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Dobry rating  
= oszczędność
W ubiegłym tygodniu agencja ra-

tingowa Fitch obniżyła notę Gre-

cji. Ta sama globalna i niezależna 

agencja podniosła w tym roku oce-

ny Gliwic – jako jedynemu miastu  

w Polsce. Dzięki dobrym notom 

miasto oszczędzi co roku na kosz-

cie kredytu 1,5 mln zł.  

5 
Rząd da pieniądze...
„Budowa hali widowisko-sportowej 

PODIUM” została zakwalifikowana 

do rządowego „Programu inwesty-

cji o szczególnym znaczeniu dla 

sportu na rok 2012” – poinformował 

w połowie miesiąca Departament 

Infrastruktury Sportowej Minister-

stwa Sportu i Turystyki. 

11
Kąpieliska  
zapraszają
Tegoroczny sezon na Kąpielisku 

Leśnym oraz nad jeziorem w Cze-

chowicach rozpocznie się 23 czerw-

ca i potrwa do września. Obydwa 

obiekty będą czynne codziennie,  

a nad bezpieczeństwem osób pły-

wających i kąpiących się będą czu-

wać ratownicy WOPR.

Classic, Masters  
i Boys – to zespoły, 
które zagrają pod-
czas tegorocznej 
Nocy Świętojańskiej. 
22 czerwca będziemy 
się bawić na Placu 
Krakowskim w ryt-
mach disco polo. 

Początek występów  
– godz. 19.00. Wieczór 
 zwieńczy pokaz 
sztucznych ogni.  
Na muzyczne powita-
nie lata zapraszają  
gliwicki samorząd oraz 
Stowarzyszenie GTW.

Taneczna Noc

Sw
ietojanska

`
`

Gliwice we wrześniu sta-
ną się stolicą światowych 
technopolii. W naszym mie-
ście odbędzie się, przypo-
mnijmy, globalny zjazd 
przedstawicieli ośrodków 
ukierunkowanych na roz-
wój wysokich technologii 
– reprezentantów stowa-
rzyszenia World Technopo-
lis Association (WTA). Ktoś 
może pomyśleć: „A co Gliwice mają wspólnego z nowoczesnymi technologiami?”. 
Ano mają i to sporo. Miasto od dłuższego czasu stawia na promocję innowacyjnych 
rozwiązań. Ich kolebką są Politechnika Śląska, Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gli-
wice” oraz gliwicki TECHNOPARK. Stworzono tam optymalne warunki dla rozwoju firm, 
które zajmują się wysoko zaawansowanymi projektami.

dokończenie na str. 7
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Stowarzyszenia, fundacje, grupy 
nieformalne i społecznicy mogą organi-
zować spotkania w lokalach Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych, 
wypożyczać sprzęt multimedialny czy 
korzystać z zaplecza biurowego. Przede 
wszystkim mają możliwość skorzysta-
nia z porad pracowników specjalizu-
jących się w konkretnych tematach. 
Na jaką pomoc można liczyć w każ-
dej z filii? 
1. SIEDZIBA GŁÓWNA – tu możesz po-
rozmawiać z pełnomocnikiem prezyden-
ta ds. organizacji pozarządowych, zor-
ganizować wystawę, a także spotkać się  
z doradcą, który pomoże Ci:
 wypełnić wniosek o dotację z Urzędu 

Miejskiego,
 przygotować roczne sprawozdanie 

Twojej organizacji,
 napisać informację prasową i wypro-

mować organizację.
Kontakt: ul. Jagiellońska 21, tel. 32/238-
24-55, e-mail: gcop@gcop.gliwice.pl, 
strona internetowa: www.gcop.gli-
wice.pl; czynne pn – pt w godz. 9.00  
– 20.00.
2. INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI – obecnie działa w ramach 
projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską. Wspiera organizacje, ale tak-
że osoby zainteresowane założeniem 
własnej organizacji i proponuje: 
 konsultacje dotyczące zakładania or-

ganizacji oraz wsparcie w trakcie pro-
cesu rejestracji,

 pomoc w pisaniu projektów i pozyska-
niu funduszy z innych źródeł niż dota-
cje miejskie,

 porady specjalistów z zakresu prawa, 
księgowości i marketingu,

 szkolenia,
 coaching (przygotowanie do prowa-

dzenia działalności odpłatnej/gospo-
darczej).

Kontakt: ul. Kościuszki 35, tel. 32/238-
81-67, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.
pl, strona internetowa: www.inkubator.
gcop.gliwice.pl; czynne pn – pt w godz. 
10.00 – 18.00.
3. CENTRUM ORGANIZACJI KULTU-
RALNYCH – to miejsce, gdzie aktyw-
ni społecznicy angażują mieszkańców 
w działania kulturalne oraz punkt in-
formacji o wydarzeniach kulturalnych. 
Oferuje:
 możliwość zorganizowania koncer-

tów, wernisaży i wszelkich przed-
sięwzięć związanych z twórczością, 
kreatywnością, animacją kulturową  
i sztuką,

 doradztwo w zakresie aplikowania  
o fundusze na działalność kulturalną 
oraz rozliczania dotacji miejskich,

 pomoc przy organizacji wydarzeń kul-
turalnych, kontaktach z mediami i in-
stytucjami kultury,

 pomoc w znalezieniu partnera pol-
skiego i zagranicznego do projektu 
związanego z wszelkimi dziedzinami 
twórczości.

Kontakt: ul. Studzienna 6, tel. 32/775-
20-53, e-mail: perelka@gcop.gliwice.pl, 
strona internetowa: www.perelka.gcop.
gliwice.pl; czynne pn – pt w godz. 10.00 
– 18.00.
4. CENTRUM WOLONTARIATU – z jed-
nej strony organizacje mogą tu nawią-
zać kontakt z chętnymi do pomocy,  
z drugiej – osoby, które chciałyby zostać 
wolontariuszami, znajdą tu oferty pracy 
wolontarystycznej. 
Ponadto filia ta realizuje takie działania, 
jak:
 Baśniowe Babcie – panie w wieku 50+ 

jako wolontariuszki w przedszkolach 
oraz domach dziecka,

 Klub Aktywnych Seniorów – dojrzali 
wolontariusze pomagają innym oraz 
korzystają z ciekawych warsztatów  
i kursów komputerowych,

 Liderzy Szkolnych Klubów Wolonta-
riatu – aktywna młodzież uczy się, jak 
pracować społecznie i mobilizować 
rówieśników do wolontariatu,

 CafeW – szkolenia i spotkania informa-
cyjne dla wolontariuszy.

Kontakt: ul. Zwycięstwa 1, tel. 32/775-
01-78, e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.
pl, strona internetowa: www.wolontariat.
gcop.gliwice.pl; czynne pn – pt w godz. 
10.00 – 18.00.
5. DOM AKTYWNEJ MŁODZIEŻY  
– skupia się na pobudzaniu kreatywnych 
postaw ludzi młodych, wspieraniu ich 
aktywności, jak również pomocy w ani-
mowaniu wydarzeń kulturalnych i edu-
kacyjnych, poprzez:
 inicjowanie i udział w projektach wspie-

rających młodych społeczników, 
 organizowanie kampanii informa-

cyjnych, debat i prelekcji dotyczą-
cych społeczeństwa obywatelskiego 
w szkołach i placówkach oświato-
wych,

 pomoc w znajdowaniu grantodawców 
i przygotowaniu wniosków,

 wsparcie przy szukaniu partnerów pro-
jektowych.

Kontakt: ul. Barlickiego 3, tel. 32/ 335-41-
05, e-mail: dam@gcop.gliwice.pl; czyn-
ne pn – pt w godz. 8.00 – 16.00 (aula  
i sale dostępne są głównie w godzinach 
popołudniowych, jak również w sobo-
ty i niedziele, po wcześniejszym uzgod-
nieniu). 

Anita Szczecina,  
Monika Wojdowska

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
funkcjonuje od 2002 roku. Zostało utworzone, 
by wspierać organizacje pozarządowe działa-
jące na rzecz gliwiczan oraz grupy aktywnych 
mieszkańców. Taka pomoc okazała się bardzo potrzebna.  
W związku z coraz większym zainteresowaniem instytucja 
rozrasta się i poszerza swoją ofertę. Obecnie oprócz siedziby 
głównej dysponuje czterema filiami. 

Wsparcie  
dla „pozarządowych”

Chcesz pozbyć się z domu dawno nieużywanych lub niedziałających urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych? W Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. Tym 
razem specjalnie oznakowane stanowisko, na którym będzie można zostawić stary 
telewizor, telefon, monitor, lodówkę, kuchenkę, pralkę, niedziałające radio, zużyte ża-
rówki lub inne niepotrzebne urządzenia, pojawi się 23 czerwca na Sikorniku – na par-
kingu przy kościele pw. NMP Matki Kościoła (ul. Pliszki). Zbiórka rozpocznie się o go-
dzinie 9.00 i potrwa do 13.00. Harmonogram kolejnych akcji można znaleźć na stronie 
internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Ekologia”. (bom)

Wiesz, gdzie jest azbest?
Gliwice przystąpiły do realizacji zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów za-

wierających azbest z terenu miasta Gliwice wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. Wyko-
nawcą opracowania jest krakowski Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gią Polskiej Akademii Nauk. Jego pracownicy prowadzą w terenie spisy z natury. Każda  
z osób wykonujących prace posiada list polecający podpisany przez zastępcę prezyden-
ta Gliwic. – Prosimy mieszkańców o udzielenie im wszelkich informacji oraz o udostępnienie 
danych niezbędnych do sprawnego i prawidłowego wykonania inwentaryzacji – apeluje 
Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dodatkowych informacji udzie-
lają pracownicy wydziału – telefonicznie pod numerem 32/239-13-22, bądź osobiście  
w pok. 332 na III piętrze gmachu UM przy ul. Zwycięstwa 21. (kik) 

Po gliwickich 
ulicach krąży już 
samochód Google 
Maps Street View, 
wykonujący serię 
widoków panora-
micznych na po-
trzeby serwisu Go-
ogle. Uwiecznianie 
miasta zajmie mu 
około miesiąca. 
Jednym z miejsc 
obfotografowanych 
przez granatowego 
OPLA był niedawno 
gliwicki Rynek.

Warto wiedzieć, 
że samochód Go-
ogle ma 15 obiek-
tywów wykonujących zdjęcia w zakresie 360 stopni. Wyposażony jest również w czujniki 
ruchu do rejestrowania własnej pozycji, dysk twardy do zapisywania danych, niewielki 
komputer obsługujący cały system, a także lasery zbierające dane 3D do celu określania 
odległości na zdjęciach Street View. Efekty prac pojazdu powinny zostać zaprezentowa-
ne latem w serwisie Google Maps Street View. (kik)

Gliwice okiem 
GOOGLE
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Ratingi mają ogromne znaczenie dla oceny wiarygodności państw czy miast. W ubie-
głym roku wystarczyła plotka o obniżeniu ratingu Francji, aby wywołać popłoch na gieł-
dach. Akcje spadały także na giełdzie w Warszawie. Równocześnie cała pula obligacji  
Polski wzbudziła duże zainteresowanie zagranicznych inwestorów i sprzedała się świet-
nie. Komentując tę sytuację i podkreślając znaczenie ocen ratingowych, premier Donald 
Tusk mówił: „Jesteśmy w ekskluzywnym klubie państw, które nie muszą obawiać się o obniż-
kę ratingu. Polska jest bezpieczna i wypłacalna”. 

Dobry rating = oszczędność
W ubiegłym tygodniu  
agencja ratingowa Fitch  
obniżyła notę Grecji.  
Ostrzegła, że obniżenie  
ratingów może grozić  
kolejnym krajom  
– m.in. Francji, Włochom, 
Hiszpanii i Portugalii. Ta sama 
globalna i niezależna agencja  
podniosła w tym roku oceny 
Gliwic – jako jedynemu miastu 
w Polsce. Nasza sytuacja  
ekonomiczno-finansowa  
jest wyjątkowo dobra. 

TO SIĘ 
OPŁACA

109 000 zł – tyle Gliwice płacą rocznie  
za usługę agencji Fitch Ratings 

1 500 000 zł – tyle miasto oszczędzi co roku 
na koszcie kredytu dzięki dobrej ocenie ratingowej

Estakada  
pomiędzy ulicami 

Portową i Perseusza  
i przebudowa płyty 

Rynku – to tylko  
niektóre inwestycje 

realizowane z wyko-
rzystaniem kredytu 

z Europejskiego  
Banku Inwestycyjnego 

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic

Rating to słowo, które dla osób nieinteresujących się 
ekonomią znaczy niewiele. W połączeniu z dobrą lub 
złą notą może wywoływać jednak znaczące skutki.

Rating to nie jest jakaś pobieżna ocena. To rzetelne  
i obiektywne badanie wykonywane przez trzy światowe 
agencje. Gliwice ocenia Fitch Ratings. Przedstawiciele 
agencji dokładnie sprawdzają całe księgi dokumentów 
finansowych – u nas był to m.in. budżet, wieloletnie 
plany inwestycyjne, a także sprawozdania finansowe 
miejskich spółek. Interesowali się danymi dotyczący-
mi różnych aspektów funkcjonowania miasta – stra-
tegią rozwoju, sytuacją gospodarczą i polityczną, poziomem bezrobocia. Sięgali po 
bardzo dokładne informacje. Po dokonaniu takiej analizy wystawiana jest ocena, 
która stanowi rodzaj certyfikatu. Jest tak miarodajna, że właśnie na jej podstawie 
banki podejmują decyzję, czy można miastu udzielić kredytu i na jakich warunkach.  
W pełni uznają fachowość przeprowadzonych analiz i nie potrzebują już dodatkowych  
poręczeń. 

Czy Gliwice zaczęły się badać właśnie w związku z planowanym kredytem?
To była podstawowa przyczyna przy podejmowaniu decyzji o badaniach ratingowych 
Gliwic. Wcześniej nie było to potrzebne. Teraz, kiedy jako miasto uzyskaliśmy sporą sta-
bilizację finansową, możemy zrealizować dużą pulę inwestycji i bezpiecznie pożyczyć 
pieniądze w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Dzięki wysokiej ocenie ratingowej za-
płacimy zdecydowanie mniej, niż w sytuacji, gdybyśmy takiej oceny nie mieli. Przy linii 
kredytowej na 150 mln zł, wykorzystywanej przez 20 lat, jest to oszczędność na sumę 
około 30 mln zł. W skali roku wydamy mniej o około 1,5 mln zł – przy rocznych opłatach 
za pracę agencji w wysokości około 109 tys zł. Korzyści finansowe są więc znaczące.  
Z oceną wiąże się też jednak ryzyko – nie zawsze musi być ona dobra. 

Skąd zatem twierdzenia niektórych, że ratingi Gliwic to wyłącznie narzędzie pro-
mocyjne prezydenta, a uzyskanie dobrych ocen to standard – wystarczy zapłacić 
za usługi światowej agencji? 

Gdyby otrzymanie dobrych ocen było takie proste, to wszyscy mieliby dobre noty,  
a przecież tak nie jest. Na wydanie oceny ratingowej wiele krajów czeka z niepokojem, 
bo jej obniżenie powoduje negatywne skutki finansowe. I odwrotnie – wyższe oceny 
przynoszą finansowe korzyści. Tak samo jest w przypadku miast. Brak ratingu lub słabe 
noty często mogą oznaczać konieczność uzyskania bankowych gwarancji, bardzo kło-
potliwych i kosztownych. Dzięki dobrym ratingom Gliwice mogą otrzymywać kredyty 
na preferencyjnych warunkach. Ratingi mają też znaczenie dla potencjalnych inwesto-
rów – dobre noty ratingowe mogą stanowić dodatkową zachętę. Oznaczają, że miasto 
jest w dobrej kondycji ekonomicznej, a gospodarka dobrze się rozwija. Znaczenie dla 
promocji miasta jest w tym aspekcie mniej ważne. Słowo „rating” niesie ze sobą ważne 
treści, ale głównie dla fachowców. To oczywiście nie oznacza, że Gliwice i gliwiczanie, 
którzy przez lata pracowali nad poprawą kondycji miasta, nie mogą się teraz ocenami 
ratingowymi pochwalić. Nie jestem zwolennikiem fałszywej skromności. 

O obecności w ekskluzywnym gronie mogą mówić też Gliwice. To jedyne polskie 
miasto, któremu agencja Fitch Ratings podniosła w ciągu ostatniego roku oceny – z BBB 
na BBB+ dla długoterminowego ratingu międzynarodowego oraz z A(pol) na A+(pol) 
dla długoterminowego ratingu krajowego. 

Inni zaciskają pasa, a Gliwice mogą pochwalić się w tym roku rekordowym jak dotąd 
budżetem – z planowanymi dochodami powyżej miliarda złotych. Specjaliści z agen-
cji Fitch Ratings stwierdzili m.in.: Podniesienie ratingów odzwierciedla dobre wyniki bu-
dżetowe miasta, bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu 
ze znacznymi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością zapewniają Gliwicom wysoką 
zdolność do samofinansowania inwestycji. 

Dzięki wysokim ocenom ratingowym Gliwice podpisały po raz pierwszy umowę 
kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na bardzo korzystnych warunkach 
(roczna obsługa w wysokości około 5%). Miasto chce pożyczyć w ramach jednej linii 
kredytowej docelowo – na okres 20 lat – 150 mln zł na realizację dużego planu inwe-
stycyjnego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wzniesienie estakady pomiędzy 
ulicami Portową i Perseusza, trzech hal sportowych przy szkołach i centrum sportowo-
kulturalnego w Łabędach, pokryją też większość wydatków poniesionych na komplek-
sową przebudowę nawierzchni rynku oraz budowę krytej pływalni w Sośnicy. 

Pomimo sięgnięcia po kredyty, sytuacja finansowa Gliwic nadal pozostaje bezpiecz-
na – w przeciwieństwie do wielu innych miast. „W 2011 roku poziom zadłużenia osiągnął 
alarmujący poziom – powyżej 60% rocznych dochodów – już w około 135 gminach i mia-
stach” – czytamy w analizie „Rzeczpospolitej”, opublikowanej w dzienniku 14 czerwca.  
W przypadku Gliwic wskaźnik zadłużenia pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie  
– w 2011 roku wyniósł 14,37%. (al)
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Na 22 czerwca planowane jest oddanie do użytku wyremontowanej ul. Plebańskiej, części  
ul. Średniej (od ul. Plebańskiej do ul. Raciborskiej) oraz części Placu Wszystkich Świętych (od  
ul. Kościelnej do ul. Szkolnej). Natomiast na 27 czerwca przewidziano rozpoczęcie robót na kolejnych 
ulicach. Zamknięte zostaną ulice Kościelna i Raciborska, fragment ul. Krupniczej (od ul. Raciborskiej 
do ul. Kaczyniec), a także Plac Wszystkich Świętych (od ul. Szkolnej do ul. Raciborskiej) i Plac Inwali-
dów Wojennych – zawiadamia firma Inwest – Complex, inwestor zastępczy. Objazd zostanie popro-
wadzony ulicami: Dolnych Wałów, Kaczyniec i Średnią – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Remonty uliczek Starego Miasta są realizowane etapami i potrwają do 2016 roku. Na ten cel zo-
stanie wydane ponad 41 mln zł z budżetu miejskiego. Wykonawcami robót drogowych jest konsor-
cjum firm PRUiM i ZIB. Zakres 
prac jest bardzo duży i wyma-
ga koordynacji działań z kilko-
ma innymi firmami. Po roze-
braniu nawierzchni ulic teren 
jest udostępniany właścicie-
lom podziemnej infrastruk-
tury, którzy na własny koszt 
przebudowują sieci uzbroje-
nia (wodociągi, ciepłociągi, 
gazociągi, kable energetycz-
ne i przewody telekomunika-
cyjne). Roboty są prowadzone 
pod nadzorem archelogów, 
ponieważ układ urbanistycz-
ny Starówki jest wpisany do 
rejestru zabytków. (al)

CZARY-MARY...
ŚKUP

Niemiecka firma Hoeft & Wessel, która 
dostarczy stacjonarne automaty do ob-
sługi Śląskiej Karty Usług Publicznych, 
zaprezentowała na stronie www.karta-
skup.pl pierwsze wizualizacje tych urzą-
dzeń. Na Górny Śląsk w ciągu najbliższych  
12 miesięcy trafi 109 automatów. 10 zain-
stalowanych zostanie w Gliwicach.

Przystanki autobusowe „Cegielnia kierunek Cen-
trum”, „Dąbrowskiego kier. Centrum”, „Dworcowa kier. 
Sikornik”, „Górnych Wałów kier. Sikornik”, „Nowy Świat 
kier. Centrum”, „Osiedle Gwardii Ludowej – Kozielska 
kier. Centrum”, „Plac Piastów”, „Sikornik Osiedle”, „Sośni-
ca” i „Wrocławska kier. Centrum” to miejsca wyznaczone 
przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, w któ-
rych w nadchodzących miesiącach – być może już we 
wrześniu – pojawią się stacjonarne automaty dołado-
wywania kart ŚKUP. 

– Urządzenia te przypominają z wyglądu bankomaty. 
Ich centralną część stanowi duży, 15-calowy, dotykowy 
wyświetlacz, zapewniający prostą i wygodną obsługę. Po 
jego prawej stronie znajdziemy strefę uiszczania opłat, 
przystosowaną zarówno do przyjmowania gotówki, jak 
i kart płatniczych – opisuje wygląd automatów Anna 
Koteras z biura prasowego KZK GOP. Warto wiedzieć, 
że zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie wdro-

żenia systemu ŚKUP, samoobsługowe automaty przy-
gotowane będą także na przyjęcie przez Polskę waluty 
euro. – W dolnej części urządzenia umieszczona będzie 
natomiast kieszeń, z której odbierzemy  zamówiony pro-
dukt: kartę ŚKUP na okaziciela lub papierowy bilet. Wie-
lofunkcyjne urządzenia będą bowiem nie tylko wydawać 
i doładowywać karty, ale także służyć jako biletomaty  
– dodaje Koteras.

We wrześniu na ulicach śląskich miast powinno 
stać już co najmniej 40 automatów Hoeft & Wessel.  
W kolejnych miesiącach przybywać będą następne,  
a w maju przyszłego roku zainstalowanych powinno 
być już 109 urządzeń. W Gliwicach i Sosnowcu zapla-
nowano ustawienie po 10 sztuk, a w Katowicach – 18. 
– Docelowo w każdym z 21 miast biorących udział w pro-
jekcie ŚKUP pojawi się przynajmniej jeden automat sa-
moobsługowy. Równolegle funkcjonować będzie tak-
że 410 modułów zainstalowanych w zaangażowanych  
w projekt urzędach i instytucjach gminnych. Karty doła-
dowywać będzie można także w przeszło 800 dotychcza-
sowych punktach dystrybucji biletów – informuje biuro 
prasowe KZK GOP.

Przypomnijmy, że ŚKUP to wielofunkcyjna karta łą-
cząca w sobie bilet komunikacji miejskiej, nośnik pod-
pisu elektronicznego oraz tzw. e-portmonetkę, umożli-
wiającą płacenie za usługi w kilkuset śląskich urzędach 
i instytucjach miejskich. Proces jej wdrażania realizuje 
konsorcjum firm Asseco Poland oraz BRE Bank. (kik)

Ceny wody bez zmian
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji po raz kolejny nie zmieniło 

obowiązujących taryf opłat za wodę. – Woda w Gliwicach jest najtańsza w re-
gionie – informuje PWiK, powołując się na dane z portalu www.cena-wody.
pl. Aktualne ceny umożliwiają pełne odzyskanie ponoszonych kosztów. PWiK 
nie pobiera także od mieszkańców tzw. opłat abonamentowych. Pozostałe 
przedsiębiorstwa w regionie inkasują od odbiorców od 4,99 zł do 23,97 zł 
jako należność za eksploatację i odczyty wodomierzy oraz tzw. gotowość 
techniczną urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Te opłaty podwyższają dodat-
kowo ceny za wodę i odprowadzanie ścieków w innych miastach aglomera-
cji górnośląskiej. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 
informuje, że na podstawie art. 24  
ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca  
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2006 r. nr 123, poz. 858) przedłuża się czas obowiązywa-
nia dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gliwice, Pyskowice, Sośni-
cowice, Zbrosławice oraz Rudziniec, na okres od dnia 1 lipca 2012 r. do 
dnia 31 grudnia 2012 r.

TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH CEN:

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe 3,79 4,09

2 Przemysł i pozostali odbiorcy 3,98 4,30

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto

1 Wszyscy odbiorcy usług 5,97 6,45

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemy-
słowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na naszej stronie  
www.pwik.gliwice.pl

Rozpoczyna się  
kompleksowa  

przebudowa kolejnych 
uliczek na Starówce. 

Zanim zobaczymy 
efekty prac, musimy 

uzbroić się  
w cierpliwość. Zakres 

robót jest bardzo duży. 

Uliczka po uliczce
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W Europie Centralnej handlowcy będą 
mieć do dyspozycji 67 000 m2 powierzch-
ni. Z tego 40 000 m2 zajmie park handlowy, 
czyli kilka oddzielnych, dużych sklepów  
z wejściami na zewnątrz obiektu (m.in. 
Castorama, Saturn i Jula) oraz Tesco Extra  
(w galerii handlowej). Natomiast 27 000 m2 
wypełni galeria handlowa z mniejszymi 
sklepami pod jednym dachem. Około  
70% lokali znalazło już najemców i – jak 
twierdzi inwestor – zainteresowanie gli-
wickim obiektem jest wciąż duże.

W przypadku tak ogromnego przed-
sięwzięcia handlowego niezwykle ważna 
jest dobra lokalizacja, a ta gliwicka jest jed-
ną z najlepszych w kraju. – Nasze otocze-
nie jest unikalne. W bezpośrednim sąsiedz-
twie krzyżują się dwie autostrady A1 i A4,  
a w godzinnej strefie dojazdu mieszkają pra-
wie 4 miliony potencjalnych klientów – pod-
kreśla Jonathan Tinker, członek zarządu  
Helical Poland. Przewiduje, że obiekt ma-
jący łatwe połączenie z europejskimi szla-

kami komunikacyjnymi chętnie odwiedzą 
osoby z całego kraju i zza granicy, przejeż-
dżające przez Gliwice i Śląsk. Do dyspozy-
cji kierowców będzie 2300 miejsc parkin-
gowych na wewnętrznym dziedzińcu. Dla 
gliwiczan przygotowywana jest specjalna, 
bezpłatna linia autobusowa. 

Roboty budowlane są bardzo zaawan-
sowane, a realizuje je firma Polimex – Mos- 
tostal. Wykonuje je około 600 osób. Doce-
lowo w Europie Centralnej powstaną miejs- 
ca pracy dla mniej więcej 1000 osób. Na in-
westycję w Gliwicach Helical Poland wyda 
ponad 150 milionów euro. (al)

Inwestują w Gliwicach

Rząd da pieniądze...
Zadanie inwestycyjne „Budowa hali widowisko-sportowej  
PODIUM” zostało zakwalifikowane do rządowego „Programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2012” 
 – poinformował w połowie miesiąca Departament Infrastruk-
tury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Resort zamierza przeznaczyć na ten cel 15 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Dofinansowanie miałoby być wypłacone w trzech transzach – 8 mln zł  
w tym roku, 4 mln w przyszłym i 3 mln zł w 2014 roku. Aby uzyskać tę dotację, władze 
Gliwic zobowiązane są złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek aplikacyjny 
z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do końca sierpnia. 

Z treścią ministerialnego pisma można się zapoznać na stronie www.gliwice.eu 
(banner górny „15 mln zł na PODIUM”). Warto przy okazji podkreślić, że zakwalifiko-
wanie gliwickiej inwestycji do rządowego programu to efekt działań prof. Jana Kaź-
mierczaka, posła Ziemi Gliwickiej z ramienia Platformy Obywatelskiej, który w latach 
2002 – 2006 zajmował stanowisko zastępcy prezydenta Gliwic. (kik)

Przy autostradowym węźle Gli-
wice – Sośnica powstaje handlo-
wy gigant – Europa Centralna. 
Jak zapowiada inwestor – firma 
Helical Poland – zakupy będzie 
można robić już jesienią. 
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Wakacje  
w Gliwicach

Już po raz czwarty nastolatki o polskich korzeniach gościły w mieście  
w ramach ogólnopolskiej akcji stowarzyszenia Wspólnota Polska − „Lato  
z Polską”. Z grupą polskiej młodzieży z Białorusi spotkał się 15 czerwca 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Rozmowy toczyły się w Ratuszu.

− W czasie tegorocznej wizyty młodzi Polacy z Białorusi mieli okazję pogłębić znajomość języka 
polskiego, uczestniczyć w codziennym, rodzinnym życiu swoich rówieśników oraz poznać polskie tra-
dycje i kulturę. Uczniowie ze Wschodu zobaczyli również interesujące miejsca w naszym mieście i regio-
nie (nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w Małopolsce), m.in. gliwicką Radiostację, Kopalnię Srebra  
w Tarnowskich Górach, turystyczne i sportowe atrakcje Wisły, Muzeum Zamkowe w Pszczynie i tamtejszą 
zagrodę żubrów, a także inwałdzkie parki miniatur i dinozaurów – podsumowuje wizytę nastolatków 
Wanda Chmielarz, dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 1. Przypomina, że przez 9 dni (od 
11 do 19 czerwca) zagranicznych gości w wieku 12 – 15 lat podejmowały rodziny uczniów IV LO, 
gimnazjów nr 3 i 9. Ich pobyt sfinansowała Wspólnota Polska oraz miasto Gliwice, lecz nie bez prze-
cenienia była również ofiarność rodziców gliwickich uczniów. 

W czasie wolnym Polacy z Białorusi brali udział w warsztatach plastycznych i artystycznych oraz 
zajęciach rekreacyjno-sportowych. – Najważniejszym celem ich pobytu była jednak – tradycyjnie już  
– integracja z rówieśnikami z Polski – podkreśla Bogna Dobrakowska, dyrektor Gimnazjum nr 3. (kik)

Uwaga, nabory!
 W Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Sobieskiego 14) trwa dodatkowy 

nabór do jednego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 
5 – 6 lat – informuje dyrekcja szkoły. Zapisy na nowy rok szkolny 
2012/2013 przyjmowane są w sekretariacie „9” w godzinach pracy 
placówki, tel. 32/239-13-62. 

 Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Sośnicy  
(ul. Sikorskiego 132) prowadzi nabór na rok szkolny 2012/2013 do 
klasy w zawodzie technik górnictwa podziemnego i górnik eksplo-
atacji podziemnej. Na podstawie umowy z Kompanią Węglową SA  
w Katowicach absolwenci szkoły będą mieli zagwarantowaną 
pracę na terenie jednej z kopalń Kompanii! Zainteresowani znaj-
dą więcej informacji na www.zset.edu.pl i pod nr tel. 32/279-66-96. 
Warto wiedzieć, że w tej samej szkole w roku szkolnym 2012/2013 
uruchomiona zostanie klasa przygotowująca do pracy w zawodzie 
technika organizacji reklamy oraz kolejna klasa sportowa o profi-
lu futsal.

 Wzorem roku ubiegłego, od 18 czerwca w Urzędzie Miejskim  
(ul. Zwycięstwa 21) działa punkt rekrutacyjny Gliwickiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości. Kandydaci na studia mogą uzyskać  
w nim szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej uczelni 
oraz złożyć wymagane dokumenty. Punkt jest czynny w godzinach 
otwarcia UM. Przedstawicieli GWSP można znaleźć w Biurze Obsłu-
gi Interesantów – w holu na parterze, na lewo od głównego wejścia 
do magistratu. Bezpośredni numer telefonu do stanowiska GWSP 
to 32/238-55-38. (kik)

Aktywna  
jesień życia

Po raz kolejny słuchacze gliwickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku uczestniczyli w ogólnopolskiej olim-
piadzie sportowej „Senioriada”. Impreza odbyła się 

przed miesiącem w Łazach. Gliwiczanie wrócili z niej ze złotym pucharem 
olimpijskim. 

Reprezentacja gliwickiego UTW startowała w wielu dyscyplinach, zdobywając łącznie 22 me-
dale (8 złotych, 8 srebrnych i 6 brązowych). W grupie brązowych medalistów znaleźli się: Stanisław 
Stachura (pływanie 50 m stylem klasycznym), Krystyna Topolska (pływanie 50 stylem dowolnym), 
Mieczysław Riss (biegi 60 m), Zdzisław Marszycki (tenis stołowy), Józef Tajstra i Stanisław Herman 
(przełaje rowerowe). Z kolei po srebro sięgnęli: Stanisław Twardysko i Teresa Zylińska (pływanie  
50 m stylem dowolnym), Kunegunda Iwańska (biegi 60 m), Lidia Wieczorek (biegi 200 m), Kazimierz 
Dąbkowski (strzelectwo), Jacek Kamiński (szachy), Lucyna Herman (przełaje rowerowe) i Krysty-
na Jurczewska-Płońska (2. miejsce w kategorii rektorskiej). Natomiast Janina Bosowska (pływanie  
50 m stylem klasycznym), Wiesław Kornicki (pływanie 50 m stylem dowolnym), Ryszard Nowakow-
ski i Jadwiga Gajos (biegi 60 m), Ryszard Klawender i Czesław Okoński (biegi 200 m), Halina Wojdak 
(przełaje rowerowe) oraz Wojciech Kosiak (kajaki) wywalczyli olimpijskie złoto. Gratulujemy! Warto 
dodać, że dzięki tak dobrym wynikom reprezentanci naszego miasta zajęli 1. miejsce w klasyfikacji 
drużynowej i wrócili do Gliwic ze złotym pucharem olimpijskim. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, funkcjonujący w strukturze Gliwickiej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości, powstał w 2003 r. Ma status organizacji pozarządowej. Głównym celem działal-
ności UTW jest aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób starszych, które w trakcie roku 
akademickiego mogą korzystać z oferty seminariów naukowych, kursów językowych i zajęć rucho-
wych. (kik)

Lepsza kadra  
– lepsza szkoła

Dwuletni projekt edukacyjny pod takim właśnie ty-
tułem podsumowuje w tym miesiącu Gliwicki Ośro-
dek Metodyczny. Przedsięwzięcie skierowane było 
do kadry pedagogicznej gliwickich szkół i placówek 
oświatowych, a jego główną ideę stanowiło rozwija-
nie kompetencji kluczowych dla nauczycieli w ramach 
strategii uczenia się przez całe życie.

„Lepsza kadra – lepsza szkoła” to już drugi „nauczycielski” projekt 
realizowany przez GOM. Największa część spośród 253-osobowego 
grona uczestników skorzystała z kursów języka angielskiego. Drugą 
co do wielkości grupę stanowili pedagodzy biorący udział  w kursach 
antydyskryminacyjnych, poświęconych polityce równości szans kobiet 
i mężczyzn, czyli strategii gender mainstreaming. Z myślą o nauczycie-
lach zorganizowano również kursy i szkolenia informatyczne – informu-
je dyrekcja GOM. Podsumowanie działań projektowych ma stanowić 
konferencja „Istotne problemy oświaty – analiza zagadnień” (Gliwice,  
21 czerwca), podczas której przewidziano wykłady oraz prezentację 
publikacji zbiorowej będącej pokłosiem prac uczestników przedsię-
wzięcia. Więcej informacji o konferencji i jej program można znaleźć 
na stronie www.gom.gliwice.pl. 

– Projekt „Lepsza Kadra – lepsza szkoła” był realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach. Na jego wdrożenie przeznaczono ponad 
650 tys. zł (85% kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a 15% sta-
nowi wkład własny miasta Gliwice) – przypomina dyrekcja Gliwickiego 
Ośrodka Metodycznego. Warto dodać, że poprzedni projekt edukacyjny 
GOM („Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”) zakończył 
się w marcu br. Powstałe w jego trakcie programy staży zawodowych, 
raporty i rekomendacje oraz publikacja dydaktyczna uzyskały wysoką 
ocenę resortu oświaty. (kik)
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Filmy na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

	 Zamieszanie	wokół	DTŚ	(odcinek	z	13	czerwca)
	Dni	Otwarte	Zamku	Piastowskiego	(odcinek	z	14	czerwca)
	Przegląd	wydarzeń	tygodnia	(odcinek	z	15	czerwca)

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM! 
Ostatnio także m.in.: 

Przed	kilkoma	dniami	Gliwice	odwiedził	prof.	
Deong-Seong	Oh,	sekretarz	generalny	WTA.	Spraw-
dzał	stan	przygotowań	do	8.	Generalnego	Zgro-
madzenia	Światowego	Stowarzyszenia	Technopolii	
(Gliwice,	10	–	12	września,	oficjalna	strona:	www.
wta2012.com).	Udzielał	organizatorom	wskazó-
wek,	a	przy	okazji...	nie	krył	swojej	fascynacji	piłar-
skimi	wyczynami	Łukasza	Podolskiego,	urodzonego	 
w	Gliwicach	repre-
zentanta	drużyny	
Niemiec.

– Jest mi niez- 
miernie miło go-
ścić w rodzinnym 
mieście Podolskie-
go, którego jestem 
wielkim fanem. Je-
stem przekonany, 
że Gliwice, które  
w WTA są trakto-
wane jak równo-
rzędny partner takich ośrodków innowacji, jak amer-
kańskie Austin (kolebka firmy Dell Inc.), doskonale 
wywiążą się z tego organizacyjnego wyzwania  
–	mówił	prof.	Oh	w	trakcie	krótkiego	briefengu	pra-
sowego	w	gmachu	UM.

– Gliwice są jedynym polskim miastem nale-
żącym do WTA. Dołączyły do grona 80 najbar-
dziej zaawansowanych technologicznie ośrodków 
z całego świata w 2005 roku, jako dobrze rokują-
ce, przyjazne innowacyjnym technologiom mia-
sto –	przypomniał	prezydent	Gliwic	Zygmunt	Fran-
kiewicz.	– Przyznanie Gliwicom prawa organizacji  
8. Generalnego Zgromadzenia to jeden z dowo-
dów na to, że te dobre rokowania zaczynają się 
przekładać na konkretne projekty świadczące  
o tym, że dorastamy do miana technopolii.

Co	 już	wiadomo	o	gliwickim	 zjeździe	WTA?	
– We wrześniu będziemy gościć w Gliwicach  
40 reprezentantów stowarzyszenia z całego świa-

ta, głównie z państw, które dzisiaj są liderami inno-
wacji – Korei Południowej, Japonii, Tajwanu i Chin. 
Ósme Generalne Zgromadzenie World Technopo-
lis Association to trzy dni specjalistycznych konfe-
rencji, sympozjów i warsztatów oraz szereg imprez 
towarzyszących, podczas których będzie można 
spotkać ludzi, którzy już dziś tworzą historię przy-
szłości	–	wyjawia	Łukasz	Oryszczak,	koordynator	

imprezy.	
Z	myślą	o	gli- 

wiczanach,	 za-
proszonych	goś-
ciach	i	turystach	
przygotowywany	
jest	m.in.	koncert	
finałowy,	 czy-
li	plenerowa	im-
preza	muzyczna	
z	udziałem	Ewy	
Farnej	 i	 grupy	
Blue	Cafe,	pik-

nik	naukowy	dla	dzieci	i	młodziezy,	a	także	prze-
gląd	światowych	filmów	Sci-Fi	w	gliwickim	kinie	
AMOK.	Dodatkowo	Park	Naukowo-Technologicz-
ny	TECHNOPARK	Gliwice	wespół	z	Politechniką	
Śląską	organizują	w	tym	czasie	czwartą	edycję	
„Dnia	Nauki	i	Przemysłu”.	Jego	ideą	jest	promo-
cja	wiedzy	w	sposób	atrakcyjny	zarówno	dla	
fachowców,	jak	i	młodzieży	szkolnej,	czyli	kom-
petentna,	a	zarazem	widowiskowa	prezentacja	
osiągnięć	innowacyjnych	firm	z	miasta	i	regio-
nu,	 jednostek	naukowych,	a	także	jednostek	
badawczo-rozwojowych.	(fid)

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz 
EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyjnego  
z 20 czerwca na www.gliwice.eu 

OH, WTA!
dokończenie ze str. 1

fot. K. Krzemiński
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w każdy czwartek
tam go znajdziesz:

Lp. Nazwa punktu adres osiedle

1 Filia Młodzieżowego Domu 
Kultury w Bojkowie ul. Rolników 164 Bojków

2 Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
3 Sklep „JULIA" ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
4 Sklep spożywczo-monopolowy ul. Toszecka 183 Czechowice

5 Kopernik Sp. z o.o. Centrum 
Medyczne NZOZ

ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy 4 Kopernika

6 Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
7 MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
8 Sklep wielobranżowy ul. Centaura 21 Kopernika
9 MAT-BUD (sklep i hurtownia) ul. Pszczyńska 133 Ligota Zabrska

10 Przychodnia Specjalistyczna nr 6 
„Sośnica” Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

11 MBP – Filia nr 30 ul. Wolności 1 Łabędy
12 Vitamed Sp. z o.o. NZOZ ul. Różana 7 Łabędy

13 „CHATKA PUCHATKA”  
– sklep spożywczy

ul. Strzelców Bytoms-
kich 42 (na rogu ulicy) Łabędy

14 ALDO – sklep spożywczy ul. Strzelców 
Bytomskich 30 Łabędy

15 Sklep „BOGNA” ul. Staromiejska 59 Łabędy
16 Sklep spożywczy ul. Staromiejska 8 Łabędy
17 Sklep spożywczy „OLA” ul. Literatów 74 Łabędy
18 Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy
19 Apteka ul. Wolności 1A Łabędy

20 Huta Łabędy ul. Zawadzkiego 45 
(biurowiec) Łabędy

21 Bumar ul. Mechaników 9 
(brama główna) Łabędy

22 Sklep „MAJA” ul. Metalowców 5 Łabędy

23 Sklep spożywczy „ADEX” ul. Partyzantów 10 Łabędy

24 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

25 Opel (Punkt nr 1) GMMP ul. Adama Opla 1, bud. G Łabędy (strefa)
26 Alma-Med NZOZ ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju
27 Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. NZOZ ul. Lekarska 10 Ostropa

28 Kiosk ul. Geodetów 1 (róg 
Daszyńskiego) Ostropa

29 Politechnika Śląska ul. Akademicka 2 Politechnika
30 Przychodnia Akademicka NZOZ ul. Moniuszki 13 Politechnika

31 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Politechnika

32 Biblioteka Pedagogiczna ul. Hutnicza 9 Politechnika

33 Biblioteka Główna Politechniki 
Śląskiej ul.Kaszubska 23 Politechnika

34 Park Nauk.-Techn. „TECHNOPARK 
GLIWICE” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C Politechnika

35 MEDEN NZOZ ul. Zabrska 6 Politechnika
36 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Poltechnika
37 MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
38 Kryta Pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
39 Gliwicki Teatr Muzyczny ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
40 Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
41 Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
42 M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica
43 Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
44 MBP Filia nr 16 ul. Skarbnika 3 Sośnica
45 Supermarket TESCO ul. Wielicka 8 Sośnica
46 Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
47 TESCO Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
48 SIMPLY market ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice
49 Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka Szobiszowice
50 Kryta Pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

51 Przychodnia Toszecka  
Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

52 Punkt prasowy RUCH ul. Sztabu 
Powstańczego 21b Szobiszowice

53 Punkt prasowy RUCH ul. Tarnogórska 69 Szobiszowice
54 Śląskie Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28 Szobiszowice

55 Dworzec PKP (prywatny punkt 
sprzedaży prasy)

przed peronami po 
prawej stronie Śródmieście

56 MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

57 MBP – Filia nr 1 Plac Inwalidów 
Wojennych 3 Śródmieście

58 Centrum Informacji Kulturalnej  
i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI

Lp. Nazwa punktu adres osiedle

59 Centrum Onkologii Inst. im. Marii 
Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej 15 Śródmieście

60 Powiatowy Urząd Pracy Plac Inwalidów 
Wojennych 12 Śródmieście

61 Przychodnia Eskulap  
Sp. z o.o. NZOZ

Plac Marszałka 
Piłsudskiego 5a Śródmieście

62 PALMIARNIA MIEJSKA w Parku 
Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

63 Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

64 Muzeum w Gliwicach – Zamek 
Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

65 106. Szpital Wojskowy  
z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

66 NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny 
Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

67 NZOZ Szpital Miejski Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

68 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plac Inwalidów 
Wojennych 12 Śródmieście

69 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

70 Komenda Miejska Policji  
– RECEPCJA

ul. Powstańców 
Warszawy 12 Śródmieście

71 Starostwo Powiatowe ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

72 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

73 Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 (Rynek) Śródmieście

74 Urząd Miejski (Biuro Obsługi 
Interesantów) ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

75 Poradnia Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

76 Przychodnia Alergo – Med NZOZ ul. Kilińskiego 15 Trynek

77 Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości

ul. Bojkowska 37 (Nowe 
Gliwice) Trynek

78 Poradnia Med-Poz  
Sp. z o.o. NZOZ Plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

79 Medyk. Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego

80 NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego

81 Zarząd Dróg Miejskich ul. Bolesława Śmiałego 
2B Wojska Polskiego

82 MAT-BUD (sklep i hurtownia) ul. Andersa 20 Wojska Polskiego

83 Centrum Ratownictwa Gliwice/Straż 
Miejska 

ul. Bolesława Śmiałego 
2B Wojska Polskiego

84 I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego

85 Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

86 Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. NZOZ ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

87 Slep spożywczy „BOGUSIA” ul. Ligonia 40 Wójtowa Wieś

88 Sklep spożywczy koło Art. Met ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

89 Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

90 Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

91 Hotel Mikulski ul. Dąbrowskiego 24 Zatorze

92 Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

93 Sklep „U KRYSI” ul. Lipowa (kompleks 
sklepowy) Zatorze

94 Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

95 Sklep spożywczy koło restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

96 BLANK – sklep wielobrażowy ul. Spółdzielcza 33B Zatorze

97 BLANK PUNKT 2 – sklep 
wielobranżowy ul. Opolska 19 Zatorze

98 Sklep spożywczy „NORMA” ul. Skowrońskiego 18 Zatorze

99 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 Zatorze

100 C. H. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

101 Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Zatorze

102 II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Zatorze

103 Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

104 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Żwirki i Wigury

105 Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Żwirki i Wigury

106 Przychodnia „MEDICOR” ul. Zubrzyckiego 14 Żwirki i Wigury
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Biurowiec Future Two zrealizowano według projektu 
MFA Studio z Gliwic. W obiekcie oprócz biur ulokowano 
aneks kuchenny i kilka sal konferencyjnych, które wyko-
rzystywane będą do spotkań firmowych i biznesowych. 
Zapewniono tam również miejsce na pracownicze przed-
szkole, które będzie przekształceniem dotychczasowego 
klubu malucha, mieszczącego się w Future One. Przy bu-
dynku powstał także kolejny parking dla pracowników  
i gości FP. 

– Wybór projektu MFA Studio to rezultat głosowania  
teamu firmy Future Processing, uwzględniającego m.in. opi-
nię niezależnych architektów. Nowoczesna i funkcjonalna 
praca MFA została uznana za najlepsze rozwiązanie, otrzy-
mując jednocześnie pierwszą nagrodę (12 tys. zł) w konkursie 
ogłoszonym przez FP – wyjawia Jarosław Kacprzak, rzecz-
nik prasowy firmy. 

Połączone budynki Future One – Future Two nie są 
jedynym kompleksem biurowym zrealizowanym na te-
renie „Nowych Gliwic”. Przy ul. Bojkowskiej zakończono 
już m.in. prace przy Nowym Inkubatorze Nowych Gliwic. 
– Został dopuszczony do użytkowania pod koniec maja. Na 
początku czerwca przejęliśmy go od wykonawcy. Jest przy-
gotowywany obecnie do zasiedlania przez przedsiębiorców 
wykupujących lokale na preferencyjnych warunkach – in-
formuje Józef Gumienny, dyrektor Agencji Rozwoju Lo-
kalnego w Gliwicach. Instytucja ta opracowuje aktualnie 
kolejne oferty przetargowe na sprzedaż działek usytu-
owanych w strefie inwestycyjnej „Nowych Gliwic”. 

– Ostatnio – w kwietniu – działkę nabyła spółka PLC, 
prowadząca działalność w dziedzinie outsourcingu usług 
personalnych na obszarze Polski, Niemiec, Szwajcarii  
i Francji. Na zakupionym terenie zamierza wybudować 

Japońska reinwestycja
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NGK Ceramics (japoński producent ceramicznych wkładów do sil-
nika Diesla, działający na terenie gliwickiej podstrefy Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej) zainaugurował w miniony piątek budowę 
nowej fabryki zlokalizowanej obok dotychczasowego zakładu NGK 
przy ul. Gutenberga 6 w Gliwicach. W fabryce będą wytwarzane duże 
wkłady ceramiczne LSH (Large Size Honeyceram) służące jako nośniki 
katalizatorów w układach wydechowych w większych pojazdach me-
chanicznych, takich jak samochody ciężarowe czy maszyny rolnicze. 
Produkcja ruszy w styczniu 2014 roku. NGK Ceramics zatrudni co naj-
mniej 200 nowych pracowników.

Inwestycja w Gliwicach stanowi część większego projektu, w ramach 
którego japoński koncern zainwestuje 37 mld jenów w rozwój produkcji 
w sześciu krajach na świecie. W Gliwicach Japończycy zamierzają rów-
nież zwiększyć moc zakładu już istniejącego. Przypomnijmy, że NGK 
Ceramics działa w gliwickiej podstrefie KSSE od 2003 roku. (kik)

FPark – funkcjonalna siedziba firmy Future Processing, powstająca na terenie bizne-
sowego kompleksu „Nowych Gliwic” (ul. Bojkowska 37) – to obecnie dwa połączone 
ze sobą nowoczesne budynki z drewnianym tarasem, oczkiem wodnym i własnym 
parkingiem. Biurowiec Future One udostępniono rok temu. Future Two – w miniony 
weekend. Prace przy budowie Future Three właśnie rozpoczęto. 

PARK PRZYSZŁOŚCI VOL. 2

Future Two w liczbach:
 kubatura budynku wy-

nosi 3724 m3, 
 do zapewnienia łączno-

ści wykorzystano 22 km 
kabla sieciowego, 

 łączna powierzchnia 
okien biurowca to  
530 m2, 

 do budowy zużyto  
39 000 kg stali zbroje-
niowej i 430 m3 betonu, 

 obiekt składa się z 2500 
bloków betonowych  
i 8200 szt. pustaków, 

 do poprowadzenia in-
stalacji elektrycznych 
zużyto 8,5 km kabla.

obiekt o charakterze usługowo-biurowo-administracyjnym. Ma 
w nim powstać centrum outsourcingu z zakresu obsługi kadr, 
płac, księgowości oraz podatków – mówi Gumienny. Zwraca 
uwagę, że kończy się także proces rozbierania przez ARL czę-
ści pokopalnianej hałdy przylegającej do „Nowych Gliwic”. 
– Tym sposobem powiększamy strefę inwestycyjną o kolejne  
8 ha. Jesteśmy w trakcie wydzielania tam nowych działek i pro-
jektowania uzbrojenia terenu – dodaje. (kik)fo
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W 1978 r. Zofia Rydet, fotografka zawiązana z Gliwickim Towarzystwem Fotograficznym, 
rozpoczęła „Zapis socjologiczny”. – Miał on być takim balsamowaniem czasu, miał czy  

raczej ma utrwalić to, co już się zmienia i co, choć jest jeszcze realną rzeczywistością,  
przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia.  

Ma pokazać wiernie człowieka w codziennym jego otoczeniu, wśród jakby tej otoczki, która  
z jednej strony staje się dekoracją jego bezpośredniego otoczenia – wnętrza,  

ale która także pokazuje jego psychikę, mówi czasami o nim więcej niż on sam  
– tak o swoim artystycznym projekcie mówiła sama autorka. 

ZOFIA RYDET  
Zapis socjologiczny 1978 – 1990

Przez ponad dekadę, w ramach 
„Zapisu…”, który sama artystka na-
zywała też „prawdą ludzkiego losu”, 
Zofia Rydet wykonała tysiące zdjęć 
mieszkańców polskiej wsi, od Su-
walszczyzny, aż po Śląsk. Powstał uni-
katowy portret odchodzącego świata 
i człowieczego przemijania. – To jeden 
z najważniejszych projektów w dziejach 
polskiej fotografii i jednocześnie najbar-
dziej uznane dokonanie artystyczne 
jego autorki – mówią organizatorzy 
wystawy „Zapis socjologiczny 1978 
– 1990”, którą od 22 czerwca będzie 
można oglądać w Gliwicach. W Czy-
telni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a) zo-
stanie zaprezentowany wybór około 
stu prac cyklu, pochodzących z kolek-
cji Fundacji im. Zofii Rydet. Wernisaż 
rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp 
wolny (liczba miejsc ograniczona).

– „Zapis socjologiczny” sam nazy-
wałbym zapisem człowieczeństwa czy 
zapisem humanistycznym, a najchętniej zapisem fotozoficznym, 
co znacznie lepiej oddałoby wielkość dzieła Zofii Rydet – prze-
konuje kurator wystawy, fotograf i filmowiec Andrzej Różyc-
ki. – Sadzę, że to jedno z istotniejszych zamierzeń artystycznych 
fotografii światowej. Myślę tu o wyrazistym programie dokony-
wania żmudnej rejestracji ludzi, głównie polskiej wsi, dom po 
domu, wioska po wiosce, region po regionie. Była to tytaniczna 
i w pewnym sensie ideowo utopijna praca.

– Zrobiłam przeszło 30 tys. zdjęć w 20 województwach. Te 
spotkania z ludźmi, wciąż nowe i tak bardzo ciekawe, doda-
wały mi siły. Przy tym uczyły mnie nowej filozofii, nowego war-
tościowania, stosunku do najbardziej istotnych spraw życia  
i śmierci. Każdy dom był dla mnie obrazem człowieka! Miejscem 
codziennych powrotów, azylem wytchnienia po udrękach i rado-
ściach każdego, kolejnego etapu tej wędrówki – Centrum Świata!!!  
– wspominała przed laty artystka.

Co warto wiedzieć o Zofii Rydet? Urodziła się w 1911 r.  
w Stanisławowie, a zmarła w 1997 r. w Gliwicach. Absolwent-
ka Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie pod Lwo-
wem, fotografią zainteresowała się w połowie lat 50. Czerpała 
inspiracje z reportażu i fotografii nowoczesnej (m.in. Jerze-
go Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego), portretowej, 

makrofotografii. Była autorką cyklów „Mały człowiek”, „Czas 
przemijania”, „Zapis socjologiczny”, „Nieskończoność dalekich 
dróg”, „Suita śląska”, a także fotograficznych kolaży. Przy po-
mocy fotografii próbowała stworzyć obraz społeczeństwa, 
przede wszystkim wiejskiego. Przemierzając wraz z przy-
jaciółmi Suwalskie, Lubelszczyznę, Podhale, Rzeszowskie, 
zjednywała sobie fotografowanych ludzi do tego stopnia, 
że pozwalali jej wejść do swoich domostw, fotografować 
się we wnętrzach, w których żyją na co dzień. – Zofia Rydet, 
choć związana z Gliwickim Towarzystwem Fotograficznym, od 
samego początku podążała odrębną drogą twórczą. Jej ory-
ginalny, a zarazem prosty styl cechuje niezwykła wrażliwość. 
Moment portretowania drugiej osoby jest dla niej chwilą do-
niosłą i ważną. Formalnie proste, bezpośrednie ujęcia pozwa-
lają jej wydobyć to, co w człowieku prawdziwe – mówią orga-
nizatorzy wystawy. 

Ekspozycja w Czytelni Sztuki będzie czynna do  
15 września. W sierpniu towarzyszyć jej będą pokazy filmów 
dotyczących życia i twórczości Zofii Rydet, m.in. „Nieskończo-
ność dalekich dróg. Podsłuchana i podpatrzona Zofia Rydet” 
w reżyserii Andrzeja Różyckiego. (bom)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zdjęcia Zofii  
Rydet to nie je-
dyna atrakcja, 
jaka czeka na 
miłośników fo-
tografii w Czy-
telni Sztuki. 
23 czerwca w tej śródmiejskiej galerii 
odbędzie się premiera filmu, którego 
bohaterem jest inny znany gliwicki ar-
tysta, który uwiecznia rzeczywistość  
w kadrze. „Świat z widzenia – o fotogra-
fiach Jerzego Lewczyńskiego” to pierw-
szy dokument poświęcony nestorowi 
fotografii współczesnej. Film w reżyserii 
Piotra Weycherta prezentuje mniej zna-
ne prace artysty, a on sam występuje  

w nim w roli narratora. Początek projek-
cji – godz. 17.00. Wstęp wolny (liczba 
miejsc ograniczona).

Prapremiera tego pełnometrażowe-
go dokumentu odbyła się podczas tego-
rocznej edycji festiwalu Miesiąc Fotogra-
fii w Krakowie, która poświęcona była 
klasykom fotografii światowej. Projekcja 
filmu stanowiła dopełnienie prezento-
wanej w ramach festiwalu w Muzeum 
Narodowym wystawy „Jerzy Lewczyn-
ski. Pamięć obrazu”. 

– Jerzy Lewczyński chętnie realizuje 
projekcje swoich fotografii, jednocześnie 
opowiadając o nich. Rejestrując jak naj-
pełniejszy wybór zdjęć jego autorstwa  
i towarzyszącą im opowieść, budowaną 

wokół nich przez artystę, udało się uchwy-
cić tę charakterystyczną dla niego for-
mę kreacji, która jest zarazem ironicz-
na i efemeryczna – opowiadają Marika 
Kuźmicz i Piotr Weychert, scenarzystka 
i reżyser filmu. 

Warto podkreślić, że sobotnia pre-
zentacja to ważne wydarzenie także dla 
gliwickiego Muzeum. „Świat z widze-
nia…” to bowiem w pełni samodziel-
na produkcja zrealizowana przez tę in-
stytucję. Tuż po projekcji odbędzie się 
spotkanie z autorem obrazu – Piotrem  
Weychertem. Pojawi się także możliwość 
kupienia książki Wojciecha Nowickiego 
„Lewczyński. Pamięć obrazu”, wydanej 
nakładem Czytelni Sztuki. (bom)

Zagra Czachowski
Choć urodzony w Gliwicach, rzadko po-

jawia się w rodzinnym mieście. Michał Cza-
chowski częściej koncertuje bowiem poza 
granicami kraju, a jego występy przyciąga-
ją miłośników muzyki gitarowej (zwłaszcza 
flamenco) oraz sitar. Jego pobyt w Indiach 
zaowocował powstaniem międzynarodo-
wego projektu Indialucia, łączącego muzykę 
flamenco z tradycyjną muzyką indyjską. Pły-
ta pod tym samym tytułem otrzymała spo-
ro wyróżnień. Czachowski nagrywał dla sta-
cji radiowych i telewizyjnych. Jego muzykę 
można usłyszeć także w filmach. Od 2009 r. 
jest koordynatorem programowym i dyrek-
torem artystycznym festiwalu Nuevo Mundo 
Festival w Krakowie. 22 czerwca usłyszymy go  
w Centrum Edukacyjnym im. Bł. Jana Pawła II 
(obok Katedry, ul. Jana Pawła II 5). Początek  
– godz. 18.30. Koncert uatrakcyjni występ tan-
cerki flamenco Anny Patkiewicz. (kik)

Rytmicznie w czerwcu
23 czerwca w Centrum Organizacji Kultu-

ralnych „Perełka” (ul. Studzienna 6) odbędzie się 
kolejny Gliwicki Koncert Konkursowy. Na scenie 
wystąpią młodzi i zdolni wokaliści. Zaprezentu-
ją utwory w różnych muzycznych stylach. Ich 
popisy oceni grono jurorów. Najlepsi wezmą 
udział w jesiennym IV Festiwalu RYTM Gliwice. 
Początek muzycznej rywalizacji – godz. 16.00. 
Wstęp wolny. Organizatorami przedsięwzięcia 
są Stowarzyszenie Muzyczne RYTM oraz Funda-
cja „Dom Inicjatyw Obywatelskich”. Szczegóło-
we informacje można także znaleźć na stronie 
www.stowarzyszenie-rytm.pl. (bom)

Jońscy filozofowie 
przyrody

Tym mianem przyjęło się określać pierw-
szych myślicieli, którzy w Jonii, na przełomie  
VI i V wieku przed naszą erą, dali początek filo-
zofii. Czy faktycznie są ważni tylko jako prekur-
sorzy racjonalnej myśli? – O tym, czy rozważania 
Talesa da się sprowadzić do formułki, że źródłem 
wszystkiego jest woda, a Heraklita do hasła „pan-
ta rhei” (wszystko płynie), które nawet nie jest jego 
autorstwa – przekonamy się 24 czerwca podczas 
ostatniego przed wakacjami spotkania z „Zofią  
w Muzeum” – zachęcają gliwiccy muzealnicy. 
Wykład w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) wy-
głosi Ewa Chudyba, historyk filozofii z Muzeum 
w Gliwicach. Początek – godz. 16.00. Wstęp wol-
ny (liczba miejsc ograniczona). (bom)

Rajmonda
24 czerwca w siedzibie Sceny BAJKA – Ki-

na AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) odbędzie się 
ostatnia w tym sezonie transmisja na żywo  
z moskiewskiego Teatru Bolszoj. Tym razem mi-
łośnicy baletu zobaczą „Rajmondę” z muzyką 
Aleksandra Głazunowa. To historia dziewczyny, 
która w dniu swoich urodzin ma się pożegnać 
z narzeczonym, rycerzem Jeanem de Brienne, 
wyruszającym na krucjatę. Nocą śni jej się ma-
giczny ogród, w którym spotyka się z ukocha-
nym, ale ten nagle znika, a na jego miejscu poja-
wia się arabski szejk, który wyznaje Rajmondzie 
miłość. Kiedy budzi się, z przerażeniem odkry-
wa, że sen zamienił się w rzeczywistość... „Raj-
monda” to ostatni wielki balet XIX wieku. Nowa 
wersja choreograficzna pochodzi z 2003 r., a jej 
autorem jest Jurij Grigorowicz. Pokaz rozpocz-
nie się o godz. 16.45. (bom)
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Letnia pogoda sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu, 
a wakacje tuż-tuż. Spragnionych wodnych i słonecznych ką-
pieli informujemy, że tegoroczny sezon na Kąpielisku Leśnym 
oraz nad jeziorem w Czechowicach rozpocznie się 23 czerwca 
i potrwa do września. Obydwa obiekty będą czynne codzien-
nie, a nad bezpieczeństwem osób pływających i kąpiących się 
będą czuwać ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia  
Ratunkowego.

UWAGA KONKURS!

Chcesz odnowić plac zabaw?
Miejski Zarząd Usług Komunalnych organizuje trzecią edycję konkursu „Gliwickie place zabaw”. Wspól-
noty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą wygrać urządzenia, które uatrakcyjnią zabawy maluchów. 

– Celem konkursu jest dodatkowe wyposażenie placów zabaw, 
które znajdują się na terenie Gliwic, ale nie są własnością miasta. 
Chcemy też przyczynić się do aktywizacji wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych. To dla nich dobra okazja, aby zadbać o estetykę, bez-
pieczeństwo i funkcjonalność miejsc, w których bawią się dzieci 
– mówi Iwona Kokowicz, rzecznik prasowy MZUK. W pierwszej 
edycji przedsięwzięcia wzięło udział 11 spółdzielni i 2 wspólnoty 
mieszkaniowe, które łącznie otrzymały 26 urządzeń zabawowych.  
W drugiej odsłonie konkursu kolejne 13 sztuk sprzętu powę-
drowało do ogródków jordanowskich administrowanych przez  
5 spółdzielni i 2 wspólnoty. 

W konkursie mogą wziąć udział wspólnoty i spółdzielnie miesz-
kaniowe, które mają w swojej gestii place zabaw. Mogą zyskać za 

darmo nowe urządzenia zabawowe, ale w zamian muszą odnowić 
dwa już funkcjonujące na placu zabaw lub zamontować co naj-
mniej jedno dodatkowe – o wartości minimalnej jednego z darów 
otrzymanych od samorządu. 

Każda ze wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych mo-
że złożyć jeden wniosek, w którym wskaże jeden plac zabaw  
(z wyjątkiem obiektów, które zostały doposażone w poprzednich 
edycjach konkursu) i maksymalnie dwa urządzenia zabawowe 
wybrane z katalogu. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekreta-
riacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c – do 29 czerwca. Szczegółowy regulamin 
konkursu znajduje się na stronie internetowej www.mzuk.pl  
w zakładce „Na skróty”. (bom)

Kąpielisko przy ul. Toszeckiej 137 – w okresie do 31 lipca – zaprasza codziennie od 
godz. 10.00 do 20.00. Natomiast od 1 sierpnia do 2 września będzie czynne od ponie-
działku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00. Bilet wstępu na „Leśne” kosztuje od  
2 do 5 złotych (za dzieci do 3 roku życia nie trzeba płacić). Korzystający z kąpieliska ma-
ją do dyspozycji trzy różnej wielkości baseny, brodzik dla najmłodszych, zjeżdżalnię  
o długości 73 m, boisko do siatkówki plażowej, pole do paintballa i plac zabaw dla dzie-
ci. Na terenie obiektu znajdują się ponadto: przebieralnie, natryski, punkt sanitarny oraz 
toalety. Dla zmotoryzowanych przygotowano dwa duże parkingi – jeden przy pływalni 
„Olimpijczyk”, a drugi przy Ośrodku Leśnym.

Od 23 czerwca do 23 września kąpielisko w Czechowicach przy ul. Ziemięcickiej 62 
będzie dostępne przez całą dobę, ale strzeżone przez ratowników tylko w wyznaczonych 
godzinach. W czerwcu i lipcu WOPR-owcy będą czuwać od 10.00 do 20.00, w sierpniu  
– od 10.00 do 18.00, a we wrześniu – tylko w weekendy. Wstęp jest wolny (zmotoryzowa-
ni płacą za parking). W przystani nad jeziorem działa wypożyczalnia sprzętu pływającego  
– łodzi wiosłowych, kajaków i rowerów wodnych. Na miłośników aktywnego wypoczyn-
ku czekają tam również boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej. (bom) 

Kąpieliska zapraszają
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Najbliższa sobota zapowiada się bardzo 
ciekawie dla mieszkańców Sośnicy, ale nie 
tylko. 23 czerwca odbędą się tam dwa festy-
ny. O godz. 10.00 rozpocznie się impreza pod 
hasłem „Bezpieczne wakacje”, którą organizuje 
klub abstynentów „Krokus”. W amfiteatrze przy 
parafii św. Jacka (ul. Przedwiośnie 1) będzie 
można spotkać i porozmawiać z przedstawi-
cielami Policji, Straży Pożarnej, WOPR i PCK. 
Oprócz tego zaplanowano: liczne gry i zabawy 
sprawnościowe, warsztaty robienia kwiatów, 
malowanie twarzy. Wszystkim uczestnikom 
zabawę umili występ zespołu „Diament”. 

Natomiast po południu mieszkańcy, któ-
rzy pojawią się na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 21 (ul. Reymonta 18a), będą mogli się 
przekonać, czy ekologia idzie w parze z dobrą 
zabawą. O godzinie. 13.00 rozpocznie się tam 
„Rodzinny Festyn Ekologiczny”. Zarówno dla 
małych, jak i dla dużych przygotowano spo-
ro atrakcji. W programie m.in. gry, zabawy  

i konkursy z nagrodami, występy zespołów 
oraz solistów Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Gliwicach, pokazy psich umiejętności 
i prezentacja wozu wodociągowego. Poja-
wi się także okazja, aby poznać tajniki pracy 
policjantów i żołnierzy, oddać elektrośmieci 
i opony, oznakować swój rower, wziąć udział 
w akcji krwiodawstwa, zbadać ciśnienie czy 
zdobyć sporo informacji na temat zdrowej 
żywności i ochrony środowiska. 

– Przedsięwzięcie ma na celu integrację 
mieszkańców dzielnicy oraz propagowanie 
zdrowego i ekologicznego trybu życia – prze-
konują organizatorzy z Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego. Festyn w Sośnicy będzie 
pierwszym z trzech zaplanowanych tego lata 
ekologiczno-rodzinnych imprez. Koleje odbę-
dą się w Łabędach i Ostropie. Przedsięwzię-
cie wspiera Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Gliwicach. Przyjdź i baw się ra-
zem z nami! (bom)
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REGULAMIN
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, 

magisterskie lub doktorskie, dotyczące miasta Gliwice  
– obronione w latach 2009 – 2012 (nieskładane do kon-
kursu PM w żadnej z poprzednich edycji).

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

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

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

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

nych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą 
tego zgłoszenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 r., nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami).

4. Prace konkursowe należy składać do 1 października 
2012 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem 
„KONKURS DLA LICENCJATÓW/ MAGISTRÓW/ DOKTORÓW 
2012” w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (I piętro, 
pokój nr 105.

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

6. W skład komisji konkursowej wejdą:
• czterej przedstawiciele prezydenta miasta Gliwice  

(w tym zastępca prezydenta miasta w funkcji przewod-
niczącego komisji konkursowej oraz trzej wytypowani 
naczelnicy / zastępcy naczelników wydziałów Urzędu 
Miejskiego), 

• radny Rady Miejskiej w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• przedstawiciel Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębior-

czości.
7. W charakterze ekspertów powołani mogą być specjaliści 

określonych dziedzin spośród pracowników Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach. Prezydent miasta ustali regulamin  
i harmonogram prac komisji konkursowej oraz eksper-
tów.

8. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewod-
niczący. Komisja ustali procedurę podejmowania decyzji. 
W sprawach spornych decyzję podejmie przewodniczący 
komisji.

9. Eksperci powołani przez prezydenta miasta w ciągu  
14 dni od daty powołania przedstawią opinię na temat 
pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej przewod-
niczącemu komisji konkursowej.

10. Komisja konkursowa przedstawi prezydentowi miasta 
kandydatów do nagród w konkursie do 30 listopada  
2012 roku. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania na-
gród podejmie prezydent miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród prezydenta miasta 
w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i podanie 
wyników do publicznej wiadomości nastąpi do 10 grudnia 
2012 roku.

VIII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską  
i doktorską dotyczącą miasta Gliwice w 2012 roku.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A
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ZŁOTE GODY

5 czerwca w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW. Zorganizowano je  
w czterech turach. Sekretarz miasta, Andrzej Karasiński, wręczył 52 parom okolicznościowe medale i dyplomy  
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” prezentujemy zdjęcie reprezentacji 13 małżeństw 
świętujących półwiecze swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu 
w drugiej turze). W gronie obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Dorota  
i Henryk Jeziorscy, Lilianna i Henryk Juszczykowie, Janina i Roman Kaczmarkowie, Maria i Mieczysław Kałużowie, 
Maria i Józef Kamińscy, Helena i Edward Kamińscy, Zuzanna i Stanisław Klapsiowie, Helena i Stefan Klette, Zofia 
i Tadeusz Klimczykowie, Renata i Joachim Konieczni, Stefania i Guido Konopkowie. Pamiątkowe odznaczenia 
czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Kazimierę i Rajmunda Kłusków oraz Adelheid i Henryka 
Korków. (kik)

KOSMICZNY LOT
W najbliższą sobotę, 23 czerwca, z lotniska Aeroklubu 
Gliwickiego przy ul. Rybnickiej wystartuje w południe 
eksperymentalny balon niosący aparaturę radioelektro-
niczną. 

Sprzęt ma dotrzeć na wysokość około 30 km nad Ziemią. Jego zadaniem 
będzie m.in. wykonanie fotografii i nagranie filmu przedstawiającego ko-
smiczną czerń nieba w miejscu, w którym 97% atmosfery jest już pod nami. 
Na zdjęciach przedstawiona zostanie również krzywizna naszej planety. Ko-
lejnym celem eksperymentu będzie porównanie teoretycznej trasy balonu, 
wyliczonej za pomocą komputerowego oprogramowania prognozującego, 
z trasa rzeczywistą, która będzie na bieżąco przekazywana na Ziemię za po-
mocą systemu APRS (Automatic Position Reporting System). – Istotnym ele-
mentem testu będzie także badanie propagacji fal radiowych, w tym rozcho-
dzenia się fal ultrakrótkich, oraz analiza wpływu niskiej temperatury i wysokości 
na zachowanie się aparatury badawczej i radiowej – wyjaśniają pomysłodaw-
cy eksperymentu, wywodzący się z Akademickiego Klubu Krótkofalowców 
Politechniki Śląskiej i Gliwickiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku  
Krótkofalowców. 

Zakładany czas wznoszenia balonu będzie wynosił mniej więcej 2 go-
dziny. Organizatorzy sobotniej akcji zastrzegają jednak, że start urządze-
nia może zostać przyspieszony bądź opóźniony o kilka minut ze wzglę-
du na ruch lotniczy. Co dalej? Przelot obiektu będzie można śledzić 
na stronie internetowej www.aprs.fi (po wpisaniu oznaczenia balonu  
SP9UOB-11). – Po osiągnięciu przez balon wysokości 30 km, ze względu na spa-
dek ciśnienia atmosferycznego, średnica powłoki obiektu znacząco się zwięk-
szy. W efekcie balon pęknie. Aparatura pomiarowa, ukryta w specjalnej kapsule, 
spadnie na Ziemię na spadochronie – zdradzają organizatorzy kosmiczne-
go lotu. – Za balonem wyruszy ekipa poszukiwawcza, której celem będzie śle-
dzenie trasy przelotu, namierzenie miejsca lądowania, a następnie podjęcie  
zasobnika. 

Statystyki mówią, że aparaturę udaje się odzyskać w około 70% ekspery-
mentów badawczych. Jak będzie tym razem? (kik)
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OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
 przyjmowanie wniosków  

w sprawie świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń rodzinnych,

 przygotowywanie i sprawdza-
nie pod względem merytorycz-
nym wniosków oraz ustalanie 
uprawnień do świadczeń,

 przygotowywanie decyzji 
administracyjnych w sprawie 
świadczeń przewidzianych 
ustawą z 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawą z 7 września  
2007 r. o pomocy uprawnionym 
do alimentów,

 prowadzenie działań wobec 
dłużników alimentacyjnych,

 przygotowywanie list do wy-
płaty świadczeń, 

 prowadzenie korespondencji 
odpowiadającej zakresowi 
powierzonych obowiązków 
oraz dokumentacji dotyczącej 
określonych świadczeń,

 przygotowywanie dokumen-
tacji kierowanej do organów 
odwoławczych,

 obsługa programów kompu-
terowych związanych meryto-
rycznie z zajmowanym stano-
wiskiem,

 informowanie klientów filii  
o obowiązujących przepisach 
ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym 
do alimentów.

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie średnie technicz-

ne lub wyższe administracyj-
ne,

 znajomość obsługi systemów 
informatycznych (Windows, 
pakiet MS Office),

 minimum 2-letnie doświad-
czenie w pracy w jednostkach 
samorządowych,

 niekaralność za przestępstwa 
karno-skarbowe,

 dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:
 znajomość przepisów ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, 
ustawy o pomocy uprawnio-
nym do alimentów, Kodeksu 
postępowania administracyj-
nego oraz umiejętność wyko-
rzystania ich w praktyce,

 doświadczenie w prowadzeniu 
postępowań w trybie Kodeksu 
postępowania administracyj-
nego,

 umiejętność fachowej obsługi 
klientów zgłaszających się do 
Ośrodka.

Informacja o warunkach pracy 
na stanowisku objętym nabo-
rem: praca biurowa, w systemie 
jednozmianowym, z monitorem 
ekranowym, w obiekcie nieprzy-
stosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W maju  
2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kraczał 6%. 

Cechy charakteru: obowiązko-
wość, sumienność, sprawność  
w wykonywaniu obowiązków, od-
powiedzialność, lojalność, docie-
kliwość, otwartość, punktualność, 
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
 list motywacyjny ze wskaza-

niem stanowiska,
 życiorys zawodowy,
 kwestionariusz osobowy,
 dokument poświadczający 

wykształcenie (dopuszczalne 
kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

 dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pracy 
potwierdzone za zgodność  
z oryginałem) oraz kwalifikacje 
(kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

 inne dodatkowe dokumen-
ty (kserokopie zaświadczeń  
o ukończonych kursach, szko-
leniach, posiadane certyfikaty, 

potwierdzone za zgodność  
z oryginałem),

 kopia dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność  
(w przypadku gdy, kandydat 
zamierza skorzystać z upraw-
nienia, wynikającego z art. 13a, 
ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych),

 oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

 oświadczenie od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

 oświadczenia o niekaralności 
za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz o posiadaniu 
pełni praw publicznych i zdol-
ności do czynności prawnych,

 oświadczenie własnoręcznie 
podpisane o treści: „Przyjmuję 
do wiadomości fakt obowiąz-
ku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej moich 
danych osobowych, zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 lis-
topada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU 
z 2008 r., nr 223, poz.1458  
z późn. zm.).”

Wymagane dokumenty, tj. list 
motywacyjny i życiorys zawodo-
wy, powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone podpisaną 
przez kandydata klauzulą: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU  
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą o pracownikach 
samorządowych z 21 listopada  
2008 r. (DzU z 2008 r., nr 223, 
poz.1458 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać  
w terminie do 3 lipca 2012 r.  
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 26, w zaklejonych ko-
pertach z dopiskiem: „Nabór nu-
mer 3/2012 na wolne stanowisko 
urzędnicze referenta w Filii nr 1  
w Sośnicy”. 

W przypadku wysłania ofert pocz-
tą decyduje data wpływu doku-
mentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach. 
Aplikacje, które wpłyną po ter-
minie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/230-28-09.

Lista kandydatów spełniających 
wymogi formalne i dopuszczonych 
do kolejnego etapu postępowania 
zostanie ogłoszona w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru bę-
dzie umieszczone na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwi-
ce, ul. Górnych Wałów 9, II piętro.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Planowany termin testów me-
rytorycznych – 5 lipca 2012 r. 
Ostateczny termin testu mery-
torycznego zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej 
www.opsgliwice.pl wraz z listą 
kandydatów spełniających wy-
magania formalne określone 
w ogłoszeniu. Publikacja listy 
kandydatów spełniających wy-
magania formalne nastąpi do  
4 lipca 2012 r. Kandydaci nie 
będą informowani indywidual-
nie o terminie testu merytorycz- 
nego.

Wzory wymaganych oświadczeń 
oraz kwestionariusz osobowy 
zostały opublikowane na stronie 
internetowej www.opsgliwice.pl, 
zakładka „Ogłoszenia/informacje 
dla kandydatów/pliki do pobra-
nia”.

Do konkursu może przystąpić: 
1) Nauczyciel mianowany lub dy-
plomowany, który spełnia łącznie 
następujące wymagania:
a) ukończył studia magisterskie i po-
siada przygotowanie pedagogiczne 
oraz kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w szkole lub pla-
cówce wchodzącej w skład zespołu,  
w której wymagania dotyczące kwali-
fikacji nauczycieli są najwyższe;
b) ukończył studia wyższe lub studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania, 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu za-
rządzania oświatą, prowadzony zgod-
nie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż 
pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego;
d) uzyskał:
 co najmniej dobrą ocenę pracy  

w okresie ostatnich pięciu lat 
pracy lub

 pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego w okresie ostat-
niego roku albo

 w przypadku nauczyciela aka-
demickiego – pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wyższej 
– przed przystąpieniem do kon-
kursu na stanowisko dyrektora; 

e) spełnia warunki zdrowotne nie-
zbędne do wykonywania 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 Nauczy-
ciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674),  
a w przypadku nauczyciela akade-
mickiego – karą dyscyplinarną, o któ- 
rej mowa w art. 140, ust. 1 ustawy  
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (DzU nr 164,  
poz. 1365), oraz nie toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie dyscy-
plinarne;
g) nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego;
i) 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 (DzU z 2005 r.,  
nr 14, poz. 114). 

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 Wol-
nym 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 kierowni-
czym;
d) ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z praw publicz-
nych;
e) nie toczy się przeciwko niej po-
stępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postę-
powanie dyscyplinarne;
f) spełnia wymagania określone  
w pkt 1, lit.: b, e, g, i. 
Oferty osób przystępujących do kon-
kursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do 
konkursu; 
b) koncepcję funkcjonowania i roz-
woju Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych; 
c) poświadczoną przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopię do-
wodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość 
oraz poświadczającego obywatelstwo 
kandydata;
d) życiorys z opisem przebiegu pracy 
zawodowej, zawierający w szczegól-
ności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej  

– w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przy-
padku 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 potwierdzających 
posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. d;
f) oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształ-
cenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych  
z zakresu zarządzania albo świa-
dectwa ukończenia kursu kwalifi-
kacyjnego z zakresu zarządzania  
oświatą;
g) zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kan-
dydatowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dys-
cyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany zakazem pełnienia funk-
cji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy  
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, 
poz. 114, z późn. zm.); 
k) oświadczenie o dopełnieniu obo-
wiązku, o którym mowa w art. 7, ust. 
1 i ust. 3a ustawy z 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944 – 1990 oraz tre-
ści tych dokumentów (DzU z 2007 r.,  
nr 63, poz. 425);
l) oryginał lub poświadczona przez 
kandydata za zgodność z oryginałem 
kopia aktu nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego lub dyplomowa-
nego – 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 akademic-
kiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany karą dyscyplinarną, o któ- 
rej mowa w art. 76, ust. 1 ustawy  
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (DzU z 2006 r., nr 97, poz. 
674) lub w art. 140, ust. 1 ustawy  
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 
1365) – w przypadku nauczyciela  
i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z pełni praw publicznych 
– w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem,
p) oświadczenie, że kandydat wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926) w celach przepro-
wadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.
Oferty należy składać w zamknię-
tych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym, telefonem kontaktowym, 
numerem PESEL i dopiskiem „Kon-
kurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych Spe-
cjalnych” w terminie do 22 czerwca 
2012 r. na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21

Wydział Edukacji, pokój 252

Konkurs przeprowadzi komisja po-
wołana przez prezydenta miasta 
Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadze-
nia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod nr telefonu: 
32/238-55-20.

konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych  

im. Janusza Korczaka, ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 

zatrudni kandydata na stanowisko referenta  
w Filii nr 1 w Sośnicy, w pełnym  

wymiarze czasu pracy.

numer naboru: 3/2012

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. nadzór w zakresie realizacji poważ-

niejszych awarii i wypadków w ru-
chu pojazdów, oraz prowadzenie 
doraźnych akcji w okresach nasi-
lonych potrzeb przewozowych;

2. współpraca z odpowiednimi 
jednostkami administracyjnymi  
i organami ruchu drogowego na 
terenie obsługiwanych gmin;

3. nadzór nad prawidłowym i ter-
minowym sporządzaniem do-
kumentacji eksploatacyjnej oraz 
sprawozdawczości działu;

4. rozwiązywanie problemów  
w zakresie realizacji zadań prze-
wozowych;

5. racjonalne wykorzystanie posia-
danego taboru i personelu, celem 
jak najlepszego wykonywania za-
dań;

6. pomoc w opracowywaniu mie-
sięcznych planów dyspozytorów 
oraz kontroli przepracowanych 
godzin.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kierunku 

transport, 
2. co najmniej 5-letni staż pracy na 

stanowisku pracowniczym w za-
kresie transportu,

3. umiejętność obsługi komputera 
(programy Word i Excel z pakietu 
Microsoft Office 2007),

4.  znajomość przepisów:
 ustawa o transporcie drogo-

wym z 6 września 2001 r. (DzU 
z 2001 r., nr 125, poz. 1371),

 ustawa o publicznym trans-
porcie zbiorowym z 16 grud-
nia 2011 r. (DzU z 2011 r., nr 5, 
poz. 13),

 ustawa prawo przewozowe  
z 15 listopada 1984 r. (DzU  
z 1984 r., nr 53, poz. 272),

 ustawa o czasie pracy kie-
rowców z 16 kwietnia 2004 r.  
(DzU z 2004 r. nr 92, poz. 879).

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne: 
odpowiedzialność, obowiązkowość, 
systematyczność, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejętność pra-
cy w zespole.

Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys zawodowy, 
 kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z o. o. w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną 
zaproszeni kandydaci, którzy speł-
niają wymogi zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani indy-
widualnie.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/33-
04-600.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o.  

w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko 

zastępcy kierownika  
w Dziale Ruchu Autobusowego, w pełnym wymiarze 

czasu pracy

Zakład  
Radiodiagnostyki 

Centrum Onkologii  
w Gliwicach  

(I piętro) 

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,  
tel. 32/278-91-38

zachęca
Panie pomiędzy  

50. a 69. rokiem życia
do wykonania 

BEZPŁATNEJ  
CYFROWEJ  

MAMMOGRAFII
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 17.00

Mammografia jest darmowa, 
gdy od ostatniego badania  
finansowanego przez NFZ  

upłynęły pełne 2 lata. 

Nie jest wymagana  
wcześniejsza rejestracja!
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KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Konsultacje z mieszkańcami Gliwic w sprawie zmiany granicy administracyjnej  
pomiędzy miastem Gliwice a miastem Zabrze.

Rada Miejska w Gliwicach, na wniosek prezydenta miasta, na sesji 31 maja 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia 
procedury zmierzającej do wprowadzenia korekty granic pomiędzy Gliwicami i Zabrzem. Celem zmian jest uporządkowanie 
stanu terenowo-prawnego odcinków dróg istniejących, nowo budowanych i planowanych oraz terenów bezpośrednio do 

OPINIA MIESZKAŃCA GLIWIC
w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy miastem Gliwice 

a miastem Zabrze, poprzez włączenie do miasta Gliwice części obszarów 
miasta Zabrze oraz włączenie do miasta Zabrze  

części obszarów miasta Gliwice.

(proszę postawić znak „x” w jednej z poniższych opcji)

Opiniuję POZYTYWNIE  

Opiniuję NEGATYWNIE  

NIE MAM ZDANIA  

UWAGI: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Wyrażam zgodę na wykorzystane i przetwarzanie moich danych osobowych  
w celu opracowania wyników niniejszej ankiety.

DATA, PODPIS:

nich przyległych. W związku z powyż-
szym prezydent miasta Gliwice zwraca 
się do mieszkańców Gliwic o wyrażenie 
opinii w sprawie zmiany granicy admi-
nistracyjnej pomiędzy miastem Gliwi-
ce a miastem Zabrze, poprzez włącze-
nie do miasta Gliwice części obszarów 
miasta Zabrze oraz włączenie do mia-
sta Zabrze części obszarów miasta Gli-
wice, według propozycji określonych 
na załączonych mapach, poprzez wy-
pełnienie poniższego druku opinii miesz-
kańca. Wypełnione opinie należy kiero-
wać do końca lipca 2012 roku:

 listownie – na adres: Urząd Miejski, Biu-
ro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,

 e-mailem – na adres: bpr@um.gliwice.pl,

 wrzucając ją do urny, znajdującej się  
w INFORMACJI Biura Obsługi Interesan-
tów, na parterze Urzędu Miejskiego.

Druk opinii mieszkańca można rów-
nież pobrać na stanowisku INFORMACJI 
w Biurze Obsługi Interesantów oraz na 
stronie internetowej http://gliwice.eu/
dla-mieszkancow.

obszar miasta Zabrze przeznaczony do włączenia do miasta Gliwice

obszar miasta Gliwice przeznaczony do włączenia do miasta Zabrze

planowane inwestycje drogowe

granica miasta Gliwice
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Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1,  
44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane pod nazwą:

„Kompleksowy remont sali gimnastycznej  
i zaplecza szatniowo-sanitarnego na parterze. 

Kompleksowy remont sali gimnastycznej  
i zaplecza szatniowo-sanitarnego w piwnicy. 

Kompleksowy remont pomieszczeń  
higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych 

(uczniowskie i personelu)”.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2012 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2012 r. o godz. 12.15

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 40, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 9,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane pod nazwą:

„Wykonanie drugiego etapu remontu elewacji 
budynku przedszkola”.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 27 czerwca 2012 r. o godz. 10.15
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Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości  
przy ul. Słowackiego 64a w Gliwicach, 

w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofert na

wykonanie remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Słowackiego 64a w Gliwicach,  

w związku z wybuchem gazu.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2012 r. do godz. 12.00

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gli-
wicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia organizowa-

nych wg procedur określonych regula-
minem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na:

 Wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki 
pyło-powietrznej z regulacją i kontrolą pracy 
kotłów.

Termin składania ofert: 26 czerwca 2012 r do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2012 r. o godz. 10.00

 Wykonanie czyszczenia absorberów IOS  
kotłów WR-25 i WP-70.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2012 r. o godz. 10.30

 Wykonanie 5 zadań inwestycyjnych budowy 
przyłączy ciepłowniczych.

Termin składania ofert: 26 czerwca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2012 r. o godz. 9.30

 Utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie 
od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. zbior-
nika retencyjnego popiołu wraz z oprzyrzą-
dowaniem oraz pyłoprzewody.

Termin składania ofert: 25 czerwca 2012 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2012 r. o godz. 11.15

 Utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie od 
1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. ciągu nawę-
glania KWK Sośnica – PEC Gliwice Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 25 czerwca 2012 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2012 r. o godz. 11.00

 Utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie 
od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. elek-
trofiltrów: Kotłów WP-70 nr 1, 2, 3; Kotłów 
WR-25 nr 1, 3, 4.

Termin składania ofert: 25 czerwca 2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2012 r. o godz. 10.45

Szczegóły postępowań są dostępne na stronie  
www.pec.gliwice.pl.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gli-

wicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
ustnego nieograniczonego odbywają-

cego się w drodze licytacji na

sprzedaż dwóch spycharek gąsienicowych typu 
SG-15 produkcji HSW S.A. Stalowa Wola.

Licytacja rozpocznie się 26 czerwca 2012 r. o godz. 12.00.

Opisy spycharek wraz z dokumentacją fotograficzną 
dostępne są na stronie internetowej www.pec.gliwice.

pl. Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod 
nr tel. 32/335-01-51 lub 32/335-01-04.
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NIERUCHOMOŚCI

Wymagania niezbędne
Zgodnie ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 roku (DzU  
nr 223, poz. 1458, art.6, ust.1) pracownikiem 
samorządowym może być osoba, która:

posiada kwalifikacje zawodowe wymaga-1. 
ne do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku,
posiada stan zdrowia pozwalający na za-2. 
trudnienie na określonym stanowisku,
posiada co najmniej wykształcenie wyż-3. 
sze i co najmniej 6-letni staż pracy,
nie była prawomocnie skazana za przes-4. 
tępstwo umyślne,
cieszy się nieposzlakowaną opinią.5. 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe o specjalności 

umożliwiającej wykonanie zadań na tym 
stanowisku, preferowany kierunek – eko-
nomia i co najmniej 6-letni staż pracy  
w jednostce samorządowej,

2. znajomość Kodeksu Pracy, przepisów  
o zamówieniach publicznych, znajomość 
Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach 
samorządowych, znajomość podstawo-
wych zagadnień z zakresu Kodeksu po-
stępowania administracyjnego, znajomość 
przepisów BHP, ppoż w zakresie objętym  
w przewidywanym zakresie czynności,

3. biegła obsługa komputera (znajomość 
programów: Vulcan, Płace i Kadry, Płatnik, 
Microsoft Excel, Word).

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku,
2. komunikatywność, skrupulatność, do-

kładność,
3. bardzo dobre zdolności organizacyjne, 

umiejętność współpracy, kreatywność.

Przewidywany zakres czynności:
1. wystawianie rachunków i umów dla kon-

trahentów wynajmujących pomieszcze-
nia szkolne,

2. obsługa stypendiów szkolnych i wyprawki 
szkolnej,

3. prowadzenie dokumentacji płacowej 
(kartoteki płacowe, zasiłkowe itp.),

4. naliczanie wynagrodzeń pracowników 
szkoły,

5. prowadzenie dokumentacji ZUS i z urzę-
dem skarbowym,

6. obsługa programu Płatnik,
7. realizacja zakupów wyposażenia ma-

terialnego szkoły, zgodnie z decyzjami 
dyrektora szkoły,

8. sprawdzanie pod względem meryto-
rycznym faktur/rachunków na media  
i dodatkowe zakupy dla szkoły,

9. wykonanie prac doraźnych zleconych 
przez dyrektora, wynikających z istotnych 
potrzeb szkoły.

Warunki pracy i płacy:
zatrudnienie na czas określony z moż-1. 
liwością uzyskania umowy na czas nie-
określony,
godziny pracy od 13.00 do 15.00 i od 2. 
15.00 do 17.00,
wynagrodzenie zgodne z rozporządze-3. 
niem Rady Ministrów w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorzą-
dowych z 18 marca 2009 r. (DzU nr 50, 
poz. 398).

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny i CV,1. 
dokument potwierdzający tożsamość,2. 
dokumenty potwierdzające wykształce-3. 
nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje 
i odpowiedni staż pracy,
oświadczenie o niekaralności za przestęp-4. 
stwa popełnione umyślnie i że nie toczy 
się przeciwko kandydatowi postępowanie 
dyscyplinarne lub sądowe,
oświadczenie zawierające zgodę na prze-5. 
twarzanie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby zwią-
zane z ogłoszonym naborem.

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekretaria-
cie szkoły w Gliwicach, ul. Jedności 35, 
w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesyłać 
na adres szkoły w zamkniętych kopertach 
(opisanych imieniem i nazwiskiem, adre-
sem do korespondencji i nr tel.) z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko urzędnicze – samo-
dzielny referent w Szkole Podstawowej  
nr 14 w Gliwicach” – do 26 czerwca 2012 r. 
do godz. 15.00.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone 
rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym 
indywidualnie terminie.

 

Szczegóły na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi  

na wysokość czynszu

mieszkalne

użytkowe

►	Al. W. Korfantego 8, lokal  
nr 1, pow. 117,80 m2, par-
ter, 4 pokoje, kuchnia, wc, 
przedpokój

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
270 600,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 25 czerwca 2012 r. 
od 12.30 do 12.45

►	ul. Górnych Wałów 6, lokal 
nr 9, pow. 82,71 m2, IV piętro 
– poddasze, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, 3 komórki, 
przedpokój

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
169 500,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 25 czerwca 2012 r. 
od 13.00 do 13.15

►	Pl. Jaśminu 10, lokal nr 3, 
pow. 103,54 m2 + 2 piwnice 
o łącznej pow. 11,65 m2, 5 po-
koi, kuchnia, 2 przedpokoje, 
komórka, 2 wc

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
159 900,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 27 czerwca 2012 r. 
od 14.00 do 14.15

►	ul. Okrzei 11, lokal nr 6, pow. 
122,61 m2, II piętro, 3 poko-
je, kuchnia z 2 spiżarniami, 
przedpokój, łazienka

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
264 200,00 zł
Wadium: 13 300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 2 lipca 2012 r. od 
14.45 do 15.00

►	ul. Zwycięstwa 8, lokal nr III, 
pow. 84,29 m2, I piętro, 5 po-
mieszczeń, 2 korytarze, wc

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
300 900,00 zł
Wadium: 15 100,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 25 czerwca 2012 r. 
od 14.00 do 14.15

►	ul. Zygmunta Starego 33, 
lokal nr III, pow. 38,05 m2, 
parter i I piętro (oficyna),  
2 pomieszczenia na parte-
rze (o pow. 27,21 m2) i 2 po- 
mieszczenia na I piętrze  
(o pow.10,84 m2)

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
32 400,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 25 czerwca 2012 r. 
od 12.00 do 12.15

►	ul. Rynek 18, lokal nr III,  
pow. 42,10 m2, piwnica, 1 po-
mieszczenie

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
42 500,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 25 czerwca 2012 r. 
od 13.30 do 13.45

►	ul. Niedbalskiego 23, lokal 
nr II, pow. 30,19 m2, parter, 
1 pomieszczenie

Termin przetargu: 6 lipca 2012 r.  
o godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
69 100,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin wniesienia wadium: 2 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 27 czerwca 2012 r. 
od 14.45 do 15.00

►	ul. Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego 9, lokal nr IV, pow. 
30,45 m2, parter (wejście od 
podwórza), 1 pomieszczenie, 
2 korytarze, umywalnia, wc

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
66 700,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.

Termin oględzin: 2 lipca 2012 r. od 
12.00 do 12.10

►	ul. Berbeckiego 7, lokal  
nr I, pow. 98,70 m2, sute-
rena, 2 części: w pierwszej  
– 4 pomieszczenia, w drugiej 
– 5 pomieszczeń 

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
131 700,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 2 lipca 2012 r. od 
12.20 do 12.30

►	ul. Dolnych Wałów 17, lokal 
nr II, pow. 59,21 m2, parter  
– oficyna, 3 pomieszczenia

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
95 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 2 lipca 2012 r. od 
12.45 do 12.55

►	ul. Piastowskiej 3, lokal nr II, 
pow. 31,88 m2, parter, 2 po-
mieszczenia, wc, korytarz

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
56 000,00 zł
Wadium: 2800,00 zł 
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 2 lipca 2012 r. od 
14.00 do 14.15

►	ul. Metalowców 2, lokal  
nr II, pow. 112,83 m2, parter, 
5 pomieszczeń, magazyn,  
3 pomieszczenia wc

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
211 200,00 zł 
Wadium: 10 600,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 4 lipca 2012 r. od 
14.45 do 15.00

►	ul. Styczyńskiego 24, lokal 
nr II, pow. 23,72 m2, I piętro, 
1 pomieszczenie

Termin przetargu: 13 lipca 2012 r. 
o godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
45 800,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin wniesienia wadium: 9 lipca 
2012 r.
Termin oględzin: 2 lipca 2012 r. od 
13.30 do 13.40

Lokale na sprzedaż

OFERTY PRACY

INFORMACJE

OBWIESZCZENIA

KOMUNIKATY

AB.6734.2.2012 z 14 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 11f, ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2008 r., nr 193, 
poz. 1194 z późn. zm.), prezydent miasta Gliwice podaje do 
publicznej wiadomości, że 11 czerwca 2012 r. wydana zosta-
ła decyzja nr 2/2012, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pod nazwą: „Budowa drogi – przedłużenie 
ulicy Kozłowskiej w Gliwicach, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”. Decyzją został zatwierdzony podział nie-
ruchomości oraz projekt budowlany.

POUCZENIE

W związku z powyższym informuje się wszystkie zaintere-
sowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w pok. 538, w terminie 14 dni od dnia ukazania 
się powyższego obwieszczenia.
Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia od-
wołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni, do Wojewody 
Śląskiego za pośrednictwem prezydenta miasta Gliwice. 

KOMUNIKAT

Sprawozdanie z przebiegu aukcji/zbiórki  
publicznej przeprowadzonej 17 maja 2012 r.  

w Galerii Secesja w Gliwicach przy ul. Grodowej 5.

17 maja 2012 r. w Galerii Secesja odbył się wernisaż wystawy 
pt. „Inne widzenie – świat ten sam”. Autorami wystawianych 
prac są niepełnosprawni intelektualnie uczniowie ze Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Specjalnych nr 6 w Gliwicach. 
Wystawiono ogółem 34 prace plastyczne. Podczas aukcji/
zbiórki publicznej sprzedano 31 prac na łączną sumę 1780 zł. 
Po odliczeniu kosztów organizacji wystawy i aukcji/zbiórki pu-
blicznej pozostała kwota 1276,05 zł, która w całości jest prze-
znaczona na rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów.

O BW I E S ZC Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6734.1.2012 z 6 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 11f, ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2008 r., nr 193, poz. 
1194 z późn. zm.), prezydent miasta Gliwice podaje do pu-
blicznej wiadomości, że 4 czerwca 2012 r. umorzono decyzją 
nr 1/2012 postępowanie administracyjne w sprawie: „Budo-
wy drogi łączącej ulicę Chałubińskiego z ulicą Grodeckie-
go w Gliwicach, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

POUCZENIE

W związku z powyższym informuje się wszystkie zaintere-
sowane strony, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w pok. 538, w terminie 14 dni od dnia ukazania 
się powyższego obwieszczenia.
Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia od-
wołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni, do Wojewody 
Śląskiego za pośrednictwem prezydenta miasta Gliwice.

O BW I E S ZC Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

 administrator sieci informatycznej – wykształcenie 
średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe  
w administrowaniu serwerów Linux, jedna zmiana, miej-
sce pracy: Gliwice;

 menedżer kwiaciarni – wykształcenie wyższe, doświad-
czenie, znajomość jęz. angielskiego, bardzo dobra orga-
nizacja pracy, skuteczność w zarządzaniu kwiaciarnią lub 
inną firmą w branży florystycznej, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

 cukiernik – wykształcenie zawodowe lub średnie kierun-
kowe, doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku min. 
2 lata, trzy zmiany (także nocki), miejsce pracy: Gliwice;

 monter przyczep – wykształcenie min. zawodowe, ob-
sługa elektronarzędzi, składanie przyczep towarowych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów, także dla osób  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

 fryzjer/fryzjerka – wykształcenie zawodowe, min. rok 
praktyki w zawodzie, strzyżenia damsko-męskie, kolory-
zacje, fryzury okolicznościowe, miejsce pracy: Gliwice;

 operator walcarki – wykształcenie średnie, mile wi-
dziana umiejętność obsługi suwnicy, upr. spawalnicze  
i SEP, obsługa walcarki i urządzeń pomocniczych, miejsce 
pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny  

z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedział-
ku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41. 

Powiatowy  
Urząd Pracy 
informuje...

UWAGA! O
ferty

  

z 14 czerw
ca 2012 r.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki 

budżetowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pie-
niężnymi,

3. dokonywanie wstępnej kontroli kom-
pletności i rzetelności dokumentów, 
dotyczących operacji gospodarczych  
i finansowych z planem finansowym,

4. terminowe sporządzanie sprawozdań bu-
dżetowych i innych danych do analizy 
ekonomicznej,

5. prowadzenie dokumentacji środków 
trwałych,

6. ewidencja podatku VAT.

Wymagania niezbędne:
 ukończona średnia, policealna lub po-

maturalna szkoła ekonomiczna i co naj-
mniej 6-letnia praktyka w księgowości, lub 
ukończone ekonomiczne jednolite studia 
magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne 
studia magisterskie lub ekonomiczne stu-
dia podyplomowe i co najmniej 3-letnia 
praktyka w księgowości,

 spełnienie warunków określonych  
w art. 6, ust. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych 
(DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm),

 umiejętność obsługi komputera (progra-
my: MS Excel, Qwark, KSAT, Płatnik),

 znajomość przepisów z zakresu prawa 
pracy, karty nauczyciela, ubezpieczeń 
społecznych, podatku od osób fizycznych 
i wynagrodzenia w sektorze finansów pu-
blicznych,

 znajomość obsługi systemu bankowego 
BusinessOnLine Bank Śląski.

Wymagania dodatkowe: umiejętność pra-
cy w zespole, obowiązkowość, sumienność, 
dokładność, kreatywność, samodzielność  
i bezstronność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru,
 Curriculum Vitae,
 kserokopie dokumentów potwierdzają-

cych doświadczenie zawodowe,
 kserokopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie,
 oświadczenia o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych, 
 oświadczenie o niekaralności za przestęp-

stwo popełnione umyślnie,
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 

publicznych, pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych. 

Dokumenty należy składać do 21 czerwca 
2012 r. do godziny 13.00 w sekretariacie 
szkoły, w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko główny księgowy”. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/231-49-11.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, ul. Kilińskiego 24a,
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 

1 etatu. Planowany termin zatrudnienia – sierpień 2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Żeromskiego  
w Gliwicach 

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze  
– samodzielny referent na 1/4 etatu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty/Oferty pracy jednostek miejskich, służb, inspekcji i straży

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

„Wykonanie drugiego etapu modernizacji ogrodzenia”.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2012 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty
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NIERUCHOMOŚCI

1. Lokalizacja: ul. Pawła Stalmacha 4 w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW
Działka nr 1531/3 obręb Stare Miasto, dla której prowadzo-
na jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Księga Wieczysta  
nr KW GL1G/00032444/4 (w KW znajdują się również inne działki).

3. Opis nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Pawła Stalmacha, obejmująca działkę  
nr 1531/3 w obrębie Stare Miasto o pow. 0,0352 ha, zabudowaną 
murowanym budynkiem mieszkalnym, czterokondygnacyjnym,  
w całości podpiwniczonym przy ul. Pawła Stalmacha 4. Powierzch-
nia użytkowa budynku wynosi 500,39 m², powierzchnia miesz-
kalna budynku wynosi 334,40 m², natomiast kubatura budynku 
wynosi 3083,39 m³. 
Na każdej kondygnacji znajdują się po dwa mieszkania, dostępne 
bezpośrednio z klatki schodowej. Na IV piętrze znajduje się nie-
użytkowe poddasze. Zgodnie z posiadanymi danymi budynek 
powstał w 1901 r. lub 1902 r. Budynek nr 4 nie posiada własnej 
ściany szczytowej, został dostawiony i skotwiony do budynku  
nr 2. Dojazd i dojście do nieruchomości od ul. Pawła Stalmacha.
Stan budynku jest bardzo zły. Właściciel jest w posiadaniu eks-
pertyz technicznych dot. przedmiotowego budynku. Doku-
mentacja do wglądu w Dziale Remotów i Inwestycji ZBM I TBS  
Sp. z o.o. przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro, pokój nr 318, codzien-
nie w godz. od 10.00 do 13.00. Wykaz dostępnej dokumentacji  
w załączniku do ogłoszenia.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci, na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną 
przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu nabywca wyko-
na własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.  
W granicach działki przebiega sieć elektroenergetyczna, kanali-
zacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz teletechniczna.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami pod numerem telefonu 32/239-12-21, 
najpóźniej 2 dni przed terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzeda-
jący nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpie-
nie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 221 400,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2214,00 zł
Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(j.t. DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054) nieruchomość zwolniona 
od opodatkowania podatkiem VAT.

5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 3 lipca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali  
nr 146. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 2 sierpnia 2012 r. I ustny przetarg nieograniczony odbył się  
w 26 kwietnia 2012 r. i zakończył wynikiem negatywnym. 

6. Wadium
Wadium w wysokości 22 140,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, ul. P. Stalma- 
cha 4 oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 29 czerwca 2012 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia  

1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
 (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.),

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego 
 na sprzedaż prawa własności nieruchomości  

zabudowanej, stanowiącej własność gminy Gliwice.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie interne-
towej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Cena wywoławcza nieruchomości: 
833 945,00 zł
Wadium: 83 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 8400,00 zł
Cena nieruchomości zwolniona z opo-
datkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU.2011.177.1054 – j.t. z późn. zm.).

Opis nieruchomości
Nieruchomość stanowi działka nr 1630, 
położona w strefie peryferyjnej mia-
sta Gliwice, na płn. od ul. Sikorskiego 
i posiada kształt nieregularny. Działka 
porośnięta jest drzewami i krzakami. 
Nie posiada bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej. Nieruchomość 
jest zabudowana trzema budynkami 
użytkowymi.
1. Budynek warsztatu mechanicznego 
o pow. użytkowej 365,00 m2 oraz kuba-
turze 2033,00 m3, rok budowy – 1961. 
Budynek jest jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, wzniesiony w tech-
nologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne są z cegły, na zaprawie 
wapienno-cementowej. Stropodach 
jest w konstrukcji drewnianej, przykryty 
papą na lepiku. Brak stolarki okiennej. 
Jedne drzwi typu wrota, z blachy stalo-
wej w ramach stalowych, pozostałych 
drzwi brak. Posadzki stanowi szlichta 
cementowa zatarta na gładko. Obróbki 
blacharskie rynny i rury spustowe są  
z blachy stalowej ocynkowanej, znacz-
nie zużyte. Instalacje w budynku zostały 
zniszczone. Oceny stanu techniczne-
go zabudowy dokonał rzeczoznawca 
majątkowy w operacie szacunkowym  
z 31 stycznia 2012 r. 
Zgodnie z powyższą oceną, konstrukcja 
budynku warsztatu mechanicznego nie 
wykazuje ponadnormatywnego stop-
nia zużycia technicznego, za wyjątkiem 
ściany wschodniej, która odchylona jest 
od pionu. Cegły i spoiny ścian zewnętrz-
nych są częściowo wykruszone. Tynki 
wewnętrzne są popękane i wykruszone. 
Konstrukcja drewniana stropodachu 
jest w znacznym stopniu zużyta. Część 
odeskowana zgniła na skutek znacz-
nego zużycia technicznego pokrycia 
dachowego. W niektórych miejscach 
istnieje zagrożenie zawalenia się części 
dachu. Ogólny stan techniczny budynku 
został oceniony jako zły.
2. Budynek gazów technicznych o pow. 
użytkowej 18,00 m2 oraz kubaturze  
51,00 m3, rok budowy – 1960. Budynek 
jest jednokondygnacyjny, niepodpiwni-
czony, z rampą, wzniesiony w techno-
logii tradycyjnej. Fundamenty stanowią 
ławy fundamentowe. Ściany zewnętrz-
ne są z cegły, na zaprawie wapienno-
cementowej. Ściany wewnętrzne są  
z cegły, na zaprawie wapienno-cemen-
towej. Stropodach stanowi konstrukcja 
drewniana przykryta papą na lepiku. 
Brak stolarki okiennej i drzwiowej. 
Posadzki stanowi szlichta cementowa 
zatarta na ostro. Rury i rynny spustowe  
z blachy stalowej ocynkowanej wy-
kazują znaczny stopień zużycia tech-
nicznego. Instalacje w budynku zostały 
zniszczone. Konstrukcja budynku nie 
wykazuje ponadnormatywnego stopnia 
zużycia technicznego. Tynki zewnętrzne 
i wewnętrzne są popękane i częścio-
wo wykruszone. Posadzki są popękane  
i wykruszone. Konstrukcja drewniana 
stropodachu jest w znacznym stopniu 
zużyta. Część odeskowana zgniła na 
skutek znacznego zużycia technicznego 
pokrycia dachowego. Część dachu ule-
gła zawaleniu. Ogólny stan techniczny 
budynku został oceniony jako zły.
3. Budynek magazynowy o pow. 
użytkowej 680,00 m2 oraz kubaturze  
2100,00 m3, rok budowy – 1961. Budy-
nek jest jednokondygnacyjny, niepod-
piwniczony, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej. Fundamenty stanowią ła-
wy fundamentowe. Ściany zewnętrzne  
i wewnętrzne są z cegły, na zaprawie 
wapienno-cementowej. Stropodach 
stanowi konstrukcja stalowa pokryta 
blachą trapezową. Brak stolarki okien-
nej. Stolarka drzwiowa – dwoje drzwi 
typu wrota z blachy stalowej w ramach 
stalowych, pozostałych drzwi brak. 
Posadzki stanowi szlichta cementowa 
zatarta na gładko w części pomieszczeń 

płytki lastrykowe. Obróbki blacharskie 
rynny i rury spustowe z blachy stalowej 
ocynkowanej wykazują znaczny sto-
pień zużycia technicznego. Wszystkie 
instalacje w budynku zostały zniszczo-
ne. Konstrukcja budynku nie wykazuje 
ponadnormatywnego stopnia zużycia 
technicznego. Tynki zewnętrzne i we-
wnętrzne są popękane i częściowo 
wykruszone. Posadzki są popękane  
i wykruszone, brak znacznej części 
płytek lastrykowych. Konstrukcja oraz 
pokrycie dachu nie wykazuje ponadnor-
matywnego stopnia zużycia technicz-
nego. Ogólny stan techniczny budynku 
ocenia się jako niezadowalający.
W rejestrze gruntów działka nr 1630 
oznaczona jest symbolem „Bi”, co ozna-
cza „inne tereny zabudowane”. Z mapy 
ewidencyjnej dla przedmiotowej nie-
ruchomości wynika, że działka posiada 
dostęp do niepełnej sieci uzbrojenia.
Korzystanie z wszelkich urządzeń 
infrastruktury technicznej wymaga 
uzgodnienia z dysponentami sieci  
i obciąża całkowicie nabywcę nieru-
chomości. Przed przystąpieniem do 
przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetar-
gu. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przes-
trzennego dla terenu obejmującego 
dzielnicę Sośnica – Północ (uchwała 
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., opu-
blikowana w Dz. Urz. Województwa Ślą-
skiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 
2372), działka nr 1630, obręb Sośnica, 
położona na północ od ul. Sikorskiego  
w Gliwicach, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 12 U, co ozna-
cza „tereny istniejących usług i drobnej 
wytwórczości”, dla których ustalone zo-
stało przeznaczenie: 
podstawowe: usługi i drobna wytwór-
czość, 
uzupełniające: mieszkaniowe. 
Ponadto, dla terenu 12 U na rysunku 
planu ustalona została nieprzekraczalna 
linia zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest  
w granicach obszaru górniczego „Soś-
nica III”.
Nabywca, w celu zapewnienia dostę-
pu działki nr 1630 do drogi publicznej, 
będzie zobowiązany do ustanowienia 
służebności drogi koniecznej po dział-
kach sąsiednich, we własnym zakresie 
i na własny koszt.
Ponadto nabywca zobowiązany jest 
do zapoznania się z zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmu-
jącego dzielnicę Sośnica – Północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r., opublikowana w Dz. Urz. Woje-
wództwa Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia  
2010 r., poz. 2372) dostępnymi na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego  
– www.gliwice.eu (zakładka „Bibliote-
ka”).
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
istnieje możliwość dokonania oględzin 
nieruchomości.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium w wysokości 83 400,00 zł  
w formie pieniężnej, dokonując przele-
wu na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieogra-
niczony, dz. nr 1630, obręb Sośnica, imię 
i nazwisko oraz PESEL osoby, na czyją 
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
miasta Gliwice najpóźniej 21 sierpnia 
2012 r. Prosimy o dostarczenie dowodu 
wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na 
stanowisko ds. zamówień publicznych 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach do 21 sierpnia 
2012 r. do godz. 16.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dzia-
le Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

24 sierpnia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Gliwicach na płn. od  
ul. Sikorskiego, obejmującej działkę nr 1630 o pow. 0,7144 ha, obręb 
Sośnica, zapisanej w Księdze Wieczystej nr GL1G/00041467/7.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity – DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazu jest dostępna na stronie internetowej www.gliwice.eu  
w dziale  Wykazy nieruchomości

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity – DzU z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej 
wiadomości nw.:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność gminy  
Gliwice:
 nr 62/2012 do 29 czerwca  

2012 r.
 nr 81/2012 do 29 czerwca  

2012 r.

przeznaczone do zbycia w drodze 
zamiany, stanowiące własność gmi-
ny Gliwice:
 nr 82/2012 do 29 czerwca 2012 r.
 nr 84/2012 do 3 lipca 2012 r.

przeznaczone do zbycia w drodze 
przetargu, stanowiące własność 
gminy Gliwice:
 nr 83/2012 do 3 lipca 2012 r.

przeznaczone do zbycia w trybie bez-
przetargowym, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
 nr 15/SP/2012 do 3 lipca 2012 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, sta-
nowiące własność Skarbu Państwa:

 nr 16/SP/2012 do 3 lipca 2012 r.

wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do zbycia:
 nr 395 – 398 do 29 czerwca  

2012 r.

wykazy nieruchomości przezna-
czonych do czasowego wydzierża-
wienia:
 nr 399 – 401 do 25 czerwca  

2012 r.
 nr 424 – 431 do 3 lipca 2012 r.

wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do wynajęcia (lokale użytko-
we):
 nr 402 – 403 do 27 czerwca  

2012 r.

wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do użyczenia:
 nr 394 do 26 czerwca 2012 r.

PRZETARGI

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą:

„Przebudowa i rozbudowa stadionu przy  
ul. Okrzei w Gliwicach – dostawa, montaż  

i uruchomienie mobilnej bandy LED”.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2012 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2012 r. o godz. 11.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip/
Ogłoszenia i Komunikaty/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
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NIERUCHOMOŚCI

Cena wywoławcza nieruchomości:  
313 976,00 zł
Wadium: 32 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3200,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawie-
ra podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU.2011.177.1054 j.t.). 
I przetarg nieograniczony odbył się 11 paź-
dziernika 2011 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym. II przetarg nieograniczony 
odbył się 13 marca 2012 r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Działka nr 255/2 o powierzchni 2050 m2 po-
siada kształt regularny, zbliżony do prosto-
kąta o długości podstawy 71,5 m i wysokości  
28,9 m. Nieruchomość jest niezabudo-
wana, równa, płaska, lekko nachylona 
w kierunku południowo-zachodnim, 
ogrodzona jedynie od strony zachodniej 
ogrodzeniem przyległej nieruchomości  
i stanowi teren nieużytków. Działka posiada 
dostęp do mediów: sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Przed-
miotowa nieruchomość położona jest 
w strefie peryferyjnej Gliwic, w dzielnicy 
Brzezinka, w odległości około 6,5 km od 
centrum administracyjnego, w niewiel-
kiej odległości od ul. Kozielskiej. Komu-
nikacja odbywa się poprzez działki nr 256  
i 277/27, obręb Brzezinka, przeznaczone 
pod drogę publiczną,  tj. ul. Tarnopolską, 
obecnie o nawierzchni odpowiednio grun-

towej i utwardzonej. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr 
XLI/1011/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 10 października 2002 r. miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, nieru-
chomość niezabudowana obejmująca działkę 
nr 255/2 położona jest na obszarze ozna-
czonym symbolem II/3MNn, tj. II – terenach 
osiedli willowych, na terenach zabudowy 
ekstensywnej, MNn – tereny mieszkaniowe, 
nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na. Działka nr 255/2, obr. Brzezinka, położona 
jest ponadto na obszarze objętym strefą ob-
serwacji archeologicznej.

Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą wadium  
w wysokości 32 000,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257  
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograni-
czony, działka 255/2, obr. Brzezinka, imię  
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku miasta Gliwice najpóźniej 12 lipca 
2012 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty 
wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
do 12 lipca 2012 r. do godz. 17.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

17 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej – działka nr 255/2, obręb Brzezinka, 
KW GL1G/00040059/7, przy ul. Kozielskiej.

2 sierpnia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się II ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, położonej na 
zach. od ul. Lutyckiej w Gliwicach, obejmują-
cej działkę nr 362 o pow. 0,0936 ha, obręb Poli-
technika, zapisanej w KW nr GL1G/00039501/1. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 151 000,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 600,00 zł
* cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2011 r., nr 177 poz. 1054).

Opis nieruchomości
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 362, obręb Po-
litechnika, stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony, 
porośnięty drzewami i krzakami. W rejestrze gruntów 
nieruchomość oznaczona jest jako „B”, co oznacza: tereny 
mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada bezpośrednie-
go dostępu do drogi publicznej. Na rzecz każdoczesnych 
właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 362  
(nr arch. 131/6) ustanowiona jest nieodpłatna i nieogra-
niczona w czasie służebność drogi wyłącznie po działce  
nr 377, przebiegająca pasem o szerokości 3 m wzdłuż działki 
nr 378 objętej KW nr GL1G/00028231/7. Działka uzbrojona 
jest w sieć wodociągową. W sąsiedztwie nieruchomości 
dominuje zabudowa mieszkaniowa. Na granicy działek  
nr 362 i 360 przebiega ściana oporowa. Na działce znajduje 
się piaskownica.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicz-
nej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża 
całkowicie nabywcę nieruchomości. Przed przystąpieniem 
do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  
z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Akademickiej 
w Gliwicach (uchwała nr XXXIX/915/2002 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 10 lipca 2002 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego nr 69 z 17 października 2002 r., poz. 2487), teren 
położony w Gliwicach na zach. od ul. Lutyckiej, obejmujący 
działkę nr 362, obręb Politechnika, oznaczony jest symbolem 
DA.33.MW, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wysokiej intensywności. Zgodnie z ustaleniami planu dla 
ww. terenu przeznaczeniem podstawowym jest funkcja 
mieszkaniowa oraz funkcja obsługująca. 

Zasady zagospodarowania terenu:

Nakazy:
 zachowanie dotychczasowego użytkowania terenu, 

którego przeznaczeniem podstawowym jest funkcja 
mieszkaniowa,

 gęstość zasiedlenia w przedziale 300 – 400 mieszkańców/
ha,

 zbilansowanie potrzeb parkingowych w ramach własnej 
inwestycji lub w ramach kwartału,

 przeznaczenie min. 25% programu na funkcję publiczną 
w nowych i adaptowanych zasobach,

 zachowanie co najmniej istniejącego udziału zieleni,
 w wypadku, w którym linia zabudowy nie została wyzna-

czona na rysunku planu – nawiązanie do linii zabudowy 
sąsiednich budynków istniejących lub do linii rozgrani-
czającej ulice.

Dopuszczenia:
 funkcje usługowe.

Zakazy:
 zabudowa działki powyżej 50% powierzchni,
 lokalizacja obiektów o funkcji czysto przemysłowo-skła-

dowej oraz zakładów rzemieślniczych emitujących hałas 
i zanieczyszczenia,

 budowa zespołu garaży jednokondygnacyjnych przyle-
gających do przestrzeni publicznych.

Działka położona jest w granicach strefy ochrony konser-
watorskiej „E” – ekspozycyjnej. Jest to strefa obejmująca 
obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego ekspono-
wania zespołów lub obiektów zabytkowych (np. wyzna-
czenie terenów wyłączonych spod zabudowy, określenie 
jej nieprzekraczalnych gabarytów), wymaga uzgodnienia  
z konserwatorem zabytków. 
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Akademickiej w Gliwicach, zatwierdzonego uchwałą  
nr XXXIX/915/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 lipca 
2002 r., dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”).

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 16.000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, dz. nr 362, obręb Politechnika, imię 
i nazwisko osoby, na czyją rzecz nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 27 lipca 2012 r. Prosimy o dostarczenie 
dowodu wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 27 lipca 2012 r. do 
godz. 15.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

6 września 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się  
III ustny przetarg nieograniczony, z obniżoną ceną wywoławczą, na 
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy 
Gliwice, obejmującej niezabudowaną działkę nr 1, obręb Kuźnica,  
KW GL1G/00069413/6 oraz zabudowaną działkę nr 2, obręb Kuźni-
ca, KW GL1G/00073043/2 wraz z przeniesieniem prawa własności 
zabudowy hali magazynowej o pow. użytkowej 5212 m2. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

Cena wywoławcza nieruchomości 
netto: 10 000 000,00 zł
w tym:
cena podlegająca opodatkowaniu po-
datkiem VAT: 7 572 417,40 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu 
podatkiem VAT: 2 427 582,60 zł
Wadium: 1 000 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 100 000,00 zł

Cena nieruchomości podlegająca 
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU  
z 5 kwietnia 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. 
zm.), stanowi 75,72% ceny wywoławczej 
nieruchomości netto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej po-
wołanej ustawy, nieruchomość zabudo-
wana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca 
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT 
stanowi 24,27% ceny wywoławczej 
nieruchomości netto.

Uprawnienia nieruchomości
Na rzecz każdoczesnych właścicieli lub 
użytkowników wieczystych działek nr 1  
i 2, obręb Kuźnica, ustanowiona została:
nieograniczona w czasie służebność 
drogi, polegająca na prawie przecho-
du i przejazdu na prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 14, obręb Kuźni-
ca, wchodzącej w skład nieruchomości 
objętej KW GL1G/00044151/0,
nieograniczona w czasie służebność jed-
nokierunkowego przejazdu na prawie 
użytkowania wieczystego działki nr 17, 
obręb Kuźnica, KW GL1G/00084766/6.
Obciążenia nieruchomości
Na prawie użytkowania wieczystego 
działki nr 1, obręb Kuźnica, ustanowiona 
została służebność drogi polegająca na 
prawie przechodu i przejazdu na rzecz 
każdoczesnych właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych działki nr 3, obręb Kuź-
nica, objętej KW GL1G/00084766/6.
Opis nieruchomości
Właścicielem nieruchomości obejmują-
cej działki nr 1 i 2 w obrębie Kuźnica jest 
Skarb Państwa, a prawo użytkowania 
wieczystego ustanowione zostało do  
5 grudnia 2089 r. na rzecz gminy Gliwice. 
Działka nr 1 o powierzchni 13,1555 ha jest 
położona w Gliwicach w przemysłowej 
dzielnicy Łabędy, w rejonie Huty Łabędy, 
na północ od Kanału Gliwickiego. Nieru-
chomość posiada kształt nieregularny, 
jest niezabudowana, niezagospodaro-
wana, nieuzbrojona, w znacznej części 
zadrzewiona. Są to w przeważającej 
części samosiejki. Ewentualna wycin-
ka drzew powinna zostać uzgodniona 
z Wydziałem Środowiska UM Gliwice. 
Prawa i obowiązki właściciela nierucho-
mości odnośnie wycinki, przycinki oraz 
przesadzenia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. (DzU nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.). Teren działki jest nierówny, wystę-
pują liczne obniżenia terenu, fragmenty 
byłego torowiska, a w północnej części 
działki – fragment hałdy pohutniczej. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się 
przez teren Huty Łabędy, zgodnie z usta-
nowionymi służebnościami przechodu 
i przejazdu drogami utwardzonymi, 
wewnątrzzakładowymi. Położenie jest 
dogodne dla prowadzenia działalności 
magazynowo-produkcyjnej. 
Działka nr 2 o powierzchni 0,9283 ha 
zabudowana halą magazynową o po-
wierzchni użytkowej 5212 m2. Budynek 
magazynowy o konstrukcji stalowej ma 
ściany i dach z blachy trapezowej, nie-
ocieplane, posadzkę betonową, bramy 
stalowe, instalacje: energii elektrycznej, 
wodociągową, kanalizacyjną (z Huty 
Łabędy). Budynek posiada zaplecze 
biurowo-socjalne i rampę wyładowczą. 
Obok budynku niewielka wiata bez ścian 
bocznych – posiada jedynie zadasze-
nie z blachy stalowej. Stan techniczny 
pogorszony.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania 
wieczystego
Dla działki nr 1 opłata roczna z tytu-
łu użytkowania wieczystego wynosi  
40 729,43 zł (kwota nieopodatkowana 
podatkiem VAT, ustanowiona przed  

1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty może 
ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. 
Opłaty są aktualizowane w oparciu  
o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami. Termin wnoszenia opłat 
– do 31 marca każdego roku.
Dla działki nr 2 opłata roczna z tytu-
łu użytkowania wieczystego wynosi 
2874,02 zł (kwota nieopodatkowana 
podatkiem VAT; ustanowiona przed  
1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty może 
ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. 
Opłaty są aktualizowane w oparciu o art. 
77 i 78 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Termin wnoszenia opłat – do 
31 marca każdego roku.

Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania
Dla terenu obejmującego działki nr 1 i 2, 
obręb Kuźnica, nie ma w chwili obecnej 
obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją administracyjną  
nr PP-7331/22/2008 z 22 lutego 2008 r.  
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla „Budowy walcowni, zespołu pompow-
ni, podstacji elektrycznej, układu drogo-
wego i pozostałej infrastruktury towarzy-
szącej na działkach nr 1 i nr 2 w rejonie 
ul. Mechaników w Gliwicach w ramach 
budowy nowej linii przerobu stali”:
ustalenia dotyczące lokalizacji, rodzaju 
inwestycji i funkcji zabudowy: 
1. lokalizacja: rejon ul. Mechaników  
w Gliwicach – dz. nr 1 i 2, obręb Kuźnica,
2. funkcja zabudowy: produkcyjna  
i biurowa,
3. rodzaj inwestycji: budowa walcow-
ni wraz z wydzieleniem pomieszczeń 
biurowych do obsługi procesu, zespołu 
pompowni (zespoły pompowe, osad-
nik radialny, chłodnie wentylatorowe, 
komory ssawne pomp, układy dozowa-
nia i uzdatniania wody, komora zendry 
powalcowniczej), podstacji elektrycznej 
(z rozdzielnią i zespołem transformato-
rów), układu drogowego z placami ma-
newrowymi i pozostałej infrastruktury 
towarzyszącej w ramach budowy nowej 
linii przerobu stali.
Zgodnie z decyzją administracyjną nr 
7331/22/2008 należy uzyskać opinię  
w sprawie usytuowania projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu z Wydziału 
Geodezji i Kartografii UM w Gliwicach 
lub indywidualne uzgodnienia z admi-
nistratorami sieci odnośnie braku kolizji 
planowanej inwestycji z istniejącą infra-
strukturą techniczną.
Niniejsza decyzja obowiązuje do czasu 
uchwalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z art. 65, ust.1, 
pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do 
zapoznania się ze stanem nieruchomo-
ści w terenie. Nieruchomość zostanie 
udostępniona w celu oględzin: 13 lipca  
2012 r., 9 sierpnia 2012 r. i 24 sierpnia 
2012 r. w godz. od 14.00 do 14.30.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie dro-
gą telefoniczną pod nr 32/239-12-19 lub 
pocztą elektroniczną na adres: gn@um.gli-
wice.pl o chęci oględzin nieruchomości  
w danym terminie, najpóźniej na 2 dni 
przed wyznaczonym terminem. Po-
wyższa informacja jest konieczna, aby 
nieruchomość została udostępniona do 
oględzin. 

Udział w przetargu mogą brać oso-
by fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium w wysokości 1 000 000,00 zł  
w formie pieniężnej, dokonując przelewu 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zazna-
czeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 1 i 2 obr. Kuźnica, imię i nazwi-
sko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy  
i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
31 sierpnia 2012 r. Prosimy o dostarcze-
nie dowodu wpłaty wadium (lub jego 
kserokopii) na stanowisko ds. zamówień 
publicznych w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 
31 sierpnia 2012 r. do godz. 15.00.

Lokalizacja: przy ul. Krupniczej 19 
w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i KW: 
działka nr 737, obr. Stare Miasto, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach Księga Wieczysta nr KW 
GL1G/00083175/9.

Opis nieruchomości: przedmiotem 
przetargu jest nieruchomość położona  
w Gliwicach przy ul. Krupniczej 19, obejmu-
jąca działkę nr 737 w obrębie Stare Miasto,  
o pow. 0,0162, zabudowana budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem 
użytkowym (3-kondygnacyjny murowa-
ny, podpiwniczony). Aktualnie stanowi 
pustostan. Działka nieogrodzona. Bezpo-
średnie sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi. 
Wejście do budynku od podwórza – osob-
ne wejście do części użytkowej i mieszkal-
nej. Liczba lokali mieszkalnych – 2, liczba 
lokali użytkowych – 1.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
113,00 m², powierzchnia zabudowy wyno-
si 71,00 m², natomiast kubatura budynku 
wynosi 912,00 m³. Dojazd i dojście do nie-
ruchomości od ul. Krupniczej/Grodowej. 
Stan budynku – zły. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci, na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia terenu nabywca 
wykona własnym staraniem w porozu-
mieniu z właścicielami sieci. W granicach 
działki przebiega sieć elektroenergetyczna, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa 
oraz w ul. Grodowej – sieć gazowa.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie. Nieruchomość zo-
stanie udostępniona w celu oględzin po 
wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM pod numerem telefonu 32/239-12-21,  
najpóźniej 2 dni przed terminem wizji na 
nieruchomości. Nabywca przejmuje nieru-
chomość w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiąza-
nia wobec nieruchomości: brak.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania: zgodnie z ustalenia-
mi obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum i Śród-
mieście miasta, tzw. centralne tereny mia-
sta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego  
2006 r., poz. 481) teren położony w Gli-
wicach przy ul. Krupniczej, obejmujący 
działkę nr 737, obręb Stare Miasto, ozna-
czony jest symbolem: 19 UM, co oznacza: 
tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej 
intensywności zabudowy.
Układ urbanistyczny, w obrębie którego 
znajduje się przedmiotowy teren, jest wpi-
sany do Rejestru Zabytków Woj. Śląskiego 
(Stare Miasto) pod numerem A/270/50 
oraz objęty w całości zasięgiem stref:
* Strefy „W” – ochrony archeologicznej;
* Ścisłego obszaru rewitalizacji.
Ponadto budynek objęty jest ochroną 
konserwatorską na mocy prawa miej-
scowego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z zapi-
sami w/w uchwały.
Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
328 130,00 zł 
Minimalne postąpienie: 3290,00 zł
Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r., 
nr 177, poz. 1054) nieruchomość zwolniona 
od opodatkowania podatkiem VAT.

Termin i miejsce przetargu: przetarg roz-
pocznie się 12 lipca 2012 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-
sprzedaży nastąpi do 13 sierpnia 2012 r. 
I ustny przetarg odbył się w 10 maja 2012 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium: wadium w wysokości 32 900,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej, doko-
nując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem przelewu „Przetarg, ul. Krupni-
cza 19 oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 9 lipca 2012 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  

nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Gliwice.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dzia-
le Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie  www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie   
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu
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NIERUCHOMOŚCI

1. Lokalizacja:

 działka nr 1142/1, obręb Kłod-
nica, położona przy ul. Józefa Uszczy-
ka w Gliwicach,

 działka nr 1142/2, obręb Kłod-
nica, położona przy ul. Jana Śliwki 12 
w Gliwicach,

 działka nr 1143/2, obręb Kłod-
nica, położona przy ul. Jana Śliwki  
w Gliwicach.

2. Oznaczenie wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
 działka nr 1142/1, obręb Kłodnica 

– Księga Wieczysta nr KW GL1G/ 
00013990/7 prowadzona w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach (w KW rów-
nież wpisana inna działka); 

 działka nr 1142/2, obręb Kłodnica 
– Księga Wieczysta nr KW GL1G/ 
00013990/7 prowadzona w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach (w KW rów-
nież wpisana inna działka); 

 działka nr 1143/2, obręb Kłodnica – Księ-
ga Wieczysta nr KW GL1G/00079787/1 
prowadzona w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach (w KW również wpisana 
inna działka). 

3. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlegają działki: 
 nr 1142/1, obręb Kłodnica, pow. grun-

tu 0,4782 ha,
 nr 1142/2, obręb Kłodnica, pow. grun-

tu 0,1992 ha,
 nr 1143/2, obręb Kłodnica, pow. grun-

tu 0,0564 ha.
Powierzchnia łączna: 0,7338 ha.
Działki nr 1142/1, 1142/2 oraz 1143/2, 
obr. Kłodnica, tworzą funkcjonalną ca-
łość. Budynek szkoły składa się z dwóch 
murowanych segmentów wybudo-
wanych w różnym czasie. Segment A 
o powierzchni użytkowej 1602,00 m², 
powierzchni zabudowy 510,00 m²  
i kubaturze 7140,00 m³ został wybudo-
wany w 1988 r., natomiast segment B 
o powierzchni użytkowej 1881,90 m², 
powierzchni zabudowy 531,45 m² i ku-
baturze 7020,00 m³ został wybudowany 
w 1992 r. Budynek jest podpiwniczony, 
trzykondygnacyjny. Budynek nie wy-
kazuje ponadnormatywnego stopnia 
zużycia. Budynek posadowiony jest na 
działkach nr 1142/2 i 1143/2, obr. Kłod-
nica. Użytkownikami budynków były: 
Zespół Szkół Ceramiczno-Elektrycznych 
im. S. Staszica oraz Nauczycielskie Kole-
gium Języków Obcych.
Działki sąsiadują ze Szkołą Podstawową 
nr 20, do której przez działkę nr 1142/1 
oraz 1142/2, obr. Kłodnica, przebiega pas 
służący jako dojście i dojazd. W związku 

z powyższym przy sprzedaży zostanie 
ustanowione nieodpłatne i nieograniczo-
ne w czasie prawo służebności dojścia 
i dojazdu do działki nr 795, obr. Kłod-
nica, o obecnie istniejącym w terenie 
przebiegu.
31 stycznia 2012 r. została wydana dla 
SP 20 zgoda na wejście w teren w celu 
budowy przyłączy kanalizacji deszczowej 
na działce nr 1142/1, obr. Kłodnica. 
Przy sprzedaży działka nr 1142/1,  
obr. Kłodnica, zostanie obciążona nie-
odpłatną i nieograniczoną w czasie 
służebnością dojścia i dojazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela działek nr 
785, 787, obr. Kłodnica. Przy sprzedaży 
zostanie ustanowione również nieod-
płatne i nieograniczone w czasie prawo 
służebności dojścia i dojazdu do działki 
1142/3, obr. Kłodnica, obciążające działki 
nr 1142/1 i 1142/2, obr. Kłodnica, o obec-
nie istniejącym w terenie przebiegu. 

Dojście i dojazd będą miały postać cią-
gu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m,  
tj. umożliwiającego ruch pieszy oraz ruch 
i postój pojazdów.
Przy sprzedaży zostanie ustanowione 
nieodpłatne i nieograniczone w czasie 
prawo służebności dojścia do działki  
nr 1143/1, obr. Kłodnica, o obecnie istnie-
jącym w terenie przebiegu, na której zlo-
kalizowana jest stacja trafo, obciążające 
działkę nr 1143/2, obr. Kłodnica.
W dziale III KW GL1G/00013990/7 
wpisana jest nieograniczona w czasie 
służebność przesyłu obciążająca działki 
nr 1142/1 i 1142/2, obr. Kłodnica, po-
legająca na prawie korzystania z czę-
ści obciążonej nieruchomości w pasie 
odpowiadającym długości i szerokości 
urządzeń ciepłowniczych na niej po-
sadowionych na rzecz PEC – Gliwice  
Sp. z o.o. w celu korzystania z tych urzą-
dzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dojazd i dojście do kompleksu działek 
odbywa się od ul. J. Uszczyka, natomiast 
dojście do głównego wejścia do budyn-
ku od ul. J. Śliwki.

Na działce nr 1142/1 znajdują się garaże, 
z których jeden jest przedmiotem postę-
powania egzekucyjnego. Po wydaniu 
garażu będzie mogła zostać przeprowa-
dzona rozbiórka zabudowań.
Kompleks działek położony jest w są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej  
i szkoły. Działki tworzą teren o kształcie 
regularnego wielokąta, teren częściowo 
niezagospodarowany.
Przez teren działek przechodzi wewnętrz-
na kanalizacja deszczowa (kanały i wpu-
sty, studnie), sieć elektroenergetyczna, 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 

ciepłociąg oraz znajdują się punkty 
oświetleniowe nie stanowiące elementu 
miejskiej sieci oświetleniowej.
Warunki techniczne podłączenia do 
sieci, uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt 
przyszłego właściciela. Ewentualną prze-
budowę istniejącego uzbrojenia terenu 
nabywca wykona własnym staraniem  
w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położone są 
przedmiotowe nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Nieruchomość zostanie udostępniona  
w celu oględzin po wcześniejszym 
zgłoszeniu zainteresowania w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami UM 
min. na 2 dni przed terminem wizji pod 
numerem telefonu 32/239-12-21. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości  
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
5 500 000,00 zł 
w tym:  5 386 889,20 zł brutto 
Na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10a 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r.,  
nr 177, poz. 1054) sprzedaż zwolniona od 
opodatkowania podatkiem VAT.
113 110,80 zł brutto 
Sprzedaż objęta 23% stawką podatku VAT 
na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 5 kwiet-
nia 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 55 000,00 zł
5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 lipca 2012 r. 
o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, w sali nr 142. Podpisanie aktu 
notarialnego nastąpi do 30 dni od dnia 
zakończenia przetargu. 

6. Wadium
Wadium w wysokości 550 000,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej, dokonu-
jąc przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Ślą-
ski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz.  
nr 1142/1, 1142/2, 1143/2 obr. Kłodnica 
oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 3 lipca 2012 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

 (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.),

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek   
stanowiących własność miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
112 700,00 zł
Wadium: 13 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1300,00 zł
* cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta 
Gliwice nr PM-2073/2012 z 20 lutego 2012 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Gliwicach przy 
ul. Skarbnika, obejmującej działkę nr 696, obręb 
Sośnica, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00032056/7 oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Opis nieruchomości 
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 696, 
obręb Sośnica, stanowi teren niezabudowany, 
częściowo ogrodzony (od strony ul. Skarbnika 
ogrodzeniem betonowym). Posiada kształt re-
gularny, zbliżony do prostokąta. Obecnie sta-
nowi teren parkingu o nawierzchni żwirowej. 
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej – ul. Skarbnika. Otoczenie nie-
ruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz 
kultu religijnego. Uzbrojenie w zasięgu działki  
w ulicy Skarbnika: sieć energetyczna, wodociągowa  
i kanalizacyjna. W rejestrze gruntów nierucho-
mość oznaczona jest jako „Bi”, co oznacza: inne 
tereny zabudowane. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielni-
cę Sośnica – Północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca  
2010 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 
18 MN, co oznacza: tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przeznaczeniem podstawowym dla tego terenu 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
natomiast przeznaczeniem uzupełniającym jest 
drobna wytwórczość i usługi. 

Obowiązują następujące zasady lokalizacji 
przeznaczenia
 ustala się urządzenie usług lub drobnej wy-

twórczości wyłącznie w budynkach miesz-
kalnych,

 zakazuje się urządzenia usług rozrywki,  
a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, 
klubów nocnych i innych o podobnym stopniu 
uciążliwości dla otoczenia,

 zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości 
mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się  
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego dzielnicę Sośnica – Północ w Gliwicach, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/1062/2010 Ra-
dy Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., do-
stępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”).

Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą wadium  
w wysokości 13 000,00 zł w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Ślą-
ski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257  
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony,  
dz. nr 696, obręb Sośnica, imię i nazwisko osoby, 
na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 26 czerwca 2012 r. Prosimy 
o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub 
jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień 
publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 26 czerwca 
2012 r. do godz. 16.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

2 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocz-
nie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na zach. od  
ul. Skarbnika w Gliwicach, obejmującej 
działkę nr 696 o pow. 0,0550 ha, obręb Soś-
nica, zapisanej w KW nr GL1G/00032056/7. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń  
i praw osób trzecich.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana  
na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  

w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż  
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  
i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą łącznie nie-
ruchomości położone w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, zło-
żone z działek o numerach 14/2 i 14/3 i powierzchni: 0,6799 
i 0,9629 ha, odpowiednio. Działki ujawnione zostały w Księdze 
Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez  
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomości te stanowią własność Agencji Rozwoju Lokal-
nego Sp. z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego  
z 8 grudnia 2009 roku. Prawo własności ARL Sp. z o. o.  
w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są ob-
ciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przed-
miotem zobowiązań.
Nieruchomości przeznaczone są pod realizację przedsięwzięć 
nowych technologii z branż: informatyka i telekomunikacja, 
biotechnologia, materiały specjalne, systemy mikro i elek-
tromechaniczne. 

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m kw.
Liczba postąpień – minimum jedno.
Cena wywoławcza: 1m kw. nieruchomości netto wynosi 
165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 gro-
szy), 1m kw. nieruchomości brutto wynosi 202,95 zł (słownie: 
dwieście dwa złote 95/100 groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości o numerze 
14/2 i 14/3 wynosi 2 710 620,00 zł (słownie: dwa miliony 
siedemset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 
00/100 groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości o numerze 
14/2 i 14/3 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 3 334 062,60 zł 
(słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sześć-
dziesiąt dwa złote 60/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 
groszy), płatne na rachunek Agencji Rozwoju Lokalnego  
Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) 
w terminie do 21 czerwca 2012 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się 22 czerwca 
2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie organizatora przetar-
gu – Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Gliwicach przy  
ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści okre-
ślonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 22 czerwca  
2012 r. do godziny 9.30, w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej 
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora prze-
targu w godz. 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 23% podatku VAT 
(słownie: dwieście złotych 00/100 groszy plus 23 % podatku  
VAT ), płatne na rachunek Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określo-
nych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Agencja Rozwoju Lokalnego spółka z o. o. w Gliwicach za-
strzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego Pola 16, tel. +48 32/339-31-10, faks +48 32/339-31-17

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego, mającego na celu łączną 
sprzedaż nieruchomości opisanych poniżej.

28 czerwca 2012 r. o godzinie 14.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocz-
nie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy Pl. Jaśminu  
w Gliwicach, obejmującej działkę nr 227  
o pow. 0,0334 ha, obręb Wilcze Gardło, 
zapisanej w KW nr GL1G/00045810/5. Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
9300,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

* Na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 
z 2011 r., poz. 1054) nieruchomość zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT. Z tytułu ustanowie-
nia służebności do wylicytowanej w przetargu ceny 
nieruchomości zostanie doliczona kwota w wysokości 
747,84 zł brutto.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Gli-
wice nr PM-2215/12 z 22 marca 2012 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej w Gliwicach przy Pl. Jaśminu, 
obejmującej działkę nr 227, obręb Wilcze Gardło, 
stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00045810/5 oraz sporządzenia  
i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz 
ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102 z, poz. 651 
z późn. zm.).

Opis nieruchomości
Nieruchomość obejmująca działkę nr 227, obręb Wilcze 
Gardło, stanowi teren zagospodarowany, o kształcie 
regularnym, zbliżonym do prostokąta. Otoczenie nie-
ruchomości stanowią tereny mieszkaniowe. Nierucho-
mość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Zgod-
nie z zarządzeniem prezydenta miasta nr PM-2053/12  
z 20 lutego 2012 r. na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki nr 227, obręb Wilcze Gardło, zostanie ustanowio-
na w dniu sprzedaży odpłatna i nieograniczona w czasie 
służebność drogi, polegająca na prawie przechodu 
przez część działki nr 416/3. Z tytułu ustanowienia 
służebności do wylicytowanej w przetargu ceny nie-
ruchomości zostanie doliczona kwota w wysokości 
747,84 zł brutto. Nieruchomość jest nieuzbrojona. 
Nieruchomość w chwili obecnej użytkowana jest 
przez dotychczasowego dzierżawcę i zostanie wydana  
w stanie wolnym nabywcy nieruchomości. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. Warunki techniczne pod-
łączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
1000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 227, 
obręb Wilcze Gardło, oraz wpisać, kto będzie na-
bywcą nieruchomości”. Wadium winno być uznane 
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 25 czerwca  
2012 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty 
wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko ds. 
zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 25 czerwca  
2012 r. do godz. 16.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na 
stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 

wysokość czynszu

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, 
poz. 651 ze zm.)

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałe-
go 2B, został podany do publicznej wiado-
mości wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umiesz-
czonej w wykazie. Pełna treść wykazu jest dostępna 

na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

 nr ZDM/2/2012 – do 12 lipca 2012 r.
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NIERUCHOMOŚCI

1. Lokalizacja: ul. Tarnogórska 151, Gliwice.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW: 
nieruchomość zabudowana obejmująca działkę 1501, obręb 
Szobiszowice, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach Księga Wieczysta nr KW GL1G/00027004/0.

3. Opis nieruchomości 
Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 
151, obejmująca działkę nr 1501, obr. Szobiszowice, o pow.  
0,1991 ha, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym  
o funkcji mieszkalnej o pow. użytkowej 296 m² i pow. zabudowy 
160,00 m², w zabudowie bliźniaczej. Budynek nie jest ujawniony  
w księdze wieczystej. Budynek obecnie nie użytkowany,  
w złym stanie technicznym. Na działce znajdują się pozostałości 
po dwóch garażach, nadające się do rozbiórki. Ukształtowanie 
terenu – płaskie. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, 
tj. do ul. Tarnogórskiej przez istniejący zjazd na działce nr 2058, 
obr. Szobiszowice, na zasadzie prawoskrętów. 
Zgodnie z projektem węzła ul. Tarnogórskiej (DK 78) i Al. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) na działce nr 2058, obr. Szo-
biszowice, zostanie zrealizowana droga wewnętrzna, która 
skomunikuje działkę nr 1501, obr. Szobiszowice. Przedmiotowa 
inwestycja zaplanowana jest na lata 2013 – 2014. 
Techniczne warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela.
W granicy przedmiotowej działki od strony DK 88 znajduje się 
rów odwadniający przyległe działki, dlatego wykonywanie ja-
kichkolwiek robót nie może spowodować zakłócenia stosunków 
wodnych na gruntach sąsiednich, a powstałe szkody właściciel 
winien usunąć na własny koszt i we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
15 czerwca 2012 r. o godz. 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu 
zainteresowania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM, pod numerem telefonu 32/239-12-21. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzeda-
jący nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 466 851,00 zł
Minimalne postąpienie: 4 670,00 zł
Na podstawie art. 43 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 5 kwietnia 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) 
nieruchomość zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

5. Termin i miejsce przetargu 
Przetarg rozpocznie się 13 lipca 2012 r. o godzinie 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21, w sali nr 142. I przetarg odbył się 13 marca 2012 r.  
i zakończył się wynikiem negatywnym. Podpisanie aktu notarial-
nego nastąpi do 30 dni od dnia zakończenia przetargu. 

6. Wadium
Wadium w wysokości 46 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
nieruchomość zabudowana przy ul. Tarnogórskiej 151, wpisać 
na czyją rzecz zostanie nabyta nieruchomość”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 9 lipca 2012 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami 
 (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.),

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabu-

dowanej, stanowiącej własność gminy Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 177 500,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1800,00 zł

* cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054).

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem prezydenta miasta Gliwice nr PM-2074/2012  
z 20 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie-
zabudowanej, położonej w Gliwicach przy ul. Odrowążów, 
oznaczonej jako działka nr 699, obręb Sośnica, zapisanej  
w KW nr GL1G/00046749/3, obejmującej prawo użytkowania 
wieczystego gruntu, będącej w użytkowaniu wieczystym 
miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651  
z późn. zm.).

Opis nieruchomości 
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 699, obręb Sośnica, 
stanowi własność Skarbu Państwa, a prawo użytkowania 
wieczystego ustanowione zostało do 5 grudnia 2089 r. na 
rzecz gminy Gliwice. Nieruchomość stanowi teren nieza-
budowany, częściowo ogrodzony (w części ogrodzeniem 
betonowym). Posiada kształt regularny, zbliżony do prosto-
kąta. Obecnie stanowi teren parkingu o nawierzchni żwi-
rowej (bezumowne użytkowanie). Nieruchomość posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Odrowążów. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe 
oraz kultu religijnego. Uzbrojenie w zasięgu działki w ulicy 
Odrowążów: sieć energetyczna, wodociągowa, kanaliza-
cyjna i telekomunikacyjna. Przez teren działki przebiega 
przewód podziemny kanalizacyjny, wodociągowy oraz 
elektroenergetyczny (w części zachodnio-północnej działki). 
W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona jest jako „Bi”, 
co oznacza: inne tereny zabudowane. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – Północ (uchwała  
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 18 MN, 
co oznacza: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Przeznaczeniem podstawowym dla tego terenu jest zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast przeznacze-
niem uzupełniającym jest drobna wytwórczość i usługi. 
Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:
 ustala się urządzenie usług lub drobnej wytwórczości 

wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
 zakazuje się urządzenia usług rozrywki, a zwłaszcza 

dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych 
o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia,

 zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości, mogącej 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieru-
chomości obejmującej działkę nr 699 w obrębie Sośnica 
wynosi 1301,34 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem 
VAT, ustanowiona 5 grudnia 1990 r.). Wysokość opłaty może 
ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Aktualizacja opłat 
następuje na podstawie art. 77 i 78 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Termin wnoszenia 
opłat wynosi do 31 marca każdego roku. 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 18 000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, dz. nr 699, obręb Sośnica, imię i nazwisko 
osoby, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice 
najpóźniej 26 czerwca 2012 r. Prosimy o dostarczenie do-
wodu wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 26 czerwca 2012 r.  
do godz. 16.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

2 lipca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,  
w sali nr 142, rozpocznie się I ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości niezabudowanej, położo-
nej przy ul. Odrowążów w Gliwicach, obejmującej 
działkę nr 699 o pow. 0,0867 ha, obręb Sośnica, za-
pisanej w KW nr GL1G/00046749/3. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie 
internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie interne-
towej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

1. Lokalizacja:
 działka nr 1510/2, obr. Nowe Miasto, poło-

żona przy ul. Zygmunta Starego w Gliwicach,

 działka nr 1512/3, obr. Nowe Miasto, 
położona na wsch. od ul. Zygmunta Starego 
w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
działka nr 1510/2, obr. Nowe Miasto oraz działka 
nr 1512/3, obr. Nowe Miasto, wpisane są do księgi 
wieczystej nr GL1G/00022489/8 (w KW wpisane 
również inne działki).

3. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlegają działki nr : 
 1510/2, obr. Nowe Miasto – pow. 0,1519 ha , uży-

tek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
 1512/3, obr. Nowe Miasto – pow. 0,1666 ha  

w tym: pow. 0,0186 ha, użytek: Bi – inne tere-
ny zabudowane oraz pow. 0,1480 ha, użytek:  
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Powierzchnia łączna: 0,3185 ha.
Działki niezabudowane nr 1510/2 i 1512/3, obr. 
Nowe Miasto, nie posiadają dostępu do drogi 
publicznej. Zachodzi konieczność ustanowienia 
służebności drogowej po nabyciu. Nie ma moż-
liwości skomunikowania działek przez działkę  
nr 1510/2, obr. Nowe Miasto, od strony ul. Zyg-
munta Starego z uwagi na brak widoczności przy 
zjeździe, wjazd ograniczony przez budynki – opinia 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Każda 
z działek ma kształt wieloboku, teren porośnięty 
drzewami i krzakami, w części zagospodarowanie po 
byłych ogródkach działkowych. Przez teren działek 
przechodzą urządzenia infrastruktury technicznej. 
Działki znajdują się na obszarze narażonym na 
niebezpieczeństwo powodzi. Odwadnianie terenu 
działek w administrowaniu i utrzymaniu właścicie-
la. Inwestor winien podjąć działania zmierzające 
do zredukowania ewentualnych strat material-

nych i niematerialnych na wypadek wystąpienia 
zagrożenia. Po zagospodarowaniu terenu wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych sugeruje 
się odprowadzić do zaprojektowanych zbiorników 
retencyjnych. Ponadto informuje się, iż Śląski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku zalania (opinia ŚZMiUW). 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położone są przed-
miotowe nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości i minimal-
ne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
500 550,00 zł
Minimalne postąpienie: 5010,00 zł
Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką 
podatku VAT na podstawie art. 41, ust. 1 w związ-
ku z art. 146a, pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 5 kwietnia 
2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 czerwca 2012 r.  
o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142. 

6. Wadium
Wadium w wysokości 50 100,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1510/2, 
1512/3, obr. Nowe Miasto, oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 25 czerwca 2012 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

 (t.j. DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.),

Z AW I A DA M I A

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności 
działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gliwice.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
3700,00 zł
Wadium: 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 40,00 zł

* Na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2011 r., nr 177, poz. 1054) nieruchomość zwol-
niona jest od opodatkowania podatkiem VAT.  
Z tytułu ustanowienia służebności do wylicytowanej  
w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczo-
na kwota w wysokości 409,59 zł brutto.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Gli-
wice nr PM-2216/12 z 22 marca 2012 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej w Gliwicach przy Pl. Jaśminu, 
obejmującej działkę nr 228, obręb Wilcze Gardło, 
stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej 
w KW nr GL1G/00045811/2 oraz sporządzenia  
i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (DzU z 2004 r., nr 207 poz. 2108 z późn. 
zm.) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2010 r.,nr 102,  
poz. 651 z późn. zm.).

Opis nieruchomości 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 228, obręb 
Wilcze Gardło, stanowi teren zagospodarowany, 
o kształcie regularnym, zbliżonym do prostoką-
ta. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada dostę-

pu do drogi publicznej. Zgodnie z zarządzeniem 
prezydenta miasta nr PM-2054/12 z 20 lutego  
2012 r. na rzecz każdoczesnych właścicieli działki  
nr 228, obręb Wilcze Gardło, zostanie ustanowio-
na w dniu sprzedaży odpłatna i nieograniczona  
w czasie służebność drogi, polegająca na prawie 
przechodu przez część działki nr 416/3. Z tytułu 
ustanowienia służebności do wylicytowanej w prze-
targu ceny nieruchomości zostanie doliczona kwota 
w wysokości 409,59 zł brutto. Dostępność komuni-
kacyjna do ulicy Lewkonii – poprzez przedmiotową 
służebność oraz teren oznaczony w m.p.z.p. jako 
5KDW (tereny niepublicznych dróg wewnętrznych). 
Nieruchomość jest nieuzbrojona.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt na-
bywcy nieruchomości. 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysoko-
ści 400,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 228, obręb Wilcze Gardło, oraz wpisać kto 
będzie nabywcą nieruchomości”. Wadium winno 
być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
25 czerwca 2012 r. Prosimy o dostarczenie dowodu 
wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowi-
sko ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 
25 czerwca 2012 r. do godz. 16.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Z AW I A DA M I A

28 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy Pl. Jaśminu 
w Gliwicach, obejmującej działkę nr 228 o pow. 0,0168 ha, obręb Wilcze Gardło, zapisanej  
w KW nr GL1G/00045811/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Wobec powyższego wzywa się spadkobierców właścicieli przed-
miotowych nieruchomości, aby w ciągu 6 miesięcy od daty ukaza-
nia się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym urzędzie (IV piętro, pok. 
465, tel. 32/238-55-25 lub pok. 466, tel. 32/239-12-00) i udowodnili 
swoje prawa do opisanych nieruchomości. 
W przypadku braku spadkobierców miasto podejmie działania 
zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje,  

iż prowadzone jest postępowanie mające na celu 
ustalenie spadkobierców nieruchomości  

położonych w Gliwicach przy ulicach:

ul. Asnyka 17/3,
ul. Damrota (działka 
nr 1047, 1051, KW nr 
GL1G/00032573/7),
ul. Dzierżona 62/1,
ul. Strzeleckiego 
(działka nr 94, KW nr 
GL1G/00023207/5),
ul. Miarki 3/4,
ul. Kalinowa 3,

ul. Magnolii 1,
ul. Plebańska 6/7,
ul. Wita Stwosza 14/41,
ul. Rybitwy 15/19,
ul. Kolberga 14/3,
ul. Sportowa 10/8,
ul. Kosów 17/8,
ul. Metalowców 5,
ul. Jodłowa 18/3,
ul. Poniatowskiego 6/12.
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RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04,  

(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594)
Czynna: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00. 
Wystawa czasowa: „Kontrkultura. Graffiti – Happening” 
(czynna do 31 lipca)

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni) 

Zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wys- 
tawa odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum  
w Gliwicach

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94

Zwiedzanie: tak, jak w Willi Caro
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur. Historia  
Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawy czasowe:  
q „Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego 

miasta” (czynna do września)
q  „Suknia pani Chrambach – z wizytą w pracowni kra-

wieckiej przełomu wieków" (czynna do 29 lipca)

Do 28 czerwca: Dni Otwarte Zamku Piastowskiego

Muzeum w Gliwicach

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54 

Zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 
do 15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 
do 18.00, sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 
do 17.00. 
Wystawa stała: „Dziewiętnastowieczne wnętrza miesz-
kalne willi górnośląskich przemysłowców”
Wystawy czasowe: 
q „Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 

1871 – 1945” (czynna do 30 września)
q „Historia gliwickiej piłki nożnej” (czynna do 21 paź-

dziernika)
 24 czerwca, godz. 16.00: „Jońscy filozofowie przyro-

dy” – wykład z cyklu „Zofia w Muzeum” (wstęp wolny)

CZYTELNIA SZTUKI (www.czytelniasztuki.pl)
 22 czerwca, godz. 18.00: wernisaż wystawy fotografii 

Zofii Rydet „Zapis socjologiczny 1978 – 1990” (wstęp 
wolny)

 23 czerwca, godz. 17.00: premiera filmu „Świat  
z widzenia – o fotografiach Jerzego Lewczyńskiego” 
i spotkanie z reżyserem Piotrem Wejchertem (wstęp 
wolny)

Wstęp do wszystkich oddziałów  
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!

Kino Amok
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 (kasa),  
32/238-25-01 (biuro), www.amok.gliwice.pl

Galeria Miejska M{pi}K
Rynek 4 – 5,  

www.galeriampik.pl

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina,  

tel. 32/231-32-39

Od 25 czerwca do 31 lipca Palmiarnia  
będzie nieczynna z powodu remontu

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57,  

tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,  
www.teatr.gliwice.pl

q 21 czerwca: „Kot w butach” (9.30, 12.00)
q 23 czerwca: „Wesoła wdówka” (18.30)
q 24 czerwca: The Bolshoi Ballet: Live in HD „Rajmonda” 

A. Głazunowa (16.45) – Scena Bajka

Centrum Informacji  
Kulturalnej i Turystycznej

„Scena BAJKA – Kino AMOK”,  
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-38-55,  

e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl  
czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

Nadchodzi INDUSTRIADA!  
Podczas tegorocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki  
szykuje się 300 godzin wydarzeń i atrakcji – 228 imprez,  

w tym 43 koncerty, a to wszystko w 36 lokalizacjach  
w 22 miastach województwa śląskiego.  

Sprawdź, co 30 czerwca będzie działo się w Gliwicach!


