg, 
możliwość transporto-
wania większych gabary-
towo ładunków, po-
większenie żeglowności 
rzek z zabezpieczeniami 
powodziowymi, impuls 
rozwojowy dla regionów. 

Odnowę dróg wodnych 
w Polsce i utworzenie z Odry 
drogi handlowej zadeklarowało 
Ministerstwo Gospodarki Mor-

skiej i Żeglugi Śródlądowej. Ma 
powstać Kanał Śląski łączący 
Wisłę z Odrą. Środki na inwe-
stycję wartą ponad 10 mld zł 
mają pochodzić m.in. z Unii 
Europejskiej. 

– Transport śródlądowy to 
opłacalny interes. Gliwice są na 
to gotowe, port utrzymujemy 
w pełnej gotowości. Naszymi 
atutami jest dostępność 
komunikacyjna – w pobliżu 
portu przebiegają autostrady A1 
i A4, droga krajowa nr 88 oraz 
DTŚ. Gliwice są również dużym 
i ważnym węzłem kolejowym. 
Pozostaje nam czekać na działania 
rządu – mówi Adam Neumann. 

Odmulenie Kanału Gli-
wickiego to tylko jeden 
z pierwszych kroków 
zmierzających do udroż-
nienia drogi wodnej 
z Gliwic do Szczecina, 
a w przyszłości dalej, 
przez Hamburg, aż do 
Rotterdamu. 

– Działania w tym kierunku 
mogą się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. To bardzo do-
bry krok, ponieważ żegluga 
śródlądowa ma przyszłość. To 
nie tylko rozwiązanie ekolo-
giczne i ekonomiczne, ale też 
zwiększające bezpieczeństwo 
powodziowe i podnoszące 
komfort życia obywateli – pod-
sumowuje Jerzy Zachara, pre-
zes zarządu Śląskiego Centrum 
Logistyki w Gliwicach.  

Według szacunków minister-
stwa, na użeglownienie polskich 
rzek trzeba wydać około 60 
miliardów złotych. Całkowita 
realizacja zadania ma nastąpić 
do 2030 r. (mf)

Żegluga śródlądowa? 
Jesteśmy gotowi! 

Kanał Gliwice był budowany od 1934 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 1939. W momencie 
uruchomienia, kanał Gliwicki był najnowocześniejszym sztucznym szlakiem wodnym w Europie

Aktualnie w Polsce transport drogowy stanowi 86%, 12,5% kolejowy, a jedynie 
ok. 0,4% odbywa się drogą wodną. Zobowiązania wobec Unii Europejskiej, zawarte 
w tzw. białej księdze transport zakładają, że do 2030 roku drogą wodną powinno 
odbywać się 30% transportu.
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– Cichociemni byli autentyczni. Mówili do nas swoimi czynami. Nie oczekiwali wiel-
kich słów czy peanów. Po prostu działali – podkreśla agnieszka Polończyk, wnucz-
ka nieżyjącego już gliwickiego komandosa aK bolesława Polończyka, który znalazł 
się w panteonie oficjalnych patronów technikum nr 8 w Zespole Szkół ekonomicz-
no-technicznych. 

Wraz z pozostałymi krewny-
mi sześciu gliwickich bohaterów 
z czasów II wojny światowej, 
społecznością szkolną ZSE-T, 
przedstawicielami władz i sa-
morządu miasta oraz garnizonu 
wojskowego uczestniczyła ona 
we wtorek w uroczystym prze-
kazaniu sztandaru i nadaniu 
sośnickiej placówce imienia 
Cichociemnych. Spotkanie prze-
biegło zgodnie z ceremoniałem 

wojskowym. – Nadany nam 
sztandar otoczymy należytą czcią 
i szacunkiem. Idee, których jest 
symbolem, będą dla nas obo-
wiązkiem i najwyższym nakazem 
– deklarowała w trakcie uroczy-
stości dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych, 
Grażyna Gawol. Zastępca pre-
zydenta Gliwic Krystian Tomala 
przypominał z kolei z uczniom: 
Pamiętajcie o tym, aby swoją 

postawą, zachowaniem i nauką 
umacniać autorytet szkoły, bo 
patronującym wam bohaterom, 
cichociemnym żołnierzom AK, 
należy się najwyższy szacunek 
i uznanie.

Przypomnijmy, że gliwiccy 
cichociemni to 96-letni obecnie 
Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” 
oraz nieżyjący już: Edward Kiwer 
pseud. „Biegaj” (1919–1987), 
Bolesław Polończyk pseud. 

„Kryształ” (1906–1996), Leszek 
Ratajski pseud. „Żal” (1907–1975), 
Bogusław Wolniak pseud. „Mięta” 
(1907–1986) i Antoni Żychiewicz 
pseud. „Przerwa” (1919–2005). 

Od października ubiegłego roku 
mają oni swój pomnik przy kościele 
pw. św. Barbary. Teraz są również 
oficjalnymi patronami Technikum 
nr 8.  (kik)

tacy patroni zobowiązują
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Żegluga śródlądowa? Jesteśmy gotowi!
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Cegiełki dla Hospicjum

 dokończenie ze str. 1

Warsztaty spawania i luto-
wania, laboratorium robotów, 
nauka wykonywania odlewów 
– jeżeli zawsze chcieliście spró-
bować, ale nie mieliście okazji, 
to najwyższy czas to zmienić! 
10 czerwca na pikniku podczas 
INDUSTRIADY zgłębimy działanie 
wielu ciekawych urządzeń. Mło-
dzi konstruktorzy samodzielnie 
zbudują i zaprogramują roboty, 
które później stoczą walkę na 
ringu. Dorośli założą fartuchy 
i spróbują swoich sił z ciężkim 
sprzętem: spawalnicą, lutownicą 
i nitownicą. 

Symbolem rewolucji przemy-
słowej w Gliwicach była Królew-
ska Odlewnia Żeliwa, a inicjato-
rem budowy pieca ‒ hrabia von 
Reden. Obecnie piec stanowi 
centrum ekspozycji Oddziału 
Odlewnictwa Artystycznego Mu-
zeum w Gliwicach (wpisanego 
na Szlak Zabytków Techniki), po 
którym zostaniemy oprowadze-
ni. Zwiedzić będzie można także 
dawne kopalniane budynki ce-
chowni i maszynowni. Zapisy na 
trasę z przewodnikiem (Józefem 
Gumiennym – dyrektorem Gór-
nośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju oraz zarządcą 
obiektu) prowadzone będą na 

stoisku Urzędu Miejskiego. Po 
skończonej szychcie posilimy 
w obwoźnych kramach z je-
dzeniem, czyli... food truckach. 
impreza w Nowych Gliwicach 
rozpocznie się o godz. 16.00.

Poza Nowymi Gliwicami, 
w INDUSTRIADĘ 10 czerwca 
włączy się także Radiostacja przy 
ul. Tarnogórskiej. Dzieje nie-
zwykłego masztu będzie można 
zobaczyć w dokumentalnym 
filmie „Uwaga! Tu Gliwice”. Przy 
pomocy krótkofalówek i SP9PDF 
Akademickiego Klubu Krótko-
falowców nawiążemy łączność 
z całym światem. Dzieci będą 
mogły zbudować wieżę i wziąć 
udział w pokazach robotów, 
podczas których poznają ich za-
stosowanie w medycynie, prze-
myśle i wojskowości. 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 pikniku w ramach 
INDUSTRIADY w Nowych Gliwi-
cach jest Miasto Gliwice. Warsz-
taty przy Radiostacji i w Oddziale 
Odlewnictwa Artystycznego 
przygotuje Muzeum w Gliwicach. 
Atrakcje w Muzeum Techniki Sa-
nitarnej zapewnia Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Organizatorem wieczornego 
finału INDUSTRIADY w Nowych 
Gliwicach jest Miasto Gliwice, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Ars Cameralis 
Silesiae Superioris. (mm)

aKtuaLNOŚCi

Finał, jakiego jeszcze  
nie było!

Od kilku dni trwa głosowanie na Drzewo Roku 2017 
w konkursie organizowanym przez Klub Gaja.  O tytuł 
walczy m.in. feniks kanaryjski – palma, która w 1924 r.  
została przywieziona do Gliwic. 

Głos na palmę z Gliwic 
można oddać do 30 czerwca 
na stronie www.drzeworoku.pl.  
Zwycięzcę poznamy w lipcu. 
Mobilizujemy siły, ponieważ 
z gliwicką palmą rywalizuje 15 
innych drzew z całej Polski, m.in. 
dęby, lipy i topole. Gliwicka pal-
ma to najbardziej egzotyczne 
drzewo biorące udział w konkur-
sie. Doceńmy jej wyjątkowość!

Nominowany feniks kanaryj-
ski ma około 170 lat. Jest rodza-
ju żeńskiego, mierzy około 16 m, 
a w obwodzie ma 1,65 m. Palma 
dotarła do Gliwic w 1924 roku 
na wielką wystawę roślin egzo-
tycznych. Miała wówczas około 
70 lat i przyjechała z dwoma in-
nymi palmami, które również do 
dziś można podziwiać w gliwic-
kiej Palmiarni. Po zakończeniu 
wystawy pozostała w Gliwicach, 
ciesząc oczy kolejnych pokoleń 
gliwiczan. Palma przyczyniła się 

do powstania Palmiarni – ze 
względu na ograniczoną prze-
strzeń oranżerii władze miasta 
podjęły decyzję o rozbudowie 
obiektu i powstaniu Palmiarni 
Miejskiej. Na początku lat 50. 
XX wieku pracownik Palmiarni 
wysiał pochodzące z palmy 
nasiona, z których wyrosło 
następne pokolenie tych repre-
zentacyjnych roślin. Obecnie 30 
z nich w sezonie letnim zdobi 
zielone skwery w centrum Gli-
wic i Katowic.

– Na świecie jest około 3 tys. 
gatunków palm. Nasz feniks ka-
naryjski to wyjątkowy okaz. By 
go zobaczyć z bliska zapraszamy 
do Palmiarni, zachęcamy też do 
oddawania głosów w konkursie. 
Jego zwycięzca weźmie udział 
w konkursie na europejskie drze-
wo roku – mówi Marek Bytnar, 
kierownik gliwickiej Palmiarni.

 (mf)

Palma z Gliwic 
Drzewem Roku? 
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W sobotę 17 czerwca rozpocznie się tydzień dla Hospicjum Miłosierdzia bożego. Wyjąt-
kową i niezwykle ważną akcję zainaugurują sportowe atrakcje. Można już nabyć specjal-
ne cegiełki charytatywne na to wydarzenie.

Rozpoczęła się dystrybucja 
cegiełek wspierających 
jedną z największych akcji 
charytatywnych w regionie – 
Tydzień dla Hospicjum (17–24 
czerwca). Cegiełki kosztują 
5 zł i są dostępne w licznych 
punktach na terenie miasta 
w Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego przy ul. Daszyńskiego 29, 
szkołach i wybranych zakładach 
pracy, punktach sprzedaży Piasta 
Gliwice przy ul. Zwycięstwa 
36 i na stoisku klubu w CH 
FORUM. Cegiełki będzie można 
też nabyć przed oraz w trakcie 
zaplanowanych wydarzeń. 
Każdy może kupić dowolną ilość 
cegiełek. Warto zdecydować się 
na taki krok, ponieważ całkowity 
dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na rozbudowę 
gliwickiego hospicjum.

Dzieje się!
Tydzień dla Hospicjum 

rozpocznie się 17 czerwca na 
Stadionie Miejskim w Gliwicach 

(ul. Okrzei 20) Spartakiadą 
Przedszkolaka, pełnym atrakcji 
piknikiem dla gliwickich rodzin 
oraz XVI Meczem Gwiazd 
im. Henryka Bału szyń skiego 
między Reprezentacją Artystów 
Polskich (RAP) oraz Przyjaciółmi 
Hospicjum. Po stronie RAP 
wystąpią m.in.: aktorzy Jarosław 
Jakimowicz, bracia Marcin i Rafał 
Mroczkowie, Robert Moskwa, 
Przemysław Cypryański oraz 
Tomasz Schimscheiner, Bilguun 
Ariunbaatar, a także ex-kadrowicze 
Piotr Świerczewski i Radosław 
Majdan. Godnego rywala znajdą 
w drużynie Przyjaciół Hospicjum, 
której kapitanem jest Łukasz 
Bałuszyński, syn nieżyjącego 
Henryka Bałuszyńskiego. 
Poprowadzi on zespół, w którego 
składzie są także byli lub aktualni 
zawodowi piłkarze, m.in. 
Jarosław Kaszowski, Adrian 
Sikora, Wojciech Kędziora, Piotr 
Rocki, Jacek Wiśniewski, Janusz 
Bodzioch czy Robert Walkowiak. 
Na boisku pojawią się także znani 

śląscy i gliwiccy samorządowcy, 
m.in. Jarosław Wieczorek 
(wojewoda śląski), Marek 
Pszonak (przewodniczący Rady 
Miasta Gliwice), Piotr Wieczorek 
(wiceprezydent Gliwic). Zagrają 
również: Grzegorz Filipczyk, 
dyrektor CH Forum Gliwice, 
Krzysztof Gryc ze Stowarzyszenia 
Hospicjum Gliwice, Wojciech 
Kijewski, wychowawca Domu 
Dziecka nr 4, Marek Kwiatek, prezes 
Piasta Gliwice, Adam Sobierajski, 
tenor Opery Krakowskiej, Robert 
Małek, były sędzia piłkarski oraz 
przedsiębiorcy-filantropi: Piotr 
Leszkoven (Fluor SA) i Marek 
Śliboda (Marco).

W kolejnych dniach Tygodnia 
dla Hospicjum odbędą się 
m.in. występy zespołów Salake 
i Chrząszcze; seria animacji 
i wydarzeń w Młodzieżowym 
Domu Kultury oraz Gimnazjum 
nr 1 im. St. Batorego; Akademia 
Małego Hotelarza w Qubus Hotel 
Gliwce; gra terenowa, spektakl 
i warsztaty w CH FORUM. 

Kulminacją będzie koncert zespołu 
Myslovitz na Stadionie Miejskim 
(24 czerwca, godz. 20.00). Jego 
występ poprzedzą koncerty grup 
Canis Latrans (17:30) i Wyrwani 
(18.30). Wcześniej tego dnia, bo 
ok. godz. 10:00, na trasę ruszą 
biegacze rywalizujący w biegu 
charytatywnym „Kilometry dla 
hospicjum”, zaś w południe 
rozpocznie się ogólnodostępny 
piknik rodzinny. Wszystkie 
wydarzenia w ramach Tygodnia 
dla Hospicjum będą rozpoczynać  
się o godz. 12.00. 

Patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Miasta Gliwice, 
Wojewoda Śląski, Polski Związek 
Piłki Nożnej, Śląski Związek Piłki 
Nożnej, Polski Komitet Olimpijski.

Organizatorzy to Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Chorych 
Hospicjum w Gliwicach, Mag-
dalena Budny – radna Rady 
Miasta Gliwice, Gliwicki Klub 
Sportowy Piast SA, Centrum 
Handlowe FORUM, Qubus 
Hotel Gliwice, Fundacja Gra-
my Razem, Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gliwicach, Gimnazjum  
nr 1 im. St. Batorego w Gli-
wicach, Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny, Akademia Piłkar-
ska Team, Dom Dziecka nr 4  
w Gliwicach, Grupa Ambasador.

Więcej na temat akcji oraz 
szczegółowy program znaj-
dziemy na stronie internetowej  
www.dlahospicjum.pl. 

 (mf)
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Nowe Gliwice. To tu 10 czerwca w trakcie Industriady dziać się 
będzie najwięcej



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23-24/2017 (851-852), 8 czerwca 20176

SPORt / KuLtuRa

barok odkryty na nowo
W Muzeum w Gliwicach można zwiedzać niezwykłą wystawę malarstwa barokowego. 
Prezentowane są na niej dzieła przez lata ukryte w kościołach, klasztorach, muzealnych 
magazynach i na plebaniach. W kulturalnym rozkładzie jazdy – punkt obowiązkowy! 

Wśród trzydziestu obrazów 
pokazywanych w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) są zarówno 
płótna uznanych mistrzów, jak 
i dzieła nieznanych wcześniej 
śląskich mistrzów pędzla. ‒ 
Prawdziwą ozdobą ekspozycji 
jest wirtuozersko malowane 
przedstawienie św. Augustyna, 
Ojca Kościoła. Obraz Michaela 
Willmanna, zwanego śląskim 
Rembrandtem, został odnaleziony 
w klasztorze urszulanek we 
Wrocławiu – mówi Ewa Chudyba 
z Muzeum w Gliwicach.

Setki nieznanych wcześniej 
dzieł ujrzały światło dzienne dzięki 
polsko-czeskiemu projektowi 
badawczemu kierowanemu 
przez prof. Andrzeja Kozieła. 
‒ Oglądając zgromadzone 
w siedzibie Muzeum w Gliwicach 
obrazy, aż trudno uwierzyć, że są 

to dzieła wykonane na prowincji 
monarchii habsburskiej, jaką 
w tamtym czasie był Śląsk. Można 
bowiem odnieść wrażenie, że to 

malarskie prace, które powstały 
raczej w którymś z centrów 
artystycznych ówczesnej Europy. 
Sprawia to ich zadziwiająco 
wysoki poziom artystyczny, 
świadczący o wybitnych 
malarskich umiejętnościach 
twórców – wyjaśnia prof. Kozieł, 
kurator wystawy.

Ekspozycję „Nieznane 
arcydzieła, nieznani mistrzowie” 
można zwiedzać do 1 października. 
Młodzi miłośnicy sztuki będą 
mogli zgłębić malarstwo barokowe 
podczas zajęć muzealnych, 
w trakcie których poznają cechy 
i motywy tego stylu, przeniosą 
się do siedemnastowiecznej 
pracowni artystycznej i spróbują 
samodzielnie zaaranżować obraz. 
Szczegóły oferty edukacyjnej 
są dostępne na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl. (mm)

18 czerwca startuje tegoroczne Letnie Kino Plenero-
we. tradycyjnie o godz. 18.00 wyświetlana będzie baj-
ka dla dzieci, a o godz. 20.00 zaplanowano seanse dla 
dorosłych. Pierwsze spotkanie kinomanów odbędzie 
w Ligocie Zabrskiej.

W każdą niedzielę do 
końca lipca Letnie Kino 
Plenerowe będzie odbywać 
się w innej dzielnicy. Pierwsze 
seanse zaplanowano na 
boisku SP nr 11 (ul. Pocztowa 
31). Zobaczymy „Sawę. 
Małego wielkiego bohatera” 
i „Snajpera”. Warto przyjść 
trochę wcześniej i zarezerwować 

sobie miejsce na wygodnym 
leżaku, przygotowanym przez 
Miasto Gliwice. Następny seans  
(25 czerwca) odbędzie się na  
pl. Grunwaldzkim. Mali widzowie 
obejrzą „Kumbę”, a dorośli 
francuską komedię „Za jakie 
grzechy, dobry Boże?”. Wstęp na 
wszystkie projekcje Letniego Kina 
Plenerowego jest wolny.  (mm)

Michael Willmann, św. 
Augustyn, lata 90. XVII wieku, 
klasztor Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej  we Wrocławiu

Filmowy relaks 
na leżakach
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Piękny finisz Piasta!
Dziesiąte miejsce w tabeli piłkarskiej LOttO ekstraklasy zajął Piast Gliwice w zakończo-
nym właśnie sezonie. Gliwiczanie złapali wiatr w żagle w rundzie finałowej. W siedmiu 
meczach zaliczyli pięć zwycięstw, jeden remis i tylko jedną porażkę. imponujący finisz 
pozwala z optymizmem patrzeć na drużynę budowaną przez Dariusza Wdowczyka.

 – Cieszę się, że wygraliśmy 
i zakończyliśmy sezon na 
dziesiątym miejscu – powiedział 
trener Piasta Dariusz Wdowczyk 
po wygranej w Krakowie. Jedy-
nego gola dla Piasta w meczu 
z Cracovią kończącym sezon 
2016/2017 zdobył Maciej 
Jankowski. Gliwiczanie stwarzali 
więcej sytuacji i kilka razy byli 
blisko podwyższenia prowadzenia. 
– Myślę, że z przebiegu meczu 
zasłużyliśmy na wygraną. Mieliśmy 
sporo sytuacji, żeby zwiększyć 
przewagę. Byliśmy lepszym 
zespołem – przyznał opiekun 
Niebiesko-Czerwonych.

 Wliczając wygraną z Pasami,   
Piast zdobył komplet punktów 
w czterech ostatnich meczach 

sezonu 2016/2017. Wcześniej 
wysoko, bo aż 4:0 ograł u siebie 
Wisłę Płock. Wynikiem 2:1 na 
swoim boisku zakończyła się 
potyczka z Górnikiem Łęczna. 
Punktem przełomowym była 
jednak wygrana z Ruchem 
w Chorzowie. Gliwiczanie wygrali 
przy Cichej aż 3:0. 

 Warto podkreślić, że w siedmiu 
meczach rundy finałowej, Piast 
zaliczył pięć zwycięstw, jeden remis 
i jedną porażkę. Taki wynik jest 
odzwierciedleniem świadomości, 
jaką miała drużyna, walcząc 
o utrzymanie w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. Wszystko wskazuje 
na to, że zawodnicy „załapali” 
też filozofię, którą kieruje się 
trener Dariusz Wdowczyk. Sam 

szkoleniowiec na zakończenie 
sezonu podkreślał, że Piast 
jest zespołem z prawdziwego 
zdarzenia. 

Pierwszy raz prowadzę 
taką drużynę

 Trener Wdowczyk przejął 
drużynę w trudnym momencie. 
Właściwie wiadomo już było, 
że Piast będzie walczył przede 
wszystkim o utrzymanie 
w Ekstraklasie. – Pracowałem 
w kilku klubach i mogę – bez 
kurtuazji – śmiało powiedzieć, 
że zawodnicy Piasta lubią 
ze sobą przebywać, walczą 
o siebie i potrafią wstawić się 
jeden za drugiego. To jest coś, 
z czym spotykam się pierwszy 

raz – mówił Dariusz Wdowczyk 
w obszernym wywiadzie na 
oficjalnej stronie internetowej 
gliwickiego klubu. Zespołowość 
i zorientowanie na cel przełożyło 
się na wyniki, ale – jak podkreśla 
szkoleniowiec – możliwości 
Piasta są dużo większe. – To 
jest drużyna, która spokojnie 
powinna mieścić się w pierwszej 
ósemce. O to będziemy walczyli 
w kolejnych rozgrywkach – 
podkreśla Wdowczyk. Kilka dni 
temu klub z Okrzei poinformował, 
że drużynę opuści pięciu 

zawodników: Łukasz Sekulski, 
Patrik Mráz, Lukáš Čmelík, Michał 
Masłowski i Tomasz Mokwa.  
– Nie będziemy szukali dużych 
wzmocnień, ponieważ wracają 
m.in. Josip Barisić czy Karol 
Angielski. Z juniorów dołączą do 
nas na stałe Denis Gojko, Łukasz 
Krakowczyk i Patryk Dziczek. 
Mamy w planach, aby do Piasta 
przyszedł jeden lub dwóch 
piłkarzy. Chciałbym, aby ten 
zespół grał razem przez kolejne 
sezony – podsumował trener 
Wdowczyk. (as)

Jeźdźcy, tabory i śpiew, czyli Wieczór z Romami
ta impreza będzie bardzo barwna i głośna! Zaplanowano koncerty romskich  
muzyków i pokazy ujeżdżania koni. Zarezerwujcie sobie czas 18 czerwca!

 Wieczór z Romami w parku 
Chopina rozpocznie się o godz. 
16.00. Na wystawie starych 
fotografii będzie można 
zobaczyć, jak wyglądały dawne 
tabory, a także skosztować 
romskiej kuchni. Nie zabraknie 

również atrakcji i zabaw dla 
dzieci. Głównym punktem 
imprezy będą koncerty. 
Wystąpią Gipsy Boys, Albano 
i goście, Zorba – król cygańskiej 
gitary, Krystian & Romen oraz 
Toby Boys.

Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie Romów  
w  G l i w i ca c h .  W i e c zó r 
z Romami objął patronatem 
Prezydent Miasta Gliwice. 
Projekt jest dofinansowany 
z miejskiego budżetu. (mm)
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Na tropie zabytków

Zmierzą się z „Norą”

Wracając  
do twin Peaks

Filmowe melodie

Na 22 czerwca zaplanowano kolejną, szóstą już pre-
mierę w teatrze Miejskim w Gliwicach. tym razem na 
teatralne deski przeniesiona zostanie klasyka drama-
tu – „Nora” wg Henrika ibsena.

Sztuka pod alternatywnym ty-
tułem „Dom Lalki” została napisa-
na w 1879 roku. To jeden z teatral-
nych pewniaków, na które chętnie 
przychodzi publiczność na całym 
świecie. Zespół artystyczny Teatru 
Miejskiego pracuje nad kameralną 
inscenizacją najsłynniejszego nor-
weskiego dramatu małżeńskiego.

‒ Skandynawska opowieść 
o kobiecie, która z miłości do męża 
zaciągnęła dług, może rezonować 
dziś w naszej rzeczywistości. Kwe-
stie idealizowania kochanej osoby, 
braku przestrzeni do realnego 
spotkania, trudności w rozmowie 
o finansach są problemami po-
nadczasowymi. Błędne wyobraże-
nia na temat drugiego człowieka 
mogą prowadzić do tragedii – 
mówi Judyta Berłowska, reżyser 
spektaklu. Gliwiccy artyści zapro-
ponują widzom nowe odczytanie 

i świeże spojrzenie na klasyczny 
tekst. Premiera już 22 czerwca 
na małej scenie w gmachu przy  
ul. Nowy Świat 55‒57.

W tytułową rolę wcieli się Iza-
bela Baran, aktorka stałego zespołu 
gliwickiego teatru, znana z „Domu 
Spokojnej Młodości” i „O Józku, 
który grał bigbit”. Występ w tej 
sztuce to duże wyzwanie, ale też 
ciekawy materiał dla aktorki. Nora 
Helmer była jedną z pierwszych 
ważnych ról teatralnych między 
innymi dla Liv Ullmann.

Poza Baran w przedstawieniu 
zobaczymy Piotra Bułkę w roli 
Torvalda i Mariusza Galilejczyka 
jako dr. Ranka. Dominika Ma-
jewska wcieli się w panią Linde, 
a Maciej Miszczak zagra Nilsa 
Krogstada.

Teatr Miejski w Gliwicach to 
najmłodszy teatr dramatyczny 

w Polsce. Zespół intensywnie 
pracuje – w ciągu kilku miesięcy 
publiczność zobaczyła 5 premier. 
„Nora” będzie szóstą, ostatnią 
sztuką wprowadzoną na afisz 
przed wakacjami. ‒ Budujemy 
zespół, stawiając przed aktora-
mi i realizatorami wciąż nowe 
wyzwania – mówi Agnieszka 
Skowronek z Teatru Miejskiego. 
Na wrzesień i październik pla-
nowane są kolejne premierowe 
spektakle. (mm)

Rycerz Giedomił i giermek 
Spytko jako przewodni-
cy na szlaku zabytków? 
Z myślą o najmłodszych 
miłośnikach zwiedzania 
Muzeum w Gliwicach przy-
gotowało... komiks!.

Barwna i dowcipna publika-
cja w przystępny sposób pokazu-
je, jak przedmioty codziennego 
użytku stają się szacownymi 
zabytkami, zamkniętymi w szkla-
nych gablotach albo pokazywa-
nymi na wystawach. Komiksowa 
narracja prowadzona jest na 
dwóch planach – w średniowie-
czu, z którego wywodzą się Gie-
domił i Spytko, oraz w czasach 
współczesnych. ‒ Przeszłość 
wraz z upływem czasu oddala 
się od nas coraz bardziej, ale 
dzięki zabytkom możemy mieć 
z nią kontakt. Ten, kto zna histo-
rię, lepiej rozumie teraźniejszość  
– mówi Ewa Chudyba z Działu 
Edukacji Muzeum w Gliwicach.

Autorem scenariusza i rysun-
ków  jest historyk Mikołaj 
Ratka. Komiks „Skąd się biorą 
zabytki?” można nabyć w Willi 

Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
oraz pisząc na adres redakcja@
muzeum.gliwice.pl. 
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Muzyka poważna grana nie w sali koncertowej, ale na 
miejskim placu albo w parku? Już 18 czerwca na skwe-
rze bottrop będzie można usłyszeć walce, polki i czar-
dasze w wykonaniu Zespołu Salonowego eleganza.

‒ Muzyka salonowa, 
grana na żywo w plenerze, 
tworzyć będzie nową tradycję 
spędzenia wolnego czasu  
w ciekawych przestrzeniach 
miasta, jednocześnie nadając 
im niezapomniany klimat 
– zapowiada Waldemar 
Staniczek, skrzypek Eleganzy. 
W repertuarze zespołu są 
przede wszystkim utwory 
rozbrzmiewające na wie-
deńskich balach i salonach: 

serenady, marsze, wiązanki, 
uwertury. Same przeboje!

Otwarte Salony Muzyczne 
zaplanowano na wakacyjne 
niedziele: 18 czerwca (skwer 
Bottrop), 23 lipca (Rynek),  
20 sierpnia (skwer Salgótarján), 
17 września (park Chopina). 
Zespół Eleganza rozpocznie 
wszystkie koncerty punktualnie 
o godz. 12.00. Wstęp jest wolny, 
projekt został dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

Z okazji premiery nowego sezonu serialu „twin Peaks”, 
kino amok zaprasza na przegląd najważniejszych fil-
mów Davida Lyncha. W programie m.in. kinowa wersja 
„Miasteczka twin Peaks” i kultowy „Człowiek słoń”.

Między 17 a 22 czerwca 
na ekranie gliwickiego Amoku  
(ul. Dolnych Wałów 3) zobaczymy 
kilka najciekawszych filmów 
amerykańskiego reżysera. 
Będą eksperymentalne filmy 
krótkometrażowe, czarno-biały 
horror „Głowa do wycierania” 
(którym Lynch rozpoczął swoją 
karierę), obsypany nagrodami 
„Człowiek słoń” z Anthonym 
Hopkinsem w roli głównej, 
filmowa wersja „Twin Peaks” 
– „Ogniu krocz za mną”, a na 
koniec trzymająca w napięciu 

„Zagubiona autostrada”. 
Szczegółowe informacje 
są dostępne na stronie  
www.amok.gliwice.pl. (mm)

11 czerwca w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a) 
przypomnimy sobie melodie 
znane z bajek, musicali i filmów 
fabularnych. Wykona je trio 
w składzie: Aleksandra Stokłosa 
(wokal), Mateusz Tokarz (obój) 
i Mirella Malorny-Konopka. 
(fortepian). Organizatorem 
Podwieczorku muzycznego jest 
Klub Inicjatyw Kulturalnych. 
Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

W hołdzie Muniakowi
Czerwcowy koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” będzie poświęcony twórczo-
ści Janusza Muniaka, wybitnego saksofonisty. Wystąpi kwartet w składzie: Wojciech Nie-
dziela, Jarosław bothur, adam Kowalewski i Łukasz Żyła.

Janusz Muniak był jednym 
z pionierów free jazzu w Europie. 
Kilka razy wystąpił także na 
koncertach organizowanych 
przez gliwickie Stowarzyszenie 

Muzyczne Śląski Jazz Club. 
Koncert „Tribute to Janusz Muniak” 
zaplanowano na 22 czerwca. 
Impreza rozpocznie się o godz.  
20.00 w klubie muzycznym 4art 

(ul. Wieczorka 22). Organizatorem 
wydarzenia jest Śląski Jazz Club. 
Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.
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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

Już tylko kilka dni dzieli nas od końca głosowania na zadania przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Kto jeszcze nie oddał swo-
jego głosu na wybrane przedsięwzięcie z listy, ma ostatnią szansę – głosowanie potrwa do 12 czerwca.

Głosowanie na zadania w ramach 
przyłorocznego budżetu obywatelskiego 
rozpoczęło się 15 maja. Wielu gliwiczan 
podeszło do sprawy ambitnie – dzięki 
ich mobilizacji w większości osiedli został 
przekroczony minimalny próg frekwencji, 
a część osiedli ma również szanse na 
uzyskanie dodatkowych środków dzięki 
przejściu przez premiowany bonusem 
próg dla aktywnych. Nadal są jednak 
miejsca w Gliwicach, którym do tego 
daleko. Warto to zmienić! To ostatni 

moment, by zdecydować, co jest ważne 
i przydatne dla naszego osiedla, i oddać 
swój głos. 

Na listach budżetu obywatelskiego 
znajdują się – przypomnijmy – 103 
zadania w 21 osiedlach. Na ich realizację 
przeznaczono 4,5 mln zł. Do końca 
głosowania, na stronie internetowej 
www.gliwice.eu pod hasłem GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI, aktualizowane 
są dane dotyczące liczby głosów, które 
zostały oddane na poszczególne zadania 

w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, 
by głosowanie na zadania w osiedlu 
zostało uznane za wiążące.

Budżet obywatelski to inicjatywa 
dająca gliwiczanom możliwość wskazania 
przedsięwzięcia, które zostanie 
zrealizowane w przyszłym roku na danym 
osiedlu. To mieszkańcy decydują, na co 
zostaną przeznaczone środki i jak bardzo 
zmieni się ich otoczenie. Każdy może 
oddać tylko jeden głos wyłącznie na 
jedno wybrane zadanie – elektronicznie 

lub bezpośrednio w budynkach UM, 
filiach MBP i pozostałych wyznaczonych 
miejscach (w formie tradycyjnej – na 
formularzu papierowym). Wszystkie 
szczegóły dotyczące głosowania 
można znaleźć na stronie www.gliwice.
eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI.

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

  (kik)

Nie zwlekaj! Decyduj i głosuj!
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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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KOLORy 
MiaSta

GLiWiCKi buDŻet ObyWateLSKi

OSieDLe WiLCZe GaRDŁO                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           103 497

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

 SuMa      60 000

OSieDLe WOJSKa POLSKieGO                                                          Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           271 322

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

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

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

 SuMa    104 000

OSieDLe WÓJtOWa WieŚ                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           176 280

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

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

 SuMa    336 280

OSieDLe ZatORZe                                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           286 798

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

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

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

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

 SuMa    251 900

OSieDLe ŻeRNiKi                                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            138 925

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

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

 SuMa    150 000

OSieDLe ŚRÓDMieŚCie                                                                       Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           303 003

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

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

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

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

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

 SuMa    301 480

OSieDLe tRyNeK                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           357 609

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

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

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

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

 SuMa    245 000

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

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

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

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

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

 SuMa    366 000
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Przedsiębiorstwo energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

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

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie  
od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. ciągu  

nawęglania KWK Sośnica – PeC Gliwice Sp. z o.o.
termin składania ofert: 20 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2017 r. o godz. 10.45

Przedsiębiorstwo energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia organizowanego wg procedur określonych regula-
minem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie  
od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.  

eLeKtROFiLtRÓW: Kotłów WP-70  
NR 1, 2, 3, Kotłów WR-25  NR 1, 3, 4

termin składania ofert: 20 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2017 r. o godz. 10.15

Przedsiębiorstwo energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

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

utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie 
od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.  
zbiornika retencyjnego popiołu wraz  

z oprzyrządowaniem oraz pyłoprzewodami
termin składania ofert: 20 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2017 r. o godz. 10.30

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur 

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

budowę kompaktowych stacji  
wymienników ciepła zlokalizowanych 

na terenie miasta Gliwice – 41 szt.
termin składania ofert: 12 czerwca 2017 r. do godz. 11.30
termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2017 r. o godz. 12.00

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur określo-

nych regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

usuwanie awarii branży budowlanej 
oraz roboty adaptacyjne dla  
przyszłych SWCPeC – Gliwice

termin składania ofert: 13 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 13 czerwca 2017 r. o godz. 10.30

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

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

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
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 przetargu 
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur określonych  

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
wykonanie remontu armatury  

wylotowej z kotłów WR-25
termin składania ofert: 19 czerwca 2017 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

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

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 przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur określo-

nych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
remont sieci cieplnej W.P.  

w rejonie ul. Kozielska w Gliwicach
termin składania ofert: 12 czerwca 2017 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2017 r. o godz. 11.30

OGŁOSZeNia

kOMuNIkATY

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy 
podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na 
stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SeSJa RaDy MiaSta
8 czerwca 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00  

rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 11 maja 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 662).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2017 rok (druk nr 663).

8. Projekt uchwały w sprawie podjęcia dzia-
łań zmierzających do wyłonienia biegłego 
rewidenta mającego dokonać badania 
sprawozdania finansowego Miasta Gli-
wice za rok 2017 (druk nr 655).

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2016 rok (druk nr 661) oraz projekt 
uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Prezydentowi Miasta Gliwice z wy-
konania budżetu za 2016 r. (druk nr 657):
a) przedstawienie sprawozdania z wyko-

nania budżetu,

b) przedstawienie sprawozdania finanso-
wego,

c) przedstawienie opinii z badania spra-
wozdania finansowego, 

d) przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach 
dotyczącej wykonania budżetu,

e) przedstawienie informacji o stanie 
mienia Miasta,

f) przedstawienie opinii komisji stałych 
Rady Miasta w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu,

g) przedstawienie projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu, 

h) przedstawienie stanowiska Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu,

i) przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie stanowiska 
Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawoz-
dania z wykonania budżetu, 

j) przedstawienie stanowiska Prezydenta 
Miasta, 

k) wystąpienia klubów radnych i radnych, 

l) dyskusja nad sprawozdaniem finan-
sowym oraz nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta zgodnie 
z § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regulaminu 
Rady Miasta. 

m) przedstawienie, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, projektu uchwały w spra-
wie absolutorium dla Prezydenta 
Miasta.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad i warunków 
korzystania z przystanków komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Gliwice  
(druk nr 658).

11. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia na terenie gminy Gli-
wice obszaru objętego zakazem palenia 
na przystankach komunikacji publicznej 
(druk nr 654).

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
miasta Gliwice na rok 2017 na sfinan-
sowanie prac konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
(druk nr 656).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie prawa własności działki  
nr 115, obręb Bojkowskie Pola, o powierzch-
ni 3,3147 ha, położonej w Gliwicach na  
zachód od ul. Bojkowskiej (druk nr 660).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
i wydzierżawienie nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice, po-
łożonej przy ul. Dunikowskiego, na czas 
nieoznaczony (druk nr 659).

15. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Przedszkola Miejskiego nr 37 oraz Przed-
szkola Miejskiego nr 38 w Gliwicach do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Gliwicach (druk nr 638).

16. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

ObRaDy Na ŻyWO
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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,  
parter, pow. 285,75 m2, 4 pomiesz-
czenia, 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. 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: 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 pomiesz-
czenia
termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 400,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
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, 
parter, pow. 96,84 m2, 9 pomiesz-
czeń, 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 Oddział 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, 
piwnica, pow. 59,64 m2, 3 pomiesz-
czenia i WC na parterze oraz 1 po-
mieszczenie 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, par-
ter, 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: 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.

 □ uL. DWORCOWa 45, garaż nr ii usy-
tuowany w budynku, 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 zgłosze-
niu 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 pię-
tro, pow. 52,37 m2, 4 pomieszcze-
nia
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 zgłosze-
niu 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 pomiesz-
czenie
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 ROM 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, 
piwnica, parter, i piętro, ii pię-
tro (poddasze), pow. 156,94 m2, 
piwnica: 1 pomieszczenie; parter:  
1 pomieszczenie; I piętro: 2 po-
mieszczenia i pomieszczenie ko-
munikacyjne; II piętro, poddasze: 
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 pomiesz-
czenia, 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 zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. CZaJKi 3, lokal nr Xii, i piętro, 
pow. 226,70 m2, 11 pomieszczeń, 
3 korytarze, 4 pomieszczenia WC, 
pomieszczenie sanitarne
termin przetargu: 3 sierpnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 510 900,00 zł
Wadium: 25 600,00 zł
termin oględzin: 23 czerwca 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45, 11 lipca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 28 lipca 2017 r.

 □ uL. JeSiONOWa 3a, lokal nr 3, ii pię-
tro (poddasze), pow. 75,38 m2 + ko-
mórka – 4,82 m2 + piwnica – 8,88 m2,  
3 pokoje, 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: 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, 
poddasze, pow. 103,75 m2, 3 poko-
je, 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: 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, 
poddasze, 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: 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, 
parter, 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: 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 pokoje, 
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: 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, przed-
pokój, 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: 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 Oddział 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 po-
koje, 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 poko-
je, 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, lo-
kal nr 16, ii piętro, pow. 58,93 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, po-
mieszczenie gospodarcze (dostęp 
do WC, pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości, 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 piętro, 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 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, 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

http://www.zgm-gliwice.pl
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II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 444, obręb bojków, o po-

wierzchni 0,2386 ha, położonej w Gliwi-
cach na południe od ul. św. brata alber-
ta, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00037445/6.

termin przetargu: 27 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 361 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 36 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanych 
• działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, 

zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, 
o łącznej powierzchni 0,1645 ha, poło-
żonych w Gliwicach przy ul. Młodego  
Górnika 13, stanowiącej własność  
Miasta Gliwice. 

termin przetargu: 20 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 *: 424 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 42 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako 
• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikor-

nik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha,  
zapisanej w księdze wieczystej nr 

GL1G/00033240/1, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, położonej w Gli-
wicach na wschód od ul. Marzanki

termin przetargu: 20 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 288 700,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 28 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych 
spełniających podane w pełnej treści ogłoszenia kryteria 
określone w ustawie z 14 listopada 2016 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (tj. DzU z 2016 r., poz. 2052), na sprzedaż 

• udziałów Miasta Gliwice w nierucho-
mościach rolnych i leśnych położonych 
w miejscowości Rdzów, w obrębie 
Rdzów 1 i Rdzów 2, gmina Potworów, 
województwo mazowieckie, objęte 
księgami wieczystymi:

1. RA1P/00008130/9 – działki gruntu, nr: 122, 317, 319, 
540, 803, 920, 1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797,123/2, 
397,414, 1468, 1563, 1656, 759/1, 876/1 i 125/2 o łącz-
nej powierzchni 6,4715 ha, przy czym działka nr 397 
jest zabudowana domem mieszkalnym i zabudową 
gospodarczą, udział Miasta Gliwice wynosi 1/5 części; 

2. RA1P/0008131/6 – działki gruntu nr: 1602, 1507, 
1695, 1755 i 1815 o łącznej powierzchni 0,3300 ha,  
udział Miasta Gliwice wynosi 3/80 części.

termin przetargu: 26 czerwca 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości (łączna)*: 40 500,00 zł
Udział procentowy działek leśnych w cenie wywoławczej 
wynosi: 8,96%, natomiast działek rolnych 91,04%.
Cena wywoławcza jest ceną brutto, przy czym na podstawie 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.) cena udziału w działce nieza-
budowanej (nr 540) położonej na terenach mieszkalnictwa 
rolniczego i zabudowy zagrodowej zawiera 23% podatek 

VAT, ceny pozostałych udziałów w 24 działkach niezabudo-
wanych położonych na terenach użytków rolnych oraz na 
terenach lasów i dolesień (nr 122, 317, 319, 540, 803, 920, 
1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797,123/2, 397,414, 1468, 
1563, 1656, 759/1, 876/1 i 125/2, 1602, 1507, 1695, 1755 
i 1815) podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1, pkt. 9 ww. ustawy, natomiast udział w działce 
zabudowanej (nr 397) podlega zwolnieniu z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 ww. ustawy o podatku VAT.
Wadium: 4100,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 czerwca 2017 r.
_____________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości – oznaczonej jako 

• działka nr 34, obręb Nowe Miasto, 
użytek b – tereny mieszkaniowe, 
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.
___________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 1032/2, obręb Żerniki, użytki 

RiVa, RiVb, o pow. gruntu 0,0842 ha 
z KW nr GL1G/00059299/7.

termin przetargu: 10 lipca 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 *: 220 000,00 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: 22 000,00 zł

termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej, obejmującej 

• działkę nr 1327, obręb Sośnica, o po-
wierzchni 0,4187 ha, położonej przy  
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisa-
nej w KW nr GL1G/00020177/4. 

termin przetargu: 4 lipca 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 *: 1 330 000,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 710 
z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT
Wadium: 133 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
IV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych części nieruchomości, położonych w Gli-
wicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako: 

• działka nr 512/2, obręb bojków, 
o powierzchni 0,0436 ha, KW 
GL1G/00036901/4 oraz działka nr 
1655/2, obręb bojków, o powierzchni 
0,0063 ha, KW GL1G/00038160/1. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich – tj. działek nr 510 i 513 oraz działek nr 511/3 
i 511/5 (powstałych w wyniku podziału działki nr 511), 
obręb bojków.
termin przetargu: 5 lipca 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*: 45 900,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 4600,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2017 r.

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

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

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

ZaRZĄD buDyNKÓW MieJSKiCH i tOWaRZyStWO 
buDOWNiCtWa SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

PiSeMNy PRZetaRG NieOGRaNiCZONy
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa 

zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nie-

ruchomości 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. Budy-
nek 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 prze-

targ, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie do 9 czerwca 2017 r. wa-
dium na konto ZBM I TBS w ING Banku 
Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data wpływu wa-
dium 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. Dol-
nych Wałów 11.

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

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

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

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – po-
świadczone za zgodność z oryginałem za-

świadczenia o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczenia każdego ze wspólników 
i oświadczenia wszystkich wspólników o wyra-
żeniu zgody na ich reprezentowanie w  procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

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

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

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan 
techniczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu 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 koper-
tach do 9 czerwca 2017 r. do godz. 13.00. 

14. Koperty z ofertą winny być opisane w nastę-
pujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubez-
pieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujący opis:
,,OFeRta Na ZaKuP NieRuCHOMOŚCi GRuNtO-
WeJ ZabuDOWaNeJ 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 wią-

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

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

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 powierzchni 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 rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej. Minimalne postąpienie wynosi 50 000,00 zł (słownie: 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 złotych 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 Przed-
siębiorczości 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 Warunków Przetargu” oraz złożenie 
pisemnej oferty o treści określonej w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” wraz z wymaganymi dokumentami do 12 
czerwca 2017 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu. Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegó-
łowy 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 Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości 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, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

Zarząd budynków Miejskich i towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, www.zbmgliwice.pl

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

Wałów 11 w Gliwicach,
•  w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@

zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji na temat pro-
ponowanych mieszkań. 

Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343  
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 32/339-29-64, 32/339-29-65.
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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 18 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34 rozpocznie się ii ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej niezabudowane działki nr 272/1 i 272/3, obręb Stare Łabędy, zapisanej 
w księdze wieczystej nr GL1G/00033253/5.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 275 000,00 zł
Wadium: 27 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2750,00 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.).
Nieruchomość obejmująca niezabudowane działki  
nr 272/1 i 272/3 została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3753/16 z dnia 
24 listopada 2016 r.
i przetarg został przeprowadzony 28 marca 2017 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Klasztornej w otocze-
niu zabudowy głównie mieszkaniowej. Nieco dalej znaj-
dują się tereny Portu Gliwickiego i Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Teren niezabudowany, porośnięty 
drzewami i krzewami. Kształt działek regularny – wąski 
i wydłużony. Na działkach występują różnice wysokości 
terenu. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1723 ha, 
w tym działka nr 272/1 o pow. 0,1485 ha, uzytek „Bp” 
i działka nr 272/3 o pow. 0,0238 ha, użytek „Bp”.
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na terenie 
przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzen-
nego pod drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 272/2, 
obręb Stare Łabędy, do ul. Klasztornej, pod warunkiem 
utwardzenia nawierzchni i niwelacji terenu.
Włączenie działek do sieci dróg publicznych oraz ewen-
tualne zagospodarowanie fragmentów przeznaczonych 
w planie pod drogi publiczne powinno być wcześniej 
uzgodnione z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach.
Działki są nieuzbrojone. Sieci uzbrojenia terenu 
znajdują się w ulicy Klasztornej, są to następujące 
sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazowa. Możliwość i warunki podłączenia 
poszczególnych sieci należy uzgadniać bezpośrednio 
z właścicielami sieci.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym 
miasta Gliwice pod adresem: http://utn.pl/5ENua.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu terenu obejmują-
cego dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) teren poło-
żony przy ul. Klasztornej, obejmujący działki nr 272/1 
i 272/3, obręb Stare Łabędy, oznaczony jest symbolem 
11MN – co oznacza: Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz w niewielkich częściach symbola-
mi 3KL i 4KL, co oznacza: Tereny komunikacji drogowej 
istniejącej i modernizowanej oraz projektowanej – ulice 
lokalne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:

a)   usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach 
budynków,

b)   usługi nieuciążliwe samodzielne budynki usłu-
gowe,

c)   budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej 
niskiej (budynki do 4 mieszkań lub zespołu takich 
budynków),

d)   zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
e)   niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
f)   urządzenia budowlane, sieci infrastruktury tech-

nicznej.
Przeznaczenie podstawowe 3KL i 4KL:

a)   lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostoso-
wanym do klasy i funkcji ulicy,

b)   niezbędna infrastruktura techniczna.
Przeznaczenie dopuszczalne:

a)   miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
b)   zieleń ochronna ozdobna,
c)   sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

prowadzone zgodnie z warunkami określonymi 
w przepisach odrębnych, w oparciu o sporzą-
dzone dokumentacje techniczne, uzgodnione 
z zarządcami dróg,

d)   urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach 
pieszo-rowerowych o charakterze turystycznym, 
obiekty małej architektury,

e)   urządzenia komunikacji zbiorowej (przystanki, 
zatoki autobusowe).

uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się 
ze stanem nieruchomości w terenie i planem zagospo-
darowania przestrzennego.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą wadium w wysokości 27 500,00 
zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z za-
znaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 
272/1 i 272/3, obr. Stare Łabędy, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 13 lipca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowa-

nej 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 wyzna-
czonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości 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 pełno-
mocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesię-
cy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (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, za-
wierającym 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 roz-
strzygnięcia 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 17 sierpnia 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości 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 zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3753/16 z 24 
listopada 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 nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
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 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone 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. 

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
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

NIERuChOMOśCI

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

poz. 2147 z późn. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki  
Mieszkaniowej w Gliwicach przy  

placu inwalidów Wojennych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy zawiera-

jące nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

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

Śląskiego w biuletynie informacji Publicznej, zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 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 inter-
netowej urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) i na stronie podmio-

towej Wojewody Śląskiego w biuletynie 
informacji Publicznej, zostały podane do 

publicznej wiadomości wykazy zawierają-
ce nieruchomości przeznaczone do:

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

w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 238 do 15 czerwca 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 94/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 95/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 96/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 97/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 98/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 100/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 101/2017 do 20 czerwca 2017 r.

•	 nr 102/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 103/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 104/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 105/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 106/2017 do 20 czerwca 2017 r.
•	 nr 108/2017 do 21 czerwca 2017 r.

sprzedaży, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:

•	 nr 11/SP/2017 do 21 czerwca 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 241 do 15 czerwca 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 242–243 do 19 czerwca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMuJE,
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMuJE,

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 numer 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 plano-
waniu 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 udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 
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) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko od 16 czerwca do 
14 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31a), w następujący 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 przyjętymi w ww. projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 
2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a 

– sala 206 (II piętro) o godz. 16.00. W tym dniu wyłożenie do 
publicznego wglądu zakończy się o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie 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 nieprzekraczalnym 
terminie do 28 lipca 2017 r.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania 
na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta dodatkowo Rada Miasta.
uwaga!
informuję, że ogłoszenie opublikowane w Miejskim Serwisie 
informacyjnym nr 22/2017 z 1 czerwca 2017 r. uznaję za 
nieważne w związku z nie opublikowaniem załącznika 
graficznego stanowiącego integralną część ogłoszenia.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 

dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej,  
Pocztowej i Płażyńskiego 

(sporządzonego na podstawie uchwały numer nr XI/270/2015  
Rady Miasta Gliwice z 19 listopada 2015 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 ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 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 zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 19 
czerwca do 17 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A), w następujący 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 208 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 lipca 2017 r.  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a – sala 
206 (II piętro) o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 lipca 2017 r.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na 
środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta dodatkowo Rada Miasta.
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OGŁOSZeNia
NIERuChOMOśCIOFERTA PRACY

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 12, ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice

Do konkursu może przystąpić: 
1)  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który 

spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przy-

gotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 
lub placówce wchodzącej w skład zespołu, 
w której wymagania dotyczące kwalifikacji 
nauczycieli są najwyższe lub

b) ukończył studia pierwszego stopnia lub studia 
wyższe zawodowe i posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczy-
cielskie albo nauczycielskie kolegium języków 
obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole lub szkole 
wchodzącej w skład zespołu, w której wy-
magania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są 
najwyższe; 

c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomo-
we z zakresu zarządzania albo kurs kwalifika-
cyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzo-
ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli;

d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowi-
sku nauczyciela akademickiego;

e) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora:

• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie 
ostatnich pięciu lat pracy lub

• pozytywną ocenę dorobku zawodowego 
w okresie ostatniego roku albo

• w przypadku nauczyciela akademickiego – 
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 
czterech lat pracy w szkole wyższej;

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mo-
wa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.  
– Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.

2)  Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia 
łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wy-

móg ten nie dotyczy obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 

w tym co najmniej dwuletni staż pracy na 
stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go lub postępowanie dyscyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: c, f, 
h, j.

3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudnio-
ny na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedago-
gicznych w urzędzie organów administracji rządowej, 
kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komi-
sjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku 
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniający 
wymagania określone w pkt 1 z wyjątkiem wymogu 
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo po-
zytywnej oceny dorobku zawodowego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 

b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio: 
Szkoły lub Zespołu;

c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata;

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczy-
ciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierow-
niczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdza-
jących posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym 
mowa w lit. d;

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z za-
kresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów;

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – 
w przypadku nauczyciela;

m) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 
ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych 
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 12 w Gliwicach” w terminie do 19 czerwca 
2017 r. do godziny 15.00 na adres:

urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Jasna 31 a,

Wydział edukacji, pokój 114

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezy-
denta Miasta Gliwice. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

że 18 lipca 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 stanowiących własność Miasta 
Gliwice, obejmujących niezabudowaną działkę nr 274/2, obręb Stare Łabędy, zapisaną w 
księdze wieczystej nr GL1G/00033092/8 oraz zabudowaną działkę nr 273, obręb Stare Łabędy, 
KW nr GL1G/00046693/5.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 295 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 117 026,50 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 
177 973,50 zł
Wadium: 29 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2950,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
Vat zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.), stanowi 39,67% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej usta-
wy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem Vat. Cena nie podlega-
jąca opodatkowaniu 23% podatkiem Vat stanowi 
60,33% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Nieruchomości obejmujące niezabudowaną działkę nr 
274/2 oraz zabudowaną działkę nr 273, obręb Stare 
Łabędy, zostały przeznaczone do zbycia w drodze prze-
targu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta nr PM-3754/16 z 24 listopada 2016 r.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Staromiejskiej 42 
w otoczeniu zabudowy głównie mieszkaniowej. 
Nieco dalej znajdują się tereny Portu Gliwickiego 
i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teren nie-
zabudowany, porośnięty drzewami i krzewami. Kształt 
regularny – wąski i wydłużony. Na działce występują 
różnice wysokości terenu.
Działka niezabudowana nr 274/2, obręb Stare Łabędy, 
o powierzchni 0,0674 ha, użytek „Bp”, działka zabu-
dowana nr 273, obręb Stare Łabędy, o powierzchni 
0,0863 ha, użytek „B”. Łączna powierzchnia wynosi 
0,1537 ha.
Opis budynku:
• mieszkalny,
• powierzchnia użytkowa 134 m2,
• II-kondygnacyjny,
• wzniesiony w technologii tradycyjnej,
• mury nośne z cegły, działowe z cegły pełnej,
• schody – konstrukcja drewniana,
• stropy – drewniane w stanie dostatecznym,
• dach, konstrukcja drewniana, kryty papą, w stanie 

dostatecznym,
• stolarka okienna i drzwiowa – PCV – stan średni 

i drewniana – stan zły, drzwi płytowe pełne, płyci-
nowe w złym stanie,

• tynki – z licznymi odpadami, malowane, w złym 
stanie,

• instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.
W budynku są 3 lokale mieszkalne (niewyodrębnione).
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na terenie 
przeznaczonym w planie zagospodarowania prze-
strzennego pod drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem do 
ul. Staromiejskiej.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym 
Miasta Gliwice pod adresem: http://utn.pl/5ENua.
Do budynku doprowadzona sieć elektryczna, wodo-
ciągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Obciążenia nieruchomości:
W księdze wieczystej nr GL1G/0033092/8 zapisana 
jest nieograniczona w czasie służebność przesyłu 
ustanowiona na działce nr 274/2 w zakresie:
• sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, 

o długości 27,45 m i szerokości strefy ochronnej 
po 2,0 m z każdej strony sieci, a w miejscach prze-
cięcia się strefy ochronnej z granicą działki – do 
granicy działki plus średnica sieci;

• kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, o dłu-
gości 20,53 m i szerokości strefy ochronnej po 2,5 
m z każdej strony sieci, a w miejscach przecięcia 
się strefy ochronnej z granicą działki – do granicy 
działki plus średnica sieci.

Przez południowo-wschodni narożnik działki nr 273 
przechodzi sieć telekomunikacyjna. Przebieg sieci nie 
jest prawnie uregulowany.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu terenu obejmu-
jącego dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) teren 
położony przy ul. Klasztornej, obejmujący działki nr 273 
i 274/2, obręb Stare Łabędy, oznaczony jest symbolem 
11MN – co oznacza: Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oraz w niewielkich częściach symbo-
lem 4KL, co oznacza: Tereny komunikacji drogowej 
istniejącej i modernizowanej oraz projektowanej – 
ulice lokalne, i symbolem 1 KG ½, co oznacza: Tereny 
komunikacji drogowej adaptowanej – ulice główne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:

a)   usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach 
budynków,

b)   usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki usługowe,
c)   budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzin-

nej niskiej (budynki do 4 mieszkań lub zespoły 
takich budynków),

d)   zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
e)   niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
f)   urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.

Przeznaczenie podstawowe 4KL i 1 KG 1/2:
a)   lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dosto-

sowanym do klasy i funkcji ulicy,
b)   niezbędna infrastruktura techniczna.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a)   miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
b)   zieleń ochronna ozdobna,
c)   sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

prowadzone zgodnie z warunkami określonymi 
w przepisach odrębnych, w oparciu o sporzą-
dzone dokumentacje techniczne, uzgodnione 
z zarządcami dróg,

d)   urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach 
pieszo-rowerowych o charakterze turystycz-
nym, obiekty małej architektury,

e)   urządzenia komunikacji zbiorowej (przystanki, 
zatoki autobusowe).

uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania 
się ze stanem nieruchomości w terenie.
Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym tele-
fonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 32/338-64-12. 
Prosimy o kontakt z 2 lub 3-dniowym wyprzedzeniem.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 29 500,00 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 273 i 274/2, 
obr. Stare Łabędy, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub 
nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 13 lipca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofero-

wanej 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 wy-
znaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości 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 obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy 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 ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłat-
ne 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 bę-
dzie 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 17 sierpnia 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 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 wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie 
do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz 
jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest również do złoże-
nia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3754/16 
z 24 listopada 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 naby-
ciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-
gu udzielają pracownicy w godzinach pracy urzędu, 
tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogło-
szenie zamieszczone jest na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA
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OGŁOSZeNia
OFERTY PRACY

OGŁOSZENIE

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, jako Organizator  
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastęp-
cze z terenu miasta Gliwice oraz osoby zainteresowane tematyką rodzinnej  

pieczy zastępczej na 

PiKNiK Z OKaZJi 
DNia RODZiCieLStWa ZaStĘPCZeGO,

który odbędzie się 10 czerwca 2017 r. 
w godzinach od 13.00 do 17.00 

na boisku szkolnym Zespołu Szkół ekonomiczno-technicznych 
przy ul. Sikorskiego 132 w Gliwicach.

MZUK.17059.2017

Miejski Zarząd usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców bytomskich 25c, zatrudni pracownika 

na stanowisku ogrodnika w Palmiarni przy ul. Fredry 6  
w pełnym wymiarze czasu pracy 

Wymagania konieczne:
• wykształcenie średnie: ogrodnicze, rolnicze lub po-

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

stanowisku (w tym do pracy na wysokości).
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• ukończenie kursu florystycznego.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. 
stanowisku będzie należało pielęgnowanie roślin na 
terenie Palmiarni i Parku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców By-

tomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do 
13 czerwca 2017 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 922)".

2. List motywacyjny.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posia-

dane kwalifikacje i staż pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrze-
gamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

konkurs na dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, 
ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który speł-

nia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie 

pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w Gliwickim Ośrodku Metodycznym;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z za-
kresu zarządzania oświatą;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedago-
gicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;

d) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora:

• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy lub

• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 
ostatniego roku albo

• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozy-
tywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech 
lat pracy w szkole wyższej;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z praw publicznych;

g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademic-
kiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 
ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postę-
powanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych; 

k) wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania 
sprawdzającego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

l) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość 
języka polskiego poświadczoną na zasadach okre-
ślonych w ustawie z 7 października 1999 r. o języku 
polskim.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:
a) ukończyła studia magisterskie;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 

co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym;

c) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
postępowanie dyscyplinarne;

d) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt. 
b, e, f i h-l.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gliwickiego 

Ośrodka Metodycznego; 
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z ory-

ginałem kopię dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo kandydata;

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczy-
ciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d;

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  
 – w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dys-
cyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub 
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicz-
nych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrek-
tora; 

p) oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przeprowadze-
nie postępowania sprawdzającego na podstawie 
ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych;

q) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną na zasa-
dach określonych w ustawie z 7 października 1999 
r. o języku polskim znajomość języka polskiego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL i dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego” w ter-
minie do 21 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 na adres:

urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Jasna 31 a,

Wydział edukacji, pokój 114
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezy-
denta Miasta Gliwice. O terminie i miejscu przeprowa-
dzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 32/338-64-69 
lub 32/338-64-68.

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, 
ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który speł-

nia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygoto-

wanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej 
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące 
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z za-
kresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedago-
gicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego;

d) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora:

• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy lub

• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 
ostatniego roku albo

• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozy-
tywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech 
lat pracy w szkole wyższej;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wyko-
nywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akade-
mickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciw-
ko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe;

h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych.

2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia 
łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten 

nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 

co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy-
sta z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
postępowanie dyscyplinarne;

f) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: b, e, g, i.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony 
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych 
w urzędzie organów administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany 
lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na pod-
stawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt 
1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej 
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 

zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 8;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopię dowodu osobistego lub inne-

go dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo kandydata;

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczy-
ciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego, albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów po-
twierdzających posiadanie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w lit. d;

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświa-
tą;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych;

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów;

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – 
w przypadku nauczyciela;

m) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub 
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicz-
nych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 8 w Gliwicach” w terminie do 19 czerwca 2017 r. do 
godziny 15.00, na adres:

urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Jasna 31 a,

Wydział edukacji, pokój 114
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezy-
denta Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA
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OGŁOSZeNia
OFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, dział DLS, nr ref.: MOS/MSi/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprze-

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza ga-

zowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,

• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 
zgodnie z obowiązującymi procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzo-

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem uszko-
dzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu..
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i nr referencyjnym MOS/MSI/2017 na 
adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. 
Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
miejsce pracy: Gliwice, dział DLS, nr ref.: bOK/MSi/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane 

technik logistyk),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

umożliwiająca swobodne komunikowanie się, 
• znajomość obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji magazynowej i nadzór nad 

jej prawidłową ewidencją,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• praca w systemie trzyzmianowym,
• kontakt z klientem (również w języku angielskim),
• fakturowanie,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV 
wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym BOK/
MSI/2017  na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub  na 
adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 
28,  44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce 
kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. 
Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor kolejowy
miejsce pracy: Gliwice, dział DLS, nr ref.: DK/MSi/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która istnie-

je na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miłą atmosferę pracy..

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane 

technik logistyk),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

umożliwiająca swobodne komunikowanie się, 
• znajomość obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji kolejowo-magazynowej oraz 

kontrola nad jej prawidłową ewidencją,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• praca w systemie dwuzmianowym,
• kontakt z klientem (również w języku angielskim),
• fakturowanie,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• współpraca z zewnętrznymi operatorami kolejowymi,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu..
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i nr referencyjnym DK/MSI/2017 na 
adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych 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 1 czerwca 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.

•  frezer   
wykształcenie kierunkowe, umiejętność czytania ry-
sunku technicznego, rok doświadczenie zawodowego, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

•  ślusarz – szlifierz 
wykształcenie zawodowe mile widziane, wymagane do-
świadczenie zawodowe w szlifierce, obróbka konstrukcji 
stalowych lekkich (barierki balkonowe, poręcze), dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  pracownik do dociepleń/renowacji 
    budynków  

wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświad-
czenie zawodowe, zdolność do pracy na wysokości, 
zakres obowiązków: docieplenia budynków, renowacja 
elewacji, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  operator obrabiarek CNC  
wykształcenie: brak wymagań, stażu pracy: min. 2 lata, 
uprawnienia operatora maszyn CNC, prawo jazdy kat. 
B, czytanie dokumentacji technicznej, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Śląska; 

•  florysta 
doświadczenie zawodowe, chęci do pracy, znajomość 
kwiatów (praca w hurtowni lub kwiaciarni), dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice;

•  krawcowa  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie i umiejętność 
szycia, krawiectwo lekkie, umowa na okres próbny, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  magazynier  
wykształcenie średnie/zawodowe, doświadczenie: 
1 rok, obsługa skanera magazynowego, zakres obo-
wiązków: przyjęcia towaru, wydania towaru, prace 
przy kompletowaniu towaru, umowa zlecenie, miejsce 
pracy: Pyskowice;

•  pracownik ogólnobudowlany  
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie:  
2 lata, umowa zlecenie, prace ogólnobudowlane na 
terenie Gliwic;

•  kierowca międzynarodowy   
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. C, pro-
wadzenie samochodu do 12 t, miejsce pracy: teren 
Unii Europejskiej.

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 administrowania 

systemów zarządzania budynkami BMS,
• znajomości systemów Windows 7/Windows 8/Win-

dows 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 pozwalają-

cym 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 zdolno-

ści 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 Metropolital-
nej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

OGŁOSZeNie 
O POSZuKiWaNiu PRaCOWNiKÓW Na ZaStĘPStWO 

W ZaKŁaDZie GOSPODaRKi MieSZKaNiOWeJ 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12)

poszukuje 2 pracowników (pełny etat) na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 
w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 

(planowany czas zastępstw około 1,5 roku) w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• przygotowywanie dokumentacji związanej ze zbywaniem 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice,
• uczestnictwo w prezentowaniu nieruchomości, 
• przygotowywanie korespondencji do kontrahentów oraz 

sprawozdań,
• publikowanie dokumentów w środkach masowego prze-

kazu,
• prowadzenie rejestrów,
• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania 

umów dzierżaw w imieniu Miasta Gliwice,
• analiza i załatwianie spraw związanych z zarządzaniem nieza-

budowanymi terenami będącymi własnością Miasta Gliwice,
• realizowanie roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147).
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość pakietu MS office (WORD, EXCEL),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy biurowej (w zakresie obsługi klienta).
Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, 

punktualność, umiejętność pracy w zespole, komunikatyw-
ność, wysoka kultura osobista.

informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II lub 

III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach,
• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 

wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie inter-

netowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca),

• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz 
posiadaniu pełnej zdolności

• do czynności prawnych,
• oświadczenia z klauzulą:

– „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2016 
r., poz. 922)”,
– „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych 
zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych – (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach z dopiskiem „uMOWa Na ZaSteP-
StWO W ZGM”, w Sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (I Piętro); plac inwalidów Wojennych 12 
44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 
czerwca 2017 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane.

• Zastrzegamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną tylko 
wybranych kandydatów. 

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyj-
nej 19 czerwca 2017 r. 

inne informacje:
• zgodnie z art. 12 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorzą-

dowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902) nie wymaga prze-
prowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo 
w związku z nieobecnością pracownika samorządowego;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowa-
ne zwrotem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie 
zgłaszając się osobiście 19 czerwca 2017 r., nieodebrane 
dokumenty 20 czerwca 2017 r. podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydata zatrudnionego.

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