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Znany i ceniony w rejo-
nie z leczenia udarów 
mózgu szpital Vito- 
-Med przy ul. Radiowej 
nie znalazł się w przy-
gotowanej przez rząd 
sieci szpitali, bo nie 
zmieścił się w kryte-
riach wejścia przewi-
dzianych nową ustawą. 
Finansowa przyszłość 
placówki stoi więc pod 
dużym znakiem zapy-
tania. Pomóc chciało 
Miasto Gliwice, ale 
szpital z pomocy nie 
skorzystał.

Kto wystąpi
w lipcu?
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Byliśmy gotowi  
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Rozwój bez zadyszki
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Agencja Fitch Ratings kolejny raz doceniła wyważoną i przemyślaną politykę 
finansową prowadzoną przez władze Gliwic. Kondycja ekonomiczna naszego 
miasta jest na tyle dobra, że mamy dużą zdolność kredytową. Nie zamierza-
my jednak przesadzać z zaciąganiem nowych zobowiązań, a pożyczać tylko 
wtedy, gdy będzie to uzasadnione.

https://gliwice.eu
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DRuGA StRONA w ObIeKtywIe

Ogród w trójwymiarze? Neonowe klocki lego? Wyrazisty pop-art, a może miniatu-
ry ikon architektury i sztuki współczesnej? Gliwiczanka Anna Faber na paznokciach 
potrafi stworzyć absolutnie wszystko. Jest tegoroczną mistrzynią Polski w manicure 
3D, mistrzynią w sztuce malowania paznokci i mistrzynią Europy w stylizacji paznokci 
żelowych. Artystyczny talent szlifowała w szkole plastycznej i na specjalistycznych 
kursach Nail Art. (fot. Anna Faber Indigo Gliwice)

Wyobraźnia nie zna granic

Od trzech tygodni w najmłodszym państwie Europy powiewa flaga gliwickiego 6. batalionu powietrznodesantowego. Nasi żołnierze stanowią trzon obecnej 36. 
zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR (Kosovo Forces). Towarzyszy im motto: „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idźmy razem!”. Dni  
w pilnie strzeżonej bazie Camp Nothing Hill przeplatają treningi i szkolenia w międzynarodowym składzie, pozwalające m.in. doskonalić procedury CRC (Crowd and Riot 
Control) w trakcie demonstracji i zamieszek czy też sprawnie desantować się ze śmigłowca typu Black Hawk. Wojacy z Gliwic mają też za sobą udział w wymagającym 
i widowiskowym treningu FIRE PHOBIA, odbytym wspólnie z żołnierzami z Węgier. (fot. S. Brzezina)

Z okazji 72. urodzin Piasta Gliwice klub zrobił niespodziankę maluchom, które przy-
szły na świat 18 czerwca. Alicja, Hania, Magdalena, Julia, Szymon i Lenart otrzymali  
piastowską wyprawkę. Witamy na świecie, witamy w klubie!  (fot. Piast Gliwice)

Świetne informacje z Politechniki Śląskiej! Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezza-
łogowych Obiektów Latających „High Flyers” zdeklasowało konkurencję i zwyciężyło  
w tegorocznej odsłonie Droniady. Zadaniem drużyn biorących udział w tych 
zawodach było jak najszybsze odnalezienie 10 ofiar huraganu, rozlokowanych 
na terenie Aeroklubu Krakowskiego i oznaczonych specjalnymi nadajnikami.  
(fot. materiały Politechniki Śląskiej)

Gliwice od Mazur dzieli ponad 500 kilometrów, ale TAKIE Czechowice wyglą-
dają równie bajecznie. Warto wybrać się tam o poranku, by chłonąć widoki. 
W sezonie czechowickie plażę odwiedzają tysiące mieszkańców, którzy nie 
tylko zażywają słonecznych kąpieli, ale też korzystają z licznych atrakcji, m.in. 
kajaków i rowerów wodnych. (fot. J. Szymik)

Wyprawka Piasta

Biało-czerwone pozdrowienia z Kosowa!

Złota Droniada High Flyersów Gliwickie Mazury

Dziękujemy za emocje!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni 
udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice 
z wykonania budżetu za 2016 r. Potwierdza to, że fi-
nanse miasta są prowadzone we właściwy sposób.

– Na szczególną uwagę za-
sługują wskaźniki, które mówią 
o kondycji finansowej miasta po-
zwalającej na wysokie możliwości 
inwestycyjne oraz o minimalnym 
ryzyku utraty płynności finanso-
wej. Na ich podstawie światowa 
agencja Fitch dała Gliwicom 
najwyższą z możliwych ocen ze 
stabilną perspektywą ratingów 
– mówiła podczas sesji radna Gra-
żyna Walter-Łukowicz. Za absolu-
torium głosowało jednogłośnie 
24 radnych.  (mf)

AKtuALNOŚCI

Radni za metropolią
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Wszyscy byli „za”

byliśmy gotowi na akcję ratunkową
 dokończenie ze str. 1

Tą sprawą żyliśmy zimą. Me-
dialnym echem odbiła się infor-
macja, że szpital przy ul. Radiowej 
nie wejdzie do sieci szpitali przy-
gotowanej przez rząd. W obliczu 
przyszłych problemów z niedosta-
tecznym finansowaniem z NFZ-u, 
Vito-Med zwrócił się do Miasta 
Gliwice o pomoc. Zaproponował 
przejęcie placówki na drodze 
sprzedaży udziałów i włączenie 
jej w strukturę szpitali miejskich. 
Podjęto rozmowy, w trakcie któ-
rych wydawało się, że takie roz-
wiązanie, przy pełnej akceptacji 
stron, jest tylko kwestią czasu. 
Stało się inaczej. – 24 maja 2017 
roku Walne Zgromadzenie Wspól-
ników Vito-Med Sp. z o.o. w Gliwi-
cach, w wyniku głosowania tajne-
go, podjęło decyzję o niezbywaniu 
udziałów na rzecz Urzędu Miasta 
Gliwice. Walne Zgromadzenie 
Wspólników zostało zwołane po 
otrzymaniu przez przedstawicieli 
spółki, obecnych na spotkaniach 
z Władzami miasta, propozycji 
sprzedaży udziałów i przyłączenia 
oddziałów zlokalizowanych przy 
ul. Radiowej do Szpitala nr 4 – czy-

tamy w oficjalnym oświadczeniu 
zarządu i ponad 30 wspólników 
szpitala Vito-Med, przesłanym 
do redakcji „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – GLIWICE”. 

Placówka posiadająca je-
dyny w powiecie oddział 
udarowy, a także wypo-
sażony w 40 łóżek oddział 
wewnętrzny, pomimo 
spełniania nie wszystkich 
kryteriów ustawowych, 
zdecydowała się podjąć 
samodzielne starania 
o przetrwanie i uzyskanie 
finansowania z NFZ-u. 

– Do dziś nie ukazały się rozpo-
rządzenia do Ustawy o sieci szpitali 
– argumentują zarząd i wspólnicy 
spółki Vito-Med. – Z nadzieją pod-
chodzimy do płynących z mediów 
informacji na temat możliwych 
odstępstw od warunków zdefinio-
wanych w ustawie, dotyczących 
uzyskiwania środków przez pla-
cówki niespełniające kryteriów 
referencyjności, będących jedno-

cześnie strategicznymi punktami 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dla lokalnych społeczności. Mamy 
nadzieję, że jakość świadczonych 
przez nasz szpital usług, wyposa-
żenie sal i gabinetów lekarskich, 
komfortowe warunki pobytowe, 
a przede wszystkim – doświadcze-
nie naszych specjalistów – zostaną 
zauważone przez organy admini-
stracji i uda nam się przez kolejne 
lata rozwijać szpital w dotychcza-
sowym kształcie – podkreślają 
przedstawiciele Vito-Medu.

to suwerenne prawo  
właścicieli szpitala –  
uważa prezydent Gliwic  
Zygmunt Frankiewicz.

– Najprawdopodobniej decy-
zją Ministerstwa Zdrowia szpital 
Vito-Med nie wejdzie do tzw. sie-
ci, czyli nie będzie miał pewnego 
kontraktu i jego przyszłość stoi 
pod znakiem zapytania. Pomimo 
tych trudności, właściciele szpi-
tala chcą jednak poprowadzić 
go dalej sami, biorąc na siebie 
ryzyko problemów, które upa-
truję w dalszym finansowaniu 
oddziału wewnętrznego – mówi 
Zygmunt Frankiewicz. – Niestety 
obawiam się, że spółka pracow-
nicza może nie utrzymać szpita-
la. Proponowaliśmy właścicielom 
akcję ratunkową – możliwość 
odkupienia udziałów, połączenia 
ze szpitalem miejskim i uzyska-
nia wspólnego kontraktu, rów-
noznacznego ze znalezieniem 

się w sieci szpitali z wyższym 
poziomem tzw. referencyjności. 
Wszystkie usługi medyczne by-
łyby wtedy pewne i finansowa-
ne nawet na lepszym poziomie. 
Szpital wybrał jednak inną drogę 
i jest to suwerenna, uprawiona 
decyzja jego właścicieli – podkre-
śla prezydent Gliwic.

Czas pokaże, jaka będzie 
przyszłość Vito-Medu. Przez po-
nad 10 lat istnienia, do momentu 
wejścia w życie Ustawy o sieci 
szpitali, sukcesywnie rozwijał się, 
obsługując rocznie w swoich od-
działach ponad 4 tys. pacjentów. 
Zainwestował ponad 4 mln zł 
w remont budynków szpitalnych 
i ponad 1,5 mln zł w nowoczesny 
sprzęt medyczny oraz wyposaże-
nie pomieszczeń. (kik)

Najlepsi gliwiccy sportowcy 19 czerwca odebrali nagrody za wyniki osiągnięte  
w 2016 roku. byli wśród nich m.in. pięściarze, hokeiści, judocy i szermierze.  
wyrazy uznania powędrowały także do 30 trenerów.

Prezydent Miasta docenił 
108 sportowców. Najmłodszy 
z nich miał 18 lat, najstarszy 
– 73. Wśród dyscyplin upra-
wianych z sukcesami w naszym 
mieście był boks, kickboxing, 
judo, ju jitsu, szermierka, mo-
delarstwo lotnicze, orientacja 
sportowa, lekka atletyka, tenis 
ziemny, szachy, trójbój siłowy, 
brydż sportowy, wędkarstwo, 
łucznictwo, taniec towarzyski, 
żeglarstwo, curling, koszykówka, 
piłka ręczna i hokej na trawie.

W 2016 roku gliwiczanie sze-
ściokrotnie stawali na podium 
mistrzostw świata i siedmiokrot-

nie triumfowali na mistrzostwach 
Europy, zajmując miejsca na 
podium. Wywalczyli także kil-
kadziesiąt medali na zawodach 
o randze mistrzostw Polski. Za 
tymi sukcesami, poza ciężką pra-
cą i talentem zawodników, stoją 
także pełni pasji i zaangażowania 
trenerzy oraz działacze sportowi. 
Podczas Gali Sportu nagrodzono 
29 z nich, wręczono także 1 wy-
różnienie. Pełna lista wszystkich 
docenionych jest dostępna w 
tym numerze „MSI – GLIWICE” 
na stronie 15 oraz na stronie  
www.gliwice.eu, w zakładce 
Sport i Rekreacja.

‒ Mamy bardzo dobrych 
sportowców. Te sukcesy to 
jednak nie tylko ciężka praca 
i talent, ale też zaangażowanie 
i troska wszystkich innych ludzi, 
którzy dbają o to, by sportowcy 
mogli osiągać dobre wyniki, czyli 
trenerów i działaczy sportowych 
– powiedział Krystian Tomala, 
wiceprezydent Gliwic, który 
w imieniu władz samorządowych 
wziął udział w Gali Sportu.

Imprezę uświetnił występ 
mima Ireneusza Krosnego. 
Uroczystość odbyła się w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).
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Dziękujemy za emocje!

Grupa sportowców, którzy w 2016 r. osiągnęli najwyższe wyniki na arenie międzynarodowej.  
Na zdjęciu od lewej, obok Krystiana Tomali, zastępcy prezydenta Gliwic: Karolina Mazanek, ojciec 
Anny Kubickiej, Dawid Lipski, Mateusz Antkiewicz, Tomasz Lipski, Adam Krawiec, Stanisław Kubit, 
Konrad Żurowski, Joanna Drgas, Paweł Bańczyk

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz znalazł się w pięt-
nastce najlepszych zarządców polskich miast. w rankingu 
„Newsweeka” został uznany przez innych prezydentów 
piątym najlepszym włodarzem w kraju.  

– W ciągu ostatniego roku 
udało mu się zakończyć budowę 
dwóch gliwickich odcinków DTŚ – 
trasy łączącej miasta na Górnym 
Śląsku. Prezydent właśnie kończy 
budowę nowoczesnej Hali Gliwice 
na 17 tys. osób. Mało który 
z samorządowców cieszy się takim 
uznaniem kolegów – czytamy 
w rankingu prezydentów miast 
„Newsweeka”.  (mf)

wśród najlepszych
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Nagrody Prezydenta
rozdane...
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Chrobry już się zmienia!

Może szybko i skutecznie patrolować skrzyżowania, zabezpieczać pochód kibi-
ców lub duże imprezy. Dron to ultraprzydatne narzędzie dla wszystkich służb. 
być może już latem, a na pewno jesienią, zaczną go wykorzystać w codziennej 
pracy gliwiccy policjanci. Nasze miasto daje na ten cel 30 tys. zł.

Śląska policja zawarła porozu-
mienie z władzami Gliwic i Kato-
wic w kwestii zakupu bezzałogo-
wych statków powietrznych, czyli 
dronów. Każde miasto wyda na to 
po 30 tys. zł. – Urządzenia zama-
wia policja. Po naszej stronie leży 
opłacenie zakupu i pokrycie kosz-
tów szkolenia przygotowującego 
policjantów do państwowego 
egzaminu operatorów dronów 
– wyjaśnia Agnieszka Płachetko 
z Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

– Dron trafi zapewne do 
komendy miejskiej przy ul. Po-
wstańców Warszawy – mówi 
„Miejskiemu Serwisowi Informa-
cyjnemu – GLIWICE” nadkomi-
sarz Marek Słomski z KMP w Gli-

wicach. – Będzie miał mnóstwo 
zastosowań w naszych codzien-
nych działaniach, zaczynając od 
akcji drogówki i wychwytywania 
szczególnie niebezpiecznych 
zachowań kierowców przed 
przejściami dla pieszych, po ob-
serwacje z góry przemieszczają-
cych się grup szalikowców. Dron 
ma być dodatkowo wyposażony 
w kamerę termowizyjną, więc 
będzie można go używać również 
w nocnych poszukiwaniach osób 
zaginionych czy np. uciekających 
przestępców. Przeczesywanie 
okolicznych pól, zagajników czy 
lasów z lotu ptaka daje dużo 
większe możliwości szybkiego 
odnalezienia człowieka lub np. 
jego auta – podkreśla Marek 
Słomski.

Gdy zajdzie taka potrzeba, 
z urządzenia skorzystają również 
inne śląskie jednostki policji. Dron 
z Gliwic będzie więc latać na tere-
nie całego województwa.

– Z chęcią przystaliśmy na 
propozycję policji i zdecydowa-
liśmy, że doposażymy gliwicką 
komendę w nowoczesnego bez-
załogowca – komentuje Marek 
Jarzębowski, rzecznik prasowy 
prezydenta Gliwic. – Od wielu lat 
wspieramy policję, kupując sprzęt 
lub dofinansowując jego zakup. 
Między innymi z naszych środków 
zakupione zostały ostatnio dwa 
hybrydowe radiowozy, toyoty 
auris. Będą wykorzystywane do 
patrolowania gliwickich ulic przez 
policjantów z III komisariatu – 
przypomina rzecznik.  (kik)

Powietrzny patrol
dzięki wsparciu miasta

Ruszyły pierwsze prace związane z modernizacją parku Chrobrego. Na alejki wje-
chały koparki i walce drogowe. warto poczekać na efekty, bo będzie pięknie, póki 
co jednak spacerowicze muszą się liczyć z drobnymi niedogodnościami.

W parku Chrobrego zde-
montowano już część ławek 
i rozpoczęto prace przy alej-
kach. Po zakończeniu prac 
park będzie się prezentował 
imponująco i każdy znajdzie 
coś dla siebie. Pełny efekt bę-
dzie można zobaczyć w drugiej 
połowie 2018 r. 

Przypominamy, że w parku 
przy ul. Akademickiej zaplano-

wano mnóstwo atrakcji. Pojawi 
się m.in. podniebna deskorol-
ka, nowy plac zabaw, jedna 
z większych w mieście siłowni 
pod chmurką, boisko do gry 
w bule i disc golfa, domki dla 
ptaków i hotele dla owadów, 
ścieżka zdrowia, „rodeo” i ka-
ruzela, odnowione alejki, nowe 
oświetlenie. Gości będą witały 
„witacze” z żelbetonowych płyt 

z napisem park Chrobrego. 
Do atrakcji będą prowadziły 
zmodernizowane alejki. W cen-
tralnej części parku powstanie 
ogrodzony plac zabaw wyposa-
żony w bezpieczną dla najmłod-
szych gliwiczan nawierzchnię 
oraz nowe urządzenia – bujaki, 
huśtawki i karuzele. Będzie 
to bardzo atrakcyjne miejsce 
wypoczynku i relaksu, idealne 

dla całych rodzin. Autorami 
projektu są gliwickie biuro Visio 
Architects and Consultants oraz 

gliwicka Pracownia 44STO spe-
cjalizująca się w projektowaniu 
m.in. zieleni.  (mf)

Tak będzie wyglądał park Chrobrego po modernizacji. Za projekt odpowiada Pracownia 44STO we współpracy z Visio Architects and Consultants

Najlepsza w regionie!
Kolejny sukces Politechniki Śląskiej! według świeżo opu-
blikowanego rankingu PeRSPeKtyw jest najlepszą uczel-
nią w regionie i 5. uczelnią techniczną w kraju. Inżynieria 
środowiska oraz logistyka to wiodące kierunki w Polsce.

To już 18. Ranking Szkół 
Wyższych Fundacji Edukacyjnej 
PERSPEKTYWY. Oceniono w nim 
168 uczelni i państwowych wyż-
szych szkół zawodowych. Nad 
prawidłowością sporządzania 
zestawienia czuwała kapituła pod 
przewodnictwem prof. Michała 
Kleibera, byłego prezesa PAN oraz 
byłego ministra nauki i informaty-
zacji. Szkoły wyższe sklasyfikowa-
no w dwóch ujęciach – ogólnie 
oraz w osobnych zestawieniach 
uwzględniających typy placówek. 

W rankingu polskich uczelni 
technicznych Politechnika Śląska 
zajęła wysoką piątą lokatę, awan-

sując o dwa miejsca. W ogólnopol-
skim rankingu uczelni akademic-
kich gliwicka Alma Mater również 
poprawiła swoje notowania 
(z 19. pozycji na 13.). Jednocześnie 
uczelnia uplasowała się najwyżej 
spośród wszystkich szkół wyższych 
w regionie! Na uwagę zasługują 
również miejsca, jakie zajęły kie-
runki prowadzone na Politechnice 
Śląskiej. Inżynieria środowiska 
oraz logistyka – najlepsze w kraju. 
Biotechnologia oraz transport – na 
drugim miejscu, a architektura – 
na trzecim. Gratulujemy! Szczegó-
ły zestawienia można znaleźć na 
stronie www.perspektywy.pl.  (kik)
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PReZyDeNt RP O GLIwICACh

Robicie tutaj dobrą robotę
„Szanowni państwo posło-

wie, szanowny panie wojewodo, 
szanowny panie prezydencie – 
gospodarzu miasta, szanowni 
państwo radni, wszyscy zebrani 
goście, drodzy mieszkańcy Gli-
wic i Górnego Śląska!

Bardzo dziękuję za liczne 
przybycie zarówno zwolen-
ników, jak i tych, którzy mają 
w paru kwestiach odmienne 
niż ja zdanie na temat tego, 
jak powinny być prowadzone 
polskie sprawy. Niemniej jed-
nak, szanowni państwo, jedną 
rzecz chciałbym bardzo mocno 
podkreślić – i mówiłem to już 
dzisiaj na spotkaniu z państwa 
przedstawicielami: z panem 
prezydentem, z radnymi miej-
skimi. Szanowni państwo, 
przybywam do Gliwic jako kolej-
ny prezydent Rzeczypospolitej 
po to, żeby pogratulować pań-
stwu, po to, żeby powiedzieć: 
Robicie tutaj dobrą robotę. 

To miasto, niezwykle ważne 
miasto Górnego Śląska, które – 
co chcę z całą mocą podkreślić 
– zawsze było miastem pełnym 
inteligencji, zawsze było miastem 
mądrych i gospodarnych ludzi, od 
początku lat 90., mimo wszystkich 
trudów, mimo wielu przeszkód – 
także tych, można powiedzieć, 
dziejowych, które odziedziczyło 
po czasach komunizmu: niedo-
statków infrastruktury, ciężkiego 
przemysłu, który wtedy upadał – 
zdołało się wydobyć. Zdołało się 
wydobyć dzięki mądremu, odda-
nemu zarządzaniu, dzięki ludziom, 
którzy pracowali ciężko dla swojej 
wspólnoty lokalnej. A byli to ludzie 
– i są – którzy przybyli z różnych 
stron, bo przecież, kiedy sięgnie-
my do historii, kiedy przypomnimy 
sobie 1921 rok, to wszyscy wiemy 
o tym, że plebiscyt ówczesny zo-
stał tutaj w Gliwicach, w tej części 
Śląska przegrany. Że zwyciężyły 
Niemcy i że wtedy doszło do wiel-
kiego zrywu polskich Ślązaków, 
a mianowicie do III powstania ślą-
skiego. Na wezwanie Korfantego 
to właśnie Polacy z Gliwic między 
innymi, z tej części Śląska, stanęli 
do walki – po to, żeby tutaj była 
Polska. 

Moją dzisiejszą wizytę tutaj 
zacząłem od pochylenia się nad 
grobem – grobem postańców, 
gliwiczan, którzy w latach 1919–
1921 zginęli tutaj, żeby ta ziemia 
była w Polsce. Ona się w Polsce 
znalazła, ale dopiero po II woj-
nie światowej. I jej odbudowa 
także była dziełem tych, którzy 
tutaj przyjechali. A przyjechali 

z okolic Stanisławowa, przy-
jechali z okolic Lwowa, przy-
jechali z Kresów, przyjechali 
także z okolic Wilna – po to, by 
zacząć tutaj nowe życie. I tak jak 
pan prezydent dzisiaj do mnie 
powiedział, Gliwice zawsze były 
takim tyglem, ale jednocześnie 
były miastem niepokornym. Bo 
to tutaj narodziło się wielu ludzi 
„Solidarności”, to tutaj zebrała 
się inteligencja Politechniki 
Lwowskiej, tworząc politechnikę 
gliwicką. To tutaj cały czas tętnił 
ruch niepodległościowy, suwe-
rennościowy. To dlatego właśnie 
komuniści Gliwic nie lubili.

Ale ta siła, która tkwiła w Gli-
wicach – która tkwiła w pań-
stwie! – ona w latach 90. już 
w uwalniającej się Polsce ujaw-
niła się w pełni, gdy odtworzył 
się samorząd, gdy przynajmniej 
tę część spraw publicznych bę-
dącą najbliżej obywatela mogli-
ście tutaj wziąć w swoje ręce. 
I to, że dzisiaj Gliwice są tak do-
brze rozwinięte, to, że dzisiaj na-
leżą do najzamożniejszych miast 
w Polsce, to, że – jak ja dzisiaj 
powiedziałem – robią niezwykłe 
wrażenie tym, że są miastem 
tak przyjaznym ludziom – to 
właśnie ukłon w kierunku lo-
kalnych władz. I za to ogromnie 
dziękuję.

I kiedy patrzę na to jako 
Prezydent Rzeczypospolitej, to 
mówię: Potrzebujemy jeszcze 
lepszej konstytucji w naszym 
państwie, tak by dawała jesz-
cze większe szanse rozwoju. 
By dawała możliwość jak 
najlepszego rozwoju właśnie 
wspólnotom lokalnym, także 
samorządom. By także dla 
samorządu stwarzała jeszcze 
większe gwarancje niż dzisiaj. 
Tak, żeby w naszym kraju rze-
czywiście istniała równowaga 
władz, a nie „sędziokracja”, 
tylko właściwa demokracja, 
taka jak powinna być.

Szanowni państwo, Polska 
ma dzisiaj wiele rozwojowych 
szans, Polska ma dzisiaj świetną 
sytuację gospodarczą – właśnie 
dlatego, że jest dobrze zarzą-
dzana, że wreszcie zaczyna być 
tak dobrze zarządzana, jak od 
lat dobrze zarządzane są Gli-
wice. To to właśnie umożliwiło 
Gliwicom wiele sukcesów inwe-
stycyjnych, takich jak wreszcie 
dokończona trasa średnicowa, 
tak jak wreszcie dokańczana 
w tej chwili, jak mówił mi pan 
prezydent, wielka hala widowi-
skowo-sportowa, która da Gliwi-
com nowe szanse. Nowe szanse 
rozwoju także jako miejsca jesz-
cze większego rozwoju kultury, 

miejsca jeszcze większego roz-
woju rozrywki i oczywiście tego, 
co tu na Śląsku zawsze było nie-
zwykle ważne – także i sportu. 
Gratuluję tej pięknej inwestycji, 
bo jako człowiek pochodzący 
z Krakowa wiem, jak wiele taka 
hala widowiskowo-sportowa 
uczyniła dla mojego miasta, dla 
mojego rodzinnego Krakowa. 
Jak wiele wydarzeń sportowych 
i kulturalnych może się tam od-
bywać. Wierzę w to głęboko, 
że wkrótce doświadczycie tego 
także i tutaj, w Gliwicach.

Ale jeżeli chodzi o rozwój 
gospodarczy miasta, jeżeli cho-
dzi o rozwój Rzeczypospolitej, 
to jednego wam chciałem po-
gratulować i władzom miejskim 
z całą mocą, a mianowicie cen-

trum Nowe Gliwice. Centrum 
nowej innowacyjnej gospodar-
ki, gdzie firmy, które działają 
właśnie w tych najnowocze-
śniejszych branżach, rozpoczęły 
i realizują swoją działalność, 
wspierane przez władze mia-
sta. Dziękuję za to z całego 
serca, bo właśnie głęboko w to 
wierzę, że jeżeli mamy stworzyć 
u nas, w naszym kraju, nowo-
czesną gospodarkę, to musi być 
ona tworzona właśnie poprzez 
stwarzanie szansy tu, u nas 
w kraju, młodym ludziom, 
żeby zakładali start-upy, żeby 
realizowali się właśnie w inno-
wacyjnej gospodarce.

Szanowni państwo, chciałem 
wam z całego serca pogratulować. 
Chciałem wam pogratulować 
i chciałem wam obiecać, że będę 
nadal współdziałał z polskim rzą-
dem w realizacji tego, co kiedyś 
nazwaliśmy „dobrą zmianą”, a co 
stwarza wielkie szanse rozwojo-
we dzisiaj dla wielu Polaków, dla 
wielu regionów w naszym kraju, 
o których przez lata zapomniano. 
Gliwice dobrze sobie radziły, 
właśnie dzięki temu, że miały 
silnych, mocnych, mądrych 
ludzi, takie myślenie typowe 
dla Śląska, twarde: praca, wy-
siłek, pokonanie trudności. 
Ale nie wszędzie w kraju się to 
udało. Dzisiaj wiele obszarów pol-
skiego państwa wymaga wsparcia. 
Głęboko w to wierzę, że to wspar-
cie będzie nadal realizowane, że 
będzie to wsparcie dla całych 
regionów naszego kraju, jak i na-
dal wsparcie dla polskich rodzin. 
Wsparcie dla rodzin, które jest 
realizowane i wiem o tym, że także 
tutaj w Gliwicach odczuwalne. 

Szanowni państwo, bar-
dzo dziekuję za przybycie na 
to spotkanie. Bardzo dziękuję 
wszystkim – zarówno tym, co 
klaskali, jak i tym, co gwizdali. 
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że 
mogłem państwa odwiedzić. 
Mam nadzieję, że będę tutaj 
kiedyś znowu. Dziękuję!”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 7 czerwca odwiedził Gliwice. Spotkał się z włodarzami miasta oraz mieszkańcami Gliwic  
i złożył wieniec w hołdzie powstańcom śląskim na cmentarzu św. wojciecha. Na zaproszenie prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza 
wziął też udział w krótkim spotkaniu z samorządowcami i parlamentarzystami. Jednym z tematów rozmowy była kwestia obrony nieza-
leżności samorządu terytorialnego. Oto pełna treść przemowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wygłoszonej na pl. Krakowskim w Gliwicach.

KOMeNtARZ. Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy 
prezydenta Gliwic:

Na spotkanie z Prezydentem RP na placu Krakowskim przy-
było kilkuset mieszkańców. Akredytowało się też kilkudziesięciu 
dziennikarzy, zarówno największych ogólnopolskich redakcji, 
jak i mniejszych – lokalnych. Większość mediów dostrzegła 
w komentarzach dobre słowa Prezydenta RP o Gliwicach. Więk-
szość, ale nie wszystkie. Bardzo oszczędny w cytowaniu głowy 
państwa był jeden z gliwickich tygodników, który nie zauważył 
ogromnego rozwoju naszego miasta na przestrzeni ostatnich 
dwóch dekad, o którym mówił Andrzej Duda. Widocznie niektó-
re dokonania lepiej widać z Warszawy niż z pierwszego piętra 
jednej z gliwickich kamienic.
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bIZNeS, MIAStO I MIeSZKAńCy

Od ponad dwóch dekad Miasto Gliwice skutecznie przyciąga wielki biznes. A ten rewanżuje się, nie tylko poprawiając 
wskaźniki ekonomiczne poprzez nowe inwestycje i kolejne miejsca pracy, ale także coraz częściej wychodząc bezpo-
średnio w miasto – by być bliżej ludzi i lokalnych spraw. 

 Henry Ford, jeden z największych 
amerykańskich przemysłowców, już 
dawno temu powiedział, że „biznes, 
który robi tylko pieniądze, to marny 
biznes”. Oczywiście bez twardej ekono-
mii nie byłoby rozwoju gospodarczego, 
innowacji, kolejnych wielomilionowych 
inwestycji i nowych miejsc pracy. Ale do 
głosu coraz częściej dochodzi ekonomia 
miękka, w którą wpisuje się pojęcie 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
(z ang. CSR – Corporate Social Respon-
sibility – przyp. red.).

 Na gruncie gliwickim nikt tej tematyki 
jeszcze dokładnie nie zbadał. Z jednym 
eksperci się zgadzają: w sferze zaan-
gażowania społecznego bez znaczenia 
jest wielkość danego przedsiębiorstwa. 
Społeczną odpowiedzialnością biznesu 
mogą wykazywać się zarówno oddziały 
gigantycznych zagranicznych koncer-
nów, jak i technologiczne start-upy czy 
nawet mniejsze lokalne i rodzinne firmy.  
– Nawet pozornie skromne działania mogą 
być bardzo ważne dla mieszkańców – za-
uważa socjolog Magdalena Mitraszewska, 
która zajmuje się na co dzień doradztwem 
CSR udzielanym firmom z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz realizacją 
projektów zaangażowania społecznego.  
– Ważne, aby działania miały charakter 
ciągły. Krótkie i okazjonalne akcje nie mają 
większego sensu. Dobrymi przykładami 
zaangażowania się biznesu w lokalne 
sprawy może być długofalowe odnawia-
nie osiedlowych placów zabaw, ufundo-
wanie lokalnego programu stypendialne-
go dla dzieci i młodzieży, organizacja cyklu 
wykładów w dzielnicowej bibliotece czy 
systematyczne wspieranie codziennych 
działań szpitala lub hospicjum – przeko-
nuje Mitraszewska, podkreślając coraz 
większe zaangażowanie prywatnych firm 
w publiczne sprawy. 

edukacja rządzi
Największe przedsiębiorstwa w Gliwi-

cach, m.in. Opel, Bumar Łabędy, Hirschvo-
gel Components Poland, FLUOR czy Future 
Processing, szczególnie chętnie angażują się 
w działania na rzecz uczniów i studentów. 
Dzięki temu np. w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej nr 1 przy Górnośląskim Centrum 

Edukacyjnym działa już klasa patronacka 
Opla, a podobna – tyle że pod skrzydłami 
Bumaru – zacznie funkcjonować od wrze-
śnia w „samochodówce” na Trynku. 

– To bardzo owocna współpraca 
– ocenia wkład General Motors 
Manufacturing Poland w zawo-
dową edukację uczniów bogumi-
ła Kluszczyńska, dyrektor Górno-
śląskiego Centrum edukacyjnego 
w Gliwicach. Szkoła może liczyć 
na wsparcie dydaktyczne i or-
ganizację zajęć praktycznych 
w zakładach Opla, otrzymuje też 
od patrona niezbędny sprzęt. 

– W ostatnich miesiącach przekazano 
nam 35 monitorów LCD nowej gene-
racji, 10 komputerów stacjonarnych i 5 
laptopów, które wzbogaciły pracownię 
multimedialną, a w maju z Centrum 
Szkoleniowego w Bochum dotarły do nas 
urządzenia o wartości ponad 300 tys. zł, 
które pozwoliły na stworzenie najlepiej 
wyposażonych pracowni dydaktycznych 
w Polsce: hydraulicznej, mechatronicznej, 
pneumatycznej, elektrycznej i montażu 

mechanicznego – wylicza dyrektor GCE. 
Dzięki wsparciu koncernu powstała też 
m.in. nowoczesna pracownia pomiarów 
mechanicznych ze stanowiskami do ćwi-
czeń spełniającymi kryteria niezbędne 
do przeprowadzania egzaminów certy-
fikowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową. Górnośląskie 
Centrum Edukacyjne oraz pobliski Zespół 
Szkół Informatyczno-Technicznych współ-
pracują również z gliwickim oddziałem 
firmy Hirschvogel Components Poland. 
HCP oferuje uczniom m.in. staż w centrum 
szkoleniowym Hirschvogla w niemieckim 
Denklingen, a także możliwość zatrudnie-
nia najlepszych absolwentów. – Organi-
zujemy dla GCE i ZSTI praktyki zawodowe 
i wycieczki dydaktyczne po zakładzie. 
Dodatkowo szkoły rozpoczęły współpracę 
z działającą w Niemczech Fundacją Fran-
ka Hirschvogla. Jej celem jest wsparcie 
rozwoju uczniów wyróżniających się oraz 
pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej – 
podkreśla Alicja Apryas z gliwickiej filii HCP.

Student z pasją,  
szczęśliwy pracownik…

W zdolnych studentów i absolwentów 
Politechniki Śląskiej od lat inwestuje m.in. 
gliwickie biuro projektowe FLUOR oraz 
informatyczna firma Future Processing 
z Nowych Gliwic. W jednym i w drugim 
przypadku w grę wchodzi organizowanie 
praktyk i stażów w siedzibach spółek, 
wspólna realizacja projektów naukowo-ba-
dawczych czy sponsorowanie przedsięwzięć 
podnoszących jakość kształcenia i badań na-
ukowych prowadzonych na gliwickiej uczel-
ni. – Ufundowaliśmy m.in. laboratorium 
komputerowe na Wydziale Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. 

Nie tylko zakupiliśmy do niego sprzęt, ale 
też udostępniliśmy licencje do stworzonego 
przez nas specjalistycznego oprogramowa-
nia służącego do projektowania algoryt-
mów wizji komputerowej. Umożliwiło to 
rozszerzenie oferty dydaktycznej wydziału 
o nowy przedmiot – przypomina Jarosław 
Kacprzak z Future Processing. Podejmo-
waniu przez tę firmę kolejnych wyzwań na 
rzecz rozwoju nauki i biznesu w Gliwicach 
sprzyja wewnętrzna zasada Happy Team, 
w myśl której gwarancją osiągnięcia sukcesu 
są: zadowolenie, dobre relacje i komfortowe 
warunki pracy zatrudnionych w FP. I między 
innymi z tego właśnie słynie w mieście i re-
gionie Future Processing.

…przedsiębiorca,  
czyli lider społeczny

Wniosek nasuwa się jeden: ludzie 
i wartości to podstawa odpowiedzialnego 
biznesu współtworzącego miasto. Coraz 
częściej też zawiera się w tym podejściu 
wolontariat pracowniczy, prowadzony 
zarówno w godzinach pracy, jak i czasie 
wolnym. W Gliwicach realizują go chętnie 
duże firmy, m.in. FLUOR czy działające 
w strefie ekonomicznej Marco, które 
oprócz typowych akcji dobroczynnych 
odnawia w mieście pomieszczenia szkolne 
i świetlice, remontuje mieszkania rodzin 
wielodzietnych, urządza ogrody i sadzi 
drzewa, a nawet – tworzy bajki dla dzieci 
mówiące o tym, czym jest współpraca, 
tolerancja, szacunek dla ludzi i kreatyw-
ność. – Nowe pokolenie przedsiębiorców 
powinno być nastawione nie na wyzysk, 
ale na zysk zbudowany wspólnie z ludźmi, 
a nie ich kosztem – przekonuje do zasad 
odpowiedzialnego biznesu Marek Śliboda, 
prezes firmy Marco. (kik)

Moda na wspólne miasto

Efekt porozumienia z Fundacją Franka Hirschvogla – wręczenie stypedniów podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych. W ramach porozu-
mienia stypendium otrzymuje 6 najlepszych uczniów: 3 absolwentów technikum 
oraz 3 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodach 
związanych z branżą mechaniczną, elektryczną, elektroniczną oraz mechatroniczną

Działająca w gliwickiej strefie ekonomicznej spółka Marco realizuje od dłuższego czasu 
społeczny projekt edukacyjny, którego celem jest szerzenie wartości firmy wśród mło-
dzieży myślącej o założeniu własnej działalności gospodarczej. Częścią projektu jest akcja 
„Marco – w świecie wartości” dedykowana przedszkolakom. Na jej potrzeby pracownicy 
firmy stworzyli… bajkę! 
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INweStyCJe

Dawny teren Fabryki Drutu zyska nowe życie. Po rewi-
talizacji przy ul. Dubois powstanie centrum biznesowo- 
-kulturalne dla firm z branży kreatywnej, zajmujących 
się architekturą, wzornictwem, nowymi technologia-
mi oraz start-upów. Są już pierwsi inwestorzy, którzy 
chcą ulokować swoje firmy na terenie dawnej fabryki. 

Teren przy ul. Dubois to praw-
dziwy diament, tyle że do oszlifo-
wania. Znakomita lokalizacja w ści-
słym centrum miasta, tuż przy DTŚ, 
zmodernizowanym dworcu PKP 
(niebawem również przy centrum 
przesiadkowym)  oraz głównej 
arterii miasta – ul. Zwycięstwa. Po 
rewitalizacji będzie to jeden z naj-
bardziej pożądanych biznesowych 
adresów w mieście. Nic dziwnego, 
że pojawili się już pierwsi inwe-
storzy z planami budowy – firma 
Radbud zajmująca się rewitalizacją 
starych obiektów oraz firma archi-
tektoniczna Projarch. 

– Zależy nam na tym, by 
budynki, które powstaną na 
dawnym terenie Fabryki Drutu, 
korespondowały ze sobą pod 
względem architektoniczno-styli-
stycznym i tworzyły spójną całość. 

Będzie to strefa dużego biznesu 
kreatywnego nawiązująca do 
przestrzeni, którą stworzyliśmy 
w Nowych Gliwicach – powie-
dział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
Józef Gumienny, dyrektor Gór-
nośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju, miejskiej spółki, 
która realizuje rewitalizację przy  
ul. Dubois. 

Pomysł aktywizacji terenu 
i włączenia go w atrakcyjnej for-
mie do tkanki miejskiej narodził 
się kilka lat temu. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego przygotowali 
dokumentację, która umożliwiła 
rozpoczęcie prac. Później miasto 
przekazało sprawę GAPR. 

– Kontynuujemy to, co 
rozpoczęło i w lwiej części przy-
gotowało Miasto. Zgodnie 

z planem teren podzielimy na 
trzy strefy, które mają spełniać 
różne funkcje. Powstanie strefa 
kreatywnego biznesu, w której 
będą funkcjonowały firmy. Drugi 
obszar skupi się wokół  główne-
go budynku, a trzecim będzie 
przestrzeń dla firm branży kre-
atywnej, start-upów – tłumaczy 
Józef Gumienny. – Całość swoim 
potencjałem ma wpłynąć na 
ożywienie ul. Zwycięstwa i okolic, 
w naturalny sposób pobudzić je 
do życia kulturalno-społecznego. 
Już odbywają się tam różne wy-
darzenia kulturalne, które chce-
my rozszerzać. Liczymy na efekt 
kamienia rzuconego w wodę 
i rozchodzących się okręgów.  
My damy impuls.

Jak będzie?
Dawny teren Fabryki Drutu 

ma korespondować z Nowymi 
Gliwicami. Będzie jednak nieco 
inaczej. Przy ul. Dubois ma po-
wstać obiekt, który będzie punk-
tem centralnym, wytyczającym 
architektoniczną drogę kolejnym 
budynkom. Budowla będzie no-
woczesna, ale włączona w stary 
stylowy mur nawiązujący do prze-
mysłowej przeszłości terenu. Ko-
lejne dwa obiekty będą również 
nawiązywały do tematu, łącząc 
elementy przeszłości z nowo-
czesnymi rozwiązaniami. Firma 
Radbud przywróci blask jednego 
z budynków. Po zakończeniu 
inwestycji firma przeniesie tam 
swoje biura. Pomysł na siedzibę 

ma również Projarch, który przy-
mierza się do modernizacji kolej-
nego pofabrycznego obiektu. 

– Zależy nam na tym, by ta 
część miasta była strefą kreatywne-
go biznesu, miała prestiż przyciąga-
jący kolejnych inwestorów, tętniła 
życiem i nadawała rytm centrum 
miasta. To przestrzeń z ogromnym 
potencjałem, który trzeba wykorzy-
stać – mówi Józef Gumienny. 

Modernizacja pierwszych 
obiektów powinna się zakończyć 
w ciągu dwóch lat. Później, po-
dobnie jak w Nowych Gliwicach, 
gdzie od 9 lat pojawiają się kolejne 
firmy, nastąpi dalsza rewitalizacja 
obszaru. GAPR spodziewa się, że 
pozwoli to sukcesywnie przyciągać 
coraz to nowych inwestorów.  (mf)

Nowe centrum
w centrum...

Gliwicka podstrefa zyskała nowego inwestora. Firma 
KALPOL z kapitałem tureckim planuje zainwestować 
ponad 20 mln zł i zatrudnić 25 osób. 

Spółka KALPOL planuje wy-
nająć hale produkcyjne firmy 
Goodman przy ul. Gustawa Eiffela 
i rozpocząć działalność polegającą 
na produkcji oraz cięciu rurek do 
amortyzatorów stosowanych 
w przemyśle motoryzacyjnym. 

Według planów produkcja 
powinna ruszyć w 2019 r. Na 
realizację inwestycji spółka pla-
nuje przeznaczyć między 21 mln  
a 24,4 mln zł. Na początek za-
trudnienie w halach KALPOL przy  
ul. Eiffela znajdzie 25 osób. (mf)

Rozwój bez zadyszki 
Kolejny  
gracz w strefie fo
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 dokończenie ze str. 1

 Fitch podtrzymał międzyna-
rodowe długoterminowe ratingi 
Gliwic dla zadłużenia w walucie 
zagranicznej oraz krajowej na 
poziomie „A-” oraz długotermi-
nowy rating krajowy na poziomie 
„AA+(pol)”. To ocena najwyższa 
z możliwych do uzyskania przez 
polskie miasta. Gospodarka w Gli-
wicach ciągle się rozwija – zarobki 
rosną, bezrobocie spada. Zadłu-
żenie utrzymuje się na niskim 
poziomie. Stać nas na wiele i to 
za gotówkę. Fitch prognozuje, 
że w najbliższych latach Gliwice 
będą w stanie sfinansować aż 
80% inwestycji z własnej kasy 
i bezzwrotnych dotacji (czyli np. 
wszystkich środków unijnych, 
które uda nam się pozyskać). Tak 
dobrego wyniku nie byłoby bez 
odpowiedzialnej i przemyślanej 
polityki finansowej prowadzonej 
przez władze Gliwic systematycz-
nie od wielu lat. 

 Jeśli już się zadłużać – to 
robić to mądrze. Obecnie prawie 
całe zadłużenie Gliwic pochodzi 
z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. Zaciągnięty kredyt 
jest niskooprocentowany, a jego 
termin spłaty korzystnie rozłożo-
ny w czasie. – To przemyślana, 
a przede wszystkim korzystna 
forma zobowiązania – podkreśla 
prezydent Gliwic. – Struktura 
zadłużenia w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym nie wywiera presji 

na miejskie finanse. Stopa opro-
centowania jest stała. Nie ma też 
ryzyka walutowego, bo całe za-
dłużenie jest w złotówkach. Dzięki 
temu możemy ciągle się rozwijać. 
Co najmniej w takim tempie, jak 
do tej pory – dodaje. 

 Środki pochodzące z kredy-
tów pokryły koszty modernizacji 
m.in. hal sportowych w mieście, 
inwestycji drogowych, przebu-
dowy Rynku oraz modernizacji 
Palmiarni Miejskiej. Miasto ma 
zaciągnięte również pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, z których sfinanso-
wano m.in. termomodernizacje 
szkół i placówek oświatowych. 
Część pieniędzy zostanie prze-
znaczona na walkę z niską emi-
sją. – Mamy dużą zdolność kre-

dytową, ale nie mamy obecnie 
potrzeby z niej korzystać. Wiele 
inwestycji finansujemy z wła-
snych środków. Możemy sobie 
na to pozwolić, bo stać nas na 
to – mówi Zygmunt Frankiewicz. 

 Zaciągnięcie kolejnych kre-
dytów będzie rozważane w przy-
padku, gdy miasto będzie chciało 
jeszcze na większą skalę niż do-
tychczas korzystać np. z funduszy 
europejskich, także przy dużych 
inwestycjach infrastrukturalnych. 
– Kredytowanie ma wtedy sens. 
Zwłaszcza przy inwestycjach, któ-
re będą służyły nie tylko naszej, 
ale także kolejnym generacjom 
gliwiczan. Takie inwestycje nie 
powinny obciążać kosztami tylko 
naszego pokolenia – podsumo-
wuje Adam Neumann, zastępca 
prezydenta Gliwic.  (as)

Przykładem wielopokoleniowej inwestycji jest będąca już na ukończe-
niu Hala Gliwice – najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce

Nie trzeba już wczytywać się 
w drobną czcionkę papierowych 
wydruków, by poznać wyniki 
przetargu czy treść ogłoszeń za-
mieszczanych przez magistrackie 
wydziały. Klasyczną tablicę ogło-
szeń Urzędu Miejskiego zastąpiła 
elektroniczna. Znajduje się ona 
na parterze UM, w Biurze Obsługi 
Interesantów. 

Tablica działa jak typowy ta-
blet czy smartfon. Cała nawigacja 
odbywa się przez dotyk. Szukając 
konkretnej informacji, mamy do 
wyboru pięć czerwonych „kafli”, 
przekierowujących do wybranej 
kategorii. Układ publikowanych 
ogłoszeń jest czytelny, istnieje 
też możliwość powiększania 
fragmentu tekstu.  (kik)
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Po lewej – wizualizacja nowej siedziby firmy Projarch. Po prawej – wizualizacja projektu zagospodarowa-
nia dawnego terenu Fabryki Drutu
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Fontanny na cmentarzu Centralnym zostały odrestaurowane i z pewnością za-
skoczą niejednego przechodnia. Niegdyś pełne wody, teraz przyciągają uwagę 
pięknymi kwiatami.

Na terenie cmentarza Cen-
tralnego przy ul. Kozielskiej 120 
przeprowadzono liczne remonty. 
Zmiany widoczne są na terenie 
całej nekropolii. Jedną z bardziej 
spektakularnych jest remont 
czterech fontann, które zostały 
odłączone od sieci wodnej i peł-
nią funkcje kwietników. W ra-
mach prac fontanny oczyszczono 
i zabezpieczono odpowiednimi 
preparatami, uzupełniono ubytki 
w nieckach i postumentach, część 

elementów została zdemontowa-
na i przewieziona do pracowni, 
aby tam przejść gruntowną reno-
wację. Część elementów została 
odtworzona na podstawie archi-
walnych zdjęć: fontanna przy wej-
ściu głównym odzyskała utracony 
przed laty element wykończenio-
wy znajdujący się na postumencie, 
a wodotrysk w głębi cmentarza 
kulę z żeliwnym krzyżem oraz po-
stument w kształcie lilii z ozdobną 
kulą na górze.  (mf)

AKtuALNOŚCI

Podczas wakacji, gdy wszyscy będą wypoczywać, w Palmiar-
ni będą prowadzone coroczne prace przygotowujące obiekt 
do kolejnego sezonu. Lato to idealna pora na tego typu za-
biegi, ponieważ rośliny wrażliwe na niższe temperatury moż-
na wystawić na zewnątrz obiektu. 

Przerwa technologiczna 
w Palmiarni potrwa od 26 
czerwca do 22 lipca. W tym 
czasie zostanie przepro-
wadzony szereg prac kon-
serwujących: malowanie 
poręczy antresoli, naprawa 
nawierzchni alejek oraz pode-
stów pod akwariami i drew-
nianych schodów w pawilonie 
sukulentów, modernizacja 
centralnego ogrzewania, sieci 
grzewczej oraz instalacji elek-

trycznej i wodnej. Ale to nie 
wszystko.

– W pawilonie tropiku oraz 
historycznym pojawią się nowe, 
dorodne okazy palm. Będą też 
nowości w największym zbior-
niku prezentującym środowisko 
rzeki Amazonki – mówi Marek 
Bytnar, kierownik Palmiarni 
Miejskiej w Gliwicach.

Podczas przerwy technicznej 
Palmiarnia Miejska będzie za-
mknięta dla zwiedzających.  (mf)

Spacery po Sikorniku będą jeszcze przyjemniejsze, bo wzbogacone o walory edu-
kacyjne. wzdłuż alei Sikornik trwa montaż 27 tablic informacyjnych prezentują-
cych ptaki, które uwzględniono w nazwach ulic w tej dzielnicy. Inwestycja jest 
jedną z wielu realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. 

Tablice ustawiane są w nie-
wielkich odstępach wzdłuż całej 
alei Sikornik. Na każdej tablicy 
znajdują się zdjęcia ptaków oraz 
opisy poszczególnych gatunków. 

Spacerując po Sikorniku, można 
na przykład dowiedzieć się szcze-
gółów z życia jaskółki, żurawia, 
orła, czapli czy kruka. Inwestycję 
zrealizował Miejski Zarząd Usług 

Komunalnych w Gliwicach w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
2016 r. Kosztowała 33, 6 tys. zł. 
Prace przy montażu mają się 
zakończyć 30 czerwca.  (mf)

Przerwa  
w Palmiarni

Nowości na Sikorniku

Kwiaty zamiast wody
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trwa wielka zbiórka charytatywna, czyli tydzień dla  
hospicjum Miłosierdzia bożego w Gliwicach. Zebrane 
środki zostaną przeznaczone na rozbudowę placówki. 
Za nami już m.in. XVI Mecz Gwiazd im. henryka bału-
szyńskiego. Co jeszcze się wydarzy?

Dzieje się. Dla hospicjum!

Tydzień dla Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego to jedno 
z największych wydarzeń chary-
tatywnych w regionie. Od 17 do 
23 czerwca odbywają się cieka-
we wydarzenia, na które biletem 
wstępu są cegiełki. Całkowity 
dochód z ich sprzedaży zostanie 
przeznaczony na rozbudowę 
hospicjum przy ul. Daszyńskie-
go. Cegiełki kosztują 5 zł i są 
dostępne w licznych punktach 
na terenie miasta – w Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego przy ul. Da-
szyńskiego 29, szkołach i wybra-
nych zakładach pracy, punktach 
sprzedaży Piasta Gliwice przy 
ul. Zwycięstwa 36 i na stoisku 
klubu w CH FORUM. Cegiełki 
można też nabywać przed oraz 
w trakcie zaplanowanych wyda-
rzeń. Każdy może kupić dowolną 
liczbę cegiełek. 

Co jeszcze?
Za nami już Spartakiada Przed-

szkolaka, piknik rodzinny oraz XVI 
Mecz Gwiazd im. Henryka Bału-
szyńskiego, występy zespołów 
Salake i Chrząszcze, animacje 
i wydarzenia w Młodzieżowym 
Domu Kultury oraz Gimnazjum 
nr 1 im. S. Batorego. Co przed 
nami? 22 czerwca odbędzie się 
Akademia Małego Hotelarza 
w Qubus Hotel Gliwice, 23 czerwca  
w CH FORUM szykują się warsz-
taty, gra terenowa i spektakl, 
a 24 czerwca  – bieg charytatyw-
ny „Kilometry dla hospicjum”  
(godz. 10.00), piknik rodzinny 
(Stadion Miejski, godz. 12.00). 
Kulminacją będzie koncert zespołu 
Myslovitz na Stadionie Miejskim 
(24 czerwca, godz. 20.00). Występ 
poprzedzą koncerty grup Canis 
Latrans (17.30) i Wyrwani (18.30). 

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

Organizatorzy to Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Chorych 

Hospicjum w Gliwicach, Mag-
dalena Budny – radna Rady 
Miasta Gliwice, Gliwicki Klub 
Sportowy Piast SA, Centrum 
Handlowe FORUM, Qubus Hotel 
Gliwice, Fundacja Gramy Ra-
zem, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach, Gimnazjum nr 1  

im. S. Batorego w Gliwicach, 
Gliwicki Ośrodek Metodyczny, 
Akademia Piłkarska Team, Dom 
Dziecka nr 4 w Gliwicach, Grupa 
Ambasador.

Więcej na temat akcji oraz 
szczegółowy program znajdziemy 
na stronie dlahospicjum.pl.  (mf)

W zbiórkę na rzecz hospicjum włączyły się także gwiazdy, które wraz z samorządowcami rozegrały  
XVI Mecz Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego
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Dobiegła końca rozbudowa parkingu przy SP nr 39 na 
osiedlu Obrońców Pokoju. Przedsięwzięcie było jed-
nym z zadań wybranych przez mieszkańców w ubie-
głorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim.

Po rozbudowie parkingu przy 
„39” powstało 7 dodatkowych 
miejsc postojowych o nawierzchni 
z ażurowych płyt betonowych, w 
tym jedno dla kierowców niepeł-
nosprawnych. Prace trwały od 
marca do początku czerwca. Ich 
wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów. Koszt 
inwestycji zamknął się w kwocie 
29,5 tys. zł.  (kik)

Od 1 lipca czekają nas odgórnie podyktowane zmiany 
w zasadach segregowania śmieci. Oprócz plastików 
i metali, szkła i papierów, powinniśmy zacząć roz-
dzielać także bioodpady, czyli np. resztki kuchenne. 
Ministerstwo Środowiska chce również dodatkowo 
skłaniać gminy do segregacji śmieci, podnosząc od na-
stępnego roku – systematycznie i drastycznie – opłaty 
za składowanie odpadów komunalnych. Czy pociągnie 
to za sobą podwyżki cen dla mieszkańców Gliwic?

Aktualnie obowiązujące 
stawki za odbiór śmieci (w Gliwi-
cach zaczynające się od 38 groszy 
za śmieci zbierane selektywnie 
w przeliczeniu za metr kwadrato-
wy mieszkania oraz od 76 groszy 
za m2 mieszkania w przypadku 
odpadów zbieranych w sposób 
nieselektywny – przyp. red.) nie 
zachęcają, zdaniem Ministerstwa 
Środowiska, do ich segregowa-
nia. A to poważny problem, bo 
– jak wynika z unijnej dyrektywy 
w sprawie odpadów – do końca 
2020 roku co najmniej 50% pa-
pieru, metalu, tworzyw sztucznych 
i szkła ma trafiać do recyklingu. 
Obecnie wskaźnik ten w skali ca-
łego kraju wynosi zaledwie 26% 
i drugi rok z rzędu praktycznie nie 
drgnął. – Istnieje realne zagrożenie 
nieosiągnięcia wymaganego po-
ziomu, a co za tym idzie, płacenia 
kar przez Polskę za niewywiązanie 

się z przepisów unijnych – wskaza-
ło w ubiegłym roku ministerstwo. 
Dlatego szukano sposobu, aby 
temu zapobiec. I znaleziono. To 
nowe rozporządzenie resortu 
w sprawie zmian opłat za tzw. 
korzystanie ze środowiska. 

Dokument przewiduje stop-
niowe, lecz znaczące podnosze-
nie stawek za składowanie przez 
gminy odpadów komunalnych 
zmieszanych – odpowiednio do 
140 zł w 2018 r., 170 zł w 2019 r. 
i 270 zł w 2020 r. oraz latach ko-
lejnych. W górę pójdą też opłaty 
za składowanie odpadów selek-
tywnych, opakowaniowych, zu-
żytych baterii, akumulatorów czy 
sprzętu elektrycznego. Podwyżkę 
resort środowiska argumentuje 
m.in. tym, że ma ona „napędzać” 
w gminach zbiórkę z podziałem na 
poszczególne frakcje i zmobilizo-
wać do stosowania innych niż skła-

dowanie sposobów zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

Już na etapie dyskusji nad 
projektem ministerialnego roz-
porządzenia eksperci z branży 
komunalnej zwracali uwagę na to, 
że przyjęte rozwiązania i wpisany 
w nie stały wzrost opłat środowi-
skowych będą skutkować wzro-
stem cen rynkowych za odbiór 
odpadów. Koszty poniosą zainte-
resowane gminy i ich mieszkańcy. 

W rozstrzygniętym niedawno 
przetargu na 2,5-letnie zagospoda-
rowywanie odpadów pochodzą-
cych z domów gliwiczan, uzyskana 
w postępowaniu cena okazała się 
o 25% wyższa od dotychczasowej. 
Do przetargu stanęły dwie firmy: 
gliwicki Remondis i Alba z Chorzo-

wa. Korzystniejszą ofertę (speł-
niającą wymagania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
i niższą od propozycji przedsiębior-
stwa z Chorzowa) zaproponowała 
spółka z Gliwic i to z nią 13 czerwca 
miasto podpisało umowę. Zacznie 
obowiązywać od 1 lipca. Jak in-
formuje Wydział Przedsięwzięć 
i Usług Gospodarczych UM, do 
końca czerwca Remondis Gliwice 
ma obowiązek dostarczyć do 
nieruchomości jednorodzinnych 
harmonogramy odbioru odpa-
dów i mycia pojemników, a także 
pakiety worków biodegradowal-
nych przysługujących na drugie 
półrocze. 

– Z wyliczeń wynika, że wy-
datki miasta na zbiórkę śmieci 

w okresie obowiązywania nowej 
umowy będą o około 10 mln zł 
wyższe w stosunku do pierwot-
nych założeń. Oznacza to ko-
nieczność korekty stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, bo to właśnie one 
– w świetle przepisów Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach – pokrywają w całości 
koszty funkcjonowania systemu 
– zapowiada Piotr Wieczorek, 
zastępca prezydenta miasta. 

Projekt uchwały zmieniającej 
stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami w mieście został 
już przygotowany. Po akceptacji 
prezydenta zostanie przedłożony 
na jedną z nadchodzących sesji 
Rady Miasta. (kik)

Cenne odpady

Jamniki już czekają

Można parkować!

Na gliwickie ulice wyjedzie 9 kolejnych niskopodłogowych, nowoczesnych auto-
busów marki Solaris. 12-metrowce zastąpią wyeksploatowane pojazdy i zasilą 
tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

Nowe, niskopodłogowe 
dwuosiowe autobusy mają po 
30 miejsc siedzących i 56 stoją-
cych, przestrzeń do przewozu 
wózka dziecięcego i inwalidz-
kiego. Są ekologiczne, napę-
dzane silnikiem spalinowym 
spełniającym normy czystości 
spalin EURO VI. Wnętrza Urbino 
są klimatyzowane, doświetlone, 
zadbano o funkcjonalnie roz-
mieszczone uchwyty, poręcze, 
kasowniki oraz przyciski (do-
datkowo oznakowane znakami 
wypukłymi w języku Braille’a). 
Ściany boczne i sufit mają izola-
cję akustyczną i termiczną z wo-
doodpornej i łatwozmywalnej 
płyty laminatowej. Siedzenia 
są ergonomiczne i wygodne, te 

dla pasażerów niepełnospraw-
nych różnią się kolorem od 
pozostałych. Obok przycisków 
bezpieczeństwa na ścianach ze-
wnętrznych autobus dysponuje 
też otwieraną rampą, miejscem 
na wózek inwalidzki z poręczą 
przy środkowym przejściu i sze-
rokimi siedzeniami dla osób 
niepełnosprawnych. Autobusy 
mają ładowarki do urządzeń 
mobilnych i bezprzewodowy 
dostęp do Wi-Fi. Nowe autobu-
sy są wyposażone w system cy-
frowego monitoringu, głosowy 
system informacji pasażerskiej, 
głośniki i elektroniczne tablice 
kierunkowe.

– Przetarg na dostawę 
nowych autobusów wygrała 

firma Solaris Bus & Coach z Bo-
lechowa. Całość zamówienia 
opiewa na 9,8 mln zł brutto. 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Miejskiej od począt-
ku swojej działalności, czyli od 
1997 roku, zakupiło ponad 190 
autobusów za blisko 160 mln zł  
– „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
powiedział Henryk Szary, pre-
zes PKM Sp. z o.o.

Głównym udziałowcem fir-
my jest Miasto Gliwice, które 
w latach 1998–2014 przeka-
zało łącznie (poprzez objęcie 
udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki) 
kwotę 34,2 mln zł na działal-
ność przedsiębiorstwa.  (mf)

Kierowcy jadący DK 88 muszą zachować ostrożność. Na 
wiadukcie nad ul. Łabędzką trwa naprawa dylatacji, co wiąże się 
z miejscowym zawężeniem pasów. Prace powinny zakończyć się 
najpóźniej do końca czerwca.   (kik)

Zwężenie na DK88
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ReKReACJA / SPORt

Lato, słońce i...? Oczywiście woda! wakacje za pasem, rozpoczyna się także  
sezon nad jeziorem w Czechowicach i na Kąpielisku Leśnym. Mając takie akweny, 
nawet największe upały nam niestraszne!

Co robić, gdy 23 czerwca 
zabrzmi ostatni szkolny dzwonek 
i rozpoczną się wakacje? Zabrać 
ręcznik, strój kąpielowy i zamel-
dować się na Kąpielisku Leśnym 
na os. Kopernika. Poza trzema 
basenami i brodzikiem, do dys-
pozycji kąpiących się jest także 
zjeżdżalnia wodna, dmuchane 
atrakcje oraz 40-metrowy tor 
skimboardowy! Na najmłodszych 
czeka plac zabaw. Alternatywą 
dla pływania może być także gra 
w siatkówkę plażową – przy ba-
senach znajdują się trzy boiska. 
Kąpielisko Leśne będzie otwarte 
od poniedziałku do piątku między 
godz. 10.00 a 19.00, w weekendy 
od godz. 9.00 do 19.00. W związ-
ku z zaostrzonymi przepisami 
na kąpielisku zamontowano 
specjalne natryski, a trzy niecki 
basenowe ogrodzono (z wyjąt-
kiem brodzika). Oznacza to, że 
wejście do wody będzie możliwe 
wyłącznie przez wyznaczone 

strefy prysznicowe. Natryski 
zamontowane na przejściach 
mają wbudowaną czujkę ruchu, 
która będzie uruchamiać stru-
mień wody przy każdym przej-
ściu. Każde takie wejście będzie 
również wypełnione roztworem 
chloru – podobnie jest na krytych 
pływalniach. W razie niepogody 
można także skorzystać ze znajdu-
jącej się tuż obok krytej pływalni 

Olimpijczyk. Basen o olimpij-
skich wymiarach jest czynny od 
poniedziałku do piątku między  
godz. 6.00 a 22.00, w weekendy 
od godz. 8.00 do 22.00.

Sezon kąpielowy w Czechowi-
cach już się rozpoczął. Kąpielisko 
jest czynne między godz. 8.00 
a 18.00. Amatorzy sportów wod-
nych mogą wypożyczyć rowery 
wodne, kajaki i łódki. Z myślą 

o maluchach wy-
dzielono także 
brodzik. Strefa 
dla dzieci jest 
oddzielona 
od reszty 
k ą p i e l i s k a 
p r zę s ł a m i , 
które zapobie-
gają wypływaniu 
maluchów na zbyt 

g ł ę -
b o k i e 

wody. Na 
t e r e n i e 
Ośrodka  
W y p o -
c z y n ko -
wego Cze-

c h o w i c e 
znajdują się 

także boiska 
do piłki nożnej 

i siatkówki plażowej, 
plac zabaw dla dzieci oraz rol-
kowisko. Miłośnicy grillowania 
mogą skorzystać z jednego z 18 
betonowych grillów i 8 stołów 
z miejscami do siedzenia. W po-
bliżu znajduje się także stajnia. 
Nic, tylko odpoczywać!

Oba gliwickie kąpieliska są 
strzeżone przez ratowników WO-
PR-u, jednak wszyscy pływający 
powinni zachować ostrożność, 
a rodzice mieć na oku swoje ką-
piące się pociechy. (mm)

Na wakacyjnej fali

Czerwcowa niedziela, dwa kółka, wiatr we włosach... brzmi dobrze? wsiadajcie na 
swoje jednoślady i 25 czerwca wybierzcie się na rajd rowerowy „Zielone Gliwice – 
ekologiczne Miasto”. 

Tym razem miłośnicy ak-
tywnego wypoczynku poko-
nają pętlę z Gliwic do Zawady, 
Karchowic i z powrotem do 
Gliwic. Trasa będzie częściowo 
prowadzić ścieżkami rowero-

wymi. Tempo wycieczki będzie 
turystyczne, wszyscy rowerzyści 
są mile widziani.

Rajd startuje o godz. 
12.00 przy Urzędzie Miejskim  
(ul. Zwycięstwa 21). Nie trzeba 

się wcześniej zapisywać, w im-
prezie może wziąć udział każdy, 
kto stawi się w miejscu zbiórki. 
Regulamin jest dostępny na 
stronie www.gliwice.eu w za-
kładce EKOLOGIA. (mm)

Plażowiczki  
na medal

Anna Krzak i Martyna Stawinoga wywalczyły srebrny medal  
w rozegranych w Olsztynie mistrzostwach Polski niesłyszących  
w siatkówce plażowej. Reprezentantki Stowarzyszenia Sportowego 
Niesłyszących MIG Gliwice były drugie w kategorii kobiet.  (mm)

No to 
jazda!
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SPORt

O co zagra 
Piast?

Cel na przyszły sezon postawiony przez władze klubu 
przy Okrzei jest jednoznaczny – górna połowa tabe-
li LOttO ekstraklasy. – Nie chcemy, żeby powtórzyła 
się sytuacja z zakończonych rozgrywek, ponieważ za 
dużo nas to kosztowało – mówił w trakcie spotkania 
z dziennikarzami prezes Piasta, Marek Kwiatek. Re-
wolucji kadrowej nie będzie, ale do zespołu dołączyli 
już nowi gracze.

Zawodnicy gliwickiego Piasta zainaugu-
rują nowy sezon wyjazdowym spotkaniem 
z Cracovią (15 lipca, godz. 18.00). Tydzień 
później (22 lipca, godz. 15.30) wybiegną na 
własne boisko, by powalczyć o ligowe punk-
ty z Pogonią Szczecin. Dla drużyny z Gliwic 
będzie to już ósmy sezon w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Na oficjalnej stronie 
internetowej klubu (www.piast-gliwice.eu)  
poinformowano o zasadach zakupu karne-
tów i wejściówek na mecze Niebiesko-Czer-
wonych. Wszyscy liczą, że nadchodzący 
sezon będzie lepszy od poprzedniego. – 
Chcemy wejść do grupy mistrzowskiej, 
a gdy tak się stanie, to będziemy odpowied-
nio motywować do zajęcia jak najwyższej 
lokaty – mówił prezes klubu Marek Kwia-
tek w trakcie spotkania z dziennikarzami.  
– Budżet na przyszły sezon będzie utrzyma-
ny na podobnym poziomie. Jest nadzieja 
na lekki wzrost, ale nie będzie większych 
rewolucji. Rozmawiamy z kilkoma spon-
sorami – skomentował pytanie o finanse 
i sprawy organizacyjne dotyczące klubu. 
Poruszając wątki sportowe prezes Piasta 
przypomniał nerwową końcówkę poprzed-
niego sezonu. Gliwiczanie dzięki świetnej 
dyspozycji w ostatnich siedmiu kolejkach 
(runda finałowa) zajęli 10. miejsce w tabeli 
LOTTO Ekstraklasy. Teraz ma obejść się bez 
nerwówki wynikającej z walki o utrzymanie 
w piłkarskiej elicie. 

to młodość idzie!
 Na rewolucję kadrową raczej się nie 

zanosi. Na tę chwilę klub z Okrzei poinfor-
mował o trzech wzmocnieniach. Do składu 
dołączyli młodzi zawodnicy. Jednym z nich 
jest 20-letni Bartosz Waleńcik, który ostatnie 
trzy lata spędził w Siarce Tarnobrzeg (roze-

grał 80 spotkań, strzelił 
2 gole). – Mam zamiar 
pokazać, że stać mnie na 
występy w LOTTO Ekstra-
klasie – mówił mierzący 193 cm środkowy 
obrońca tuż po podpisaniu umowy, która 
związała go z gliwickim klubem do 30 czerw-
ca 2020 roku.

 Drugim wzmocnieniem jest 22-letni po-
mocnik Aleksander Jagiełło, który profesjo-
nalną przygodę z piłką rozpoczynał w Legii 
Warszawa. W sezonie 2012/2013 był nawet 
w szerokiej kadrze „Wojskowych”, którzy 
zdobyli wówczas podwójną koronę – Mi-
strzostwo Polski i Puchar Polski. – Bardzo się 
cieszę, że dopięliśmy szczegóły mojej umo-
wy. Dam z siebie jak najwięcej, żeby pomóc 
drużynie w kolejnych sezonach – zdradził 
nowy zawodnik Piasta, który w poprzednim 
sezonie reprezentował barwy pierwszoligo-
wego Znicza Pruszków, w którym rozegrał 34 

spotkania 
zdobywając osiem 
bramek i zapisując 
się w statystykach 
sześcioma asysta-
mi. Jagiełło zwią-
zał się z Niebie-
sko-Czerwonymi 
do 30 czerwca 

2019 roku.
 Do drużyny dołączył także Martin 

Konczkowski. 23-letni obrońca spędzi przy 
Okrzei najbliższe trzy lata. Urodzony w Ru-
dzie Śląskiej piłkarz nie ukrywał zadowolenia 
z powodu podpisania umowy z Piastem. – 
Słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii 
o Piaście, więc jestem szczęśliwy, że trafiłem 
do tego klubu. Cieszę się, że to właśnie w Gli-
wicach będę mógł się rozwijać. Chciałbym 
wywalczyć sobie miejsce w składzie i pomóc 
drużynie osiągać jak najwyższe cele – po-
wiedział Konczkowski, który swoje pierwsze 
kroki w profesjonalnej piłce stawiał w Ruchu 
Chorzów. Na poziomie Ekstraklasy zadebiu-
tował w lutym 2013 roku. Od tego czasu 
w barwach Niebieskich rozegrał łącznie 
135 spotkań, w których zdobył jednego gola 
oraz zanotował 11 asyst.

 Podpisując umowy z nowymi zawod-
nikami, we wszystkich przypadkach klub 
zastrzegł sobie możliwość przedłużenia 
kontraktu o kolejne dwa lata. 

Przygotowania  
– CZAS StARt! 

 Testami wydolnościowymi piłkarze Pia-
sta rozpoczęli przygotowania do nowego 
sezonu. Dzięki nim łatwiej będzie ocenić 
aktualną dyspozycję fizyczną poszczegól-
nych zawodników. Cała kadra rozpoczyna 
też treningi na własnych obiektach, w pla-
nach są też gry kontrolne. 

 Lista sparingpartnerów Piasta Gliwice 
jest już kompletna. Na otwarcie – zamknię-
ta dla publiczności i mediów gra kontrolna 
z GKS-em Tychy (24 czerwca). Potem sparing 
w Opalenicy z izraelskim Hapoelem Beer 
Szewa (29 czerwca) i sparing we Wronkach 
z Pogonią Szczecin (30 czerwca). Jeszcze 
atrakcyjniej zapowiada się lipiec. Ponownie 
w Opalenicy Piast sprawdzi swoją formę 
w meczach z Zagłębiem Lubin (2 lipca) 
i grającym w angielskiej Championship Ful-
ham F.C. Ostatni mecz przed wznowieniem 
rozgrywek piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy 
podopieczni Dariusza Wdowczyka rozegrają 
na Stadionie Miejskim w Gliwicach (8 lipca). 
Przeciwnikiem Niebiesko-Czerwonych bę-
dzie Sigma Ołomuniec. Mecz będzie otwarty 
dla kibiców i mediów.  (as)

bartosz waleńcik

Martin Konczkowski

Aleksander Jagiełło

Zawodnicy gliwickiego Piasta rozpoczęli już przygotowania do nowego sezonu.  
Na zdjęciu Mateusz Mak. Wszyscy w Gliwicach liczą na powrót do pełnej dyspozycji 
utalentowanego pomocnika, który przez wiele miesięcy pauzował po ciężkiej kontuzji

Nasi znów najlepsi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 rozegrano VI 
Integracyjny turniej Piłki nożnej o Puchar Dyrektora ZSOS nr 7. Na 
boisku triumfował gliwicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

W corocznym, szóstym już turnieju 
gliwiczanie pokonali 15 innych drużyn 
piłkarskich. Do szkoły przy ul. Gierym-
skiego 7 przyjechali zawodnicy z Polski 
i zagranicy – o bramki walczyli także Cze-
si i Słowacy. MOS Gliwice, poza sukce-
sem drużynowym, może się poszczycić 
także zdobytym przez Filipa biernata 
tytułem najlepszego zawodnika turnie-
ju. – Gliwiczanie obronili puchar zdobyty 
w zeszłym roku i zrobili to w naprawdę 

pięknym stylu – mówi Piotr Wojtanow-
ski z ZSOS nr 7 w Gliwicach.

Drugie miejsce w rozgrywkach zaję-
ła ekipa Szkoły Specjalnej w hulczynie 
w Czechach. Trzecia lokata należy do Ze-
społu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, 
a Karol Rutka z tej drużyny wywalczył tytuł 
króla strzelców. Za najlepszego bramkarza 
uznano Rafała Kapicę z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej. 
 (mm)
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JubILeuSZe / KuLtuRA

Młodzi, atrakcyjni, pełni pasji – tacy są bohaterowie „Nory” henrika Ib-
sena. Premierę spektaklu w reżyserii Judyty berłowskiej zaplanowano 
na 22 czerwca.

Będzie to już szósta premiera nowo 
utworzonego zespołu Teatru Miejskiego 
– najmłodszego teatru dramatycznego 
w Polsce! W postać Nory Helmer wcieli 
się Izabela Baran. W pozostałych rolach 
zobaczymy Piotra Bułkę, Mariusza 
Galilejczyka, Dominikę Majewską i Macieja 
Miszczaka. ‒ „Nora” to opowieść o kobiecie, 
która zaciągnęła dług, a poświęcenie 
dla ukochanego mężczyzny wpędziło ją 
w pułapkę uruchamiającą lawinę fatalnych 
zdarzeń. Twórczość Ibsena kojarzymy 
zazwyczaj ze skandynawskim chłodem, 
jednak interpretacja Judyty Berłowskiej 
i młodych aktorów odkryje przed nami 
pulsujące od namiętności laboratorium 
ludzkich postaw, w których każdy z nas 
może odnaleźć bliskie mu dylematy 
i pytania – mówi Agnieszka Skowronek 
z Teatru Miejskiego.

Przedstawienie wchodzi na afisz 
w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 
55‒57) 22 czerwca o godz. 19.00. 

Szczegółowe informacje na temat 
repertuaru są dostępne na stronie  
www.teatr.gliwice.pl. (mm)

estradą zawładną młodzi

8 czerwca w gliwickim Ratuszu odbyły się uro-
czystości Złotych i Diamentowych Godów.  
Małżonków odznaczono medalami za długoletnie 
pożycie nadanymi przez prezydenta RP i oko-
licznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta 
Gliwice. 

w gronie związków świętujących półwiecze zna-
leźli się (w kolejności alfabetycznej): Jadwiga i Je-
rzy Czarneccy, Irena i Roman Gapińscy, Janina i Ce-
zary Leonikowie, Maria i władysław Muzykowie, 
bożena i henryk Sobelscy, Krystyna i Grzegorz 
Stokłosowie, Lidia i Marian Strojni, Gizela i ernest 
Strzelczykowie, Irena i Ryszard warzyńscy oraz 
weronika i Stanisław worsowiczowie. Sześćdzie-
sięciolecie małżeństw świętowali: Łucja i euge-
niusz Gajdowie, Stanisława i Józef Maciewiczowie, 
Janina i Jan Mieńkowie, Maria i Roman Rogowscy, 
Maria i Antoni Starowiczowie, a także Jadwiga 
i eugeniusz Zielińscy.  (kik)
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25 czerwca Gliwicka Orkiestra Kameralna poszerzy swój skład o mło-
dych, zdolnych muzyków. Na koncercie z cyklu „estrada Młodych” 
wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego. 

W auli Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
(ul. Kozielska 1) zabrzmią utwory Fry-
deryka Chopina, Wolfganga Amadeusa 
Mozarta, Georga Freidricha Händla, 
Josepha Haydna, Karola Kurpińskiego  
i Antonia Vivaldiego. Doświadczeni mu-
zycy wystąpią z solistami PSM: Wojcie-
chem Zbrożkiem (fortepian), Markiem 
Jeutnerem (fortepian), Justyną Liber 

(skrzypce), Klaudią Boksą (altówka), 
Markiem Drescherem (trąbka), Paw-
łem Wałachem (klarnet), Adamem 
Wrazidłą (sopran chłopięcy, laureat XI 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego  
im. L. Różyckiego) i Natalią Jasińską (so-
pran). Dyrygował będzie Andrzej Rosół.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. 
Wstęp wolny. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)
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Prace Jana Pamuły, fotografie Arkadiusza branickiego, pokaz bodypaintingu, warsztaty ceramiczne, koronkarskie, wycinankowe – 24 czerw-
ca ciekawski różowy kot zajrzy do wielu inspirujących miejsc. Radzimy iść po jego śladach. Gliwicka ArtNoc jest tuż, tuż!

Noc otwartych galerii to coroczne 
święto sztuki: zarówno tej wysokiej, 
tworzonej przez uznanych artystów, 
jak i radosnej, amatorskiej twórczości. 
Ważne, żeby było kreatywnie, różnorodnie  
i – oczywiście – wieczorową porą! 
Instytucje, galerie i inne miejsca, 
włączające się w akcję, 24 czerwca będą 
otwarte do godz. 23.00 albo dłużej.

W gąszczu różnorodnych atrakcji 
przewodnikiem będzie różowy kot – symbol 
ArtNocy. – Podczas jubileuszowej, dziesiątej 

edycji czeka nas około 100 wydarzeń. Będą 
wernisaże, wystawy, pokazy, 
warsztaty, spotkania. 

Zapraszamy dz iec i , 
młodzież, dorosłych i seniorów. 
Specjalne atrakcje planujemy na 
gliwickim Rynku: przygotowujemy 
artystyczny event i inaugurację nowego 
projektu „Sztuka od podszewki”. Tłem 
imprezy będzie „muzyczny dźwięk Gliwic”, 
czyli jam session – mówi Marta Zachara  
ze Stowarzyszenia Melina.

Szczegółowy harmonogram 
wszystkich wydarzeń oraz dodatkowe 

informacje są dostępne na stronie 

www.gliwickaartnoc.pl. Impreza jest 
organizowana przez 

S t o w a r z y s z e n i e 
Melina przy udziale 

w i e l u  i n n y c h 
pomiotów, m.in. 

Stacji Artystycznej 
Rynek i Gliwickiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 
Projekt jest dofinansowany 

z budżetu Miasta Gliwice.
 (mm)

Podążaj za różowym kotem

Lato powitamy KONCeRtOwO!
Noc Świętojańska upłynie pod znakiem fantastycznych koncertów pod gołym niebem. Zagrają Grzegorz hyży, Anna wyszkoni, a jako gwiaz-
da wieczoru – legendarny zespół Lady Pank. Spotykamy się 30 czerwca na pl. Krakowskim!

Wielka plenerowa impreza na 
rozpoczęcie wakacji wystartuje punktualnie 
o godz. 18.00. Jako pierwszy na scenie 
wystąpi Grzegorz hyży. Artysta szturmem 
wszedł do pierwszej muzycznej ligi po 
świetnym występie w finale programu 
„X Factor”. Jego debiut płytowy, „Z całych 
sił”, pokrył się platyną. W 2017 roku na 
szczyty list przebojów wywindował Hyżego 
kawałek „O Pani” z wydanej w maju płyty 
„Momenty”. Nowe utwory to energetyczna 
mieszanka mainstreamowego rocka 
i nowoczesnego indie.

Anna wyszkoni rozpoczęła karierę 
w zespole Łzy. Po kilkunastu latach 
zdecydowała się skupić na karierze 
solowej, stawiając na dojrzalszy 
repertuar. Ma na koncie cztery 
platynowe (w tym dwie podwójnie 

platynowe) i trzy złote płyty. Niezwykła 
osobowość i wrażliwość artystki 

przykuwa uwagę publiczności, a jej 
koncerty zawsze są pełne dobrej energii 

i bardzo widowiskowe. Nie inaczej będzie 
na pl. Krakowskim!

Ostatnim punktem w programie 
Nocy Świętojańskiej będzie występ Lady 
Pank. Rockowa formacja była jednym 
z najważniejszych zespołów lat 80. Ich 
piosenki nuciła cała Polska – „Mała Lady 
Pank”, „Tańcz, głupia, tańcz”, „Kryzysowa 
narzeczona”, „Zamki na piasku” – można by 
tak długo wyliczać! Po kilkuletniej przerwie 
zespół reaktywował się w latach 90. 
i nagrał kolejne, świetnie przyjęte albumy. 
Lady Pank to zespół instytucja i historia 
polskiego rocka w pigułce. Ich występ po 
prostu trzeba zobaczyć!

Wstęp na koncerty jest wolny. 
Organizatorem Nocy Świętojańskiej 
jest Miasto Gliwice i Teatr Miejski 
w Gliwicach. (mm)

Muzyka bez granic
Festiwal Filharmonia to silne artystyczne osobowości i mieszanka 
różnorodnych stylów muzycznych. 6 lipca publiczność zaczaruje Ma-
rian Opania, a później na poszukiwanie dobrych dźwięków wyruszą 
między innymi muzycy z Korei, Słowacji i holandii. Otwórzcie się  
na ciekawe brzmienia!

Filharmonia to przede wszystkim 
spotkania z artystami, ich wrażliwością 
i muzyczną energią. 6 lipca gościem 
Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10) 
będzie Marian Opania, wszechstronny 
aktor znany z wybitnych kreacji 
filmowych i  teatralnych. Tego 
wieczoru najważniejsza będzie nie 
muzyka, a człowiek i klimat, który 
potrafi stworzyć. Występ black String 
przeniesie publiczność do odległego 
zakątka Azji, w którym muzyka 
tradycyjna łączy się z improwizowaną 
i jazzową. Peter Katina zaprosi 
słuchaczy w akordeonową podróż, 
a Dwight trible zaprezentuje prawdziwą 
wokalną wirtuozerię. Muzyka flamenco 
w wykonaniu Cafe del Mundo przyprawi 
nas o szybsze bicie serca (będzie to 
jedyny koncert w Polsce w ramach trasy 
„Dane of Joy”), a Pol belardi’s Force da 

popis nowoczesnego jazzu. Na deser 
melomanów czeka fuzja jazzu, trip hopu 
i rocka, czyli występ polskiej formacji 
Mikromusic trio. Ostatni koncert 
tegorocznej Filharmonii zaplanowano 
na 21 lipca – festiwalowa scena należeć 
będzie do krakowskiej grupy Kroke, 
której korzenie wywodzą się z muzyki 
klezmerskiej. Obecnie muzycy czerpią 
z szeroko pojętej muzyki etnicznej 
i improwizowanej.

Szczegółowe informacje o poszcze-
gólnych koncertach są dostępne na 
stronie www.filharmonia.jazovia.pl.  
Na większość wydarzeń obowiązują 
bezpłatne zaproszenia. Pomysłodawcą 
i dyrektorem festiwalu jest Krzysztof 
Kobyliński, gliwicki kompozytor i pianista 
jazzowy. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.
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Przedsiębiorstwo wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o.,  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwarte-
go organizowanego wg procedur określo-

nych Regulaminem PWiK Gliwice pn.:
Remont części budynku  

przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach
termin składania ofert:  

27 czerwca 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

27 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

Zarząd Przedsiębiorstwa  
Remontów ulic i Mostów SA,

rozważa możliwość zakupu:
DOCZePNeGO StAbILIZAtORA 

GRuNtu
Podstawowe dane:
–   stabilizator przewidziany jest do współpracy  

z ciągnikiem rolniczym FENDT 936 Vario,
–   szerokość robocza: 2200–2550 mm,
–   głębokość robocza: 500 mm.
W związku z powyższym zapraszamy do składa-
nia ofert na e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03 wew. 140.

nieruchomości

komunikaty

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy  
placu Inwalidów wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości  

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

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

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

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

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

wydzierżawienia:
•	 nr 2261 do 26 czerwca 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 99/2017 do 23 czerwca 2017 r.
•	 nr 107/2017 do 29 czerwca 2017 r.

•	 nr 111/2017 do 23 czerwca 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 263 do 27 czerwca 2017 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

 Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach i kon-

figuracjach; 
•   pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone 

w media;
•   dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach;
•    teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany tele-
wizją przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenerowy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

Kontakt:  Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel.: 32/301-84-57 lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

www.scl.com.pl

ZARZĄD buDyNKÓw MIeJSKICh I tOwARZyStwO 
buDOwNICtwA SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11, 
ogłasza

PISeMNy PRZetARG NIeOGRANICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwycięstwa 

12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamko-

wej części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 WC, 2 – ko-

munikacja, 2 pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

149/1000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa  objęta jest księgą wieczystą 
KW nr GL1G/00070821/9.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb Stare 
Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

10. Cena wywoławcza – 900 000,00 zł
11. Wadium – 45 000,00 zł;
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

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

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
12 lipca 2017 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 7 sierpnia 2017 r. wadium na konto  ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 sierpnia 2017 r.,  
godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna 
– pokój 121 na I piętrze, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

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

mieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony 

za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za 
zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczenia każdego ze wspólników i oświadczenia 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

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

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

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

16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w Gliwicach w zaklejonych kopertach do 7 sierpnia 
2017 r. do godz. 15.00. 

17. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 
I TBS Sp. z o.o.,

•  winny posiadać następujące opis.
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ZWY-
CIĘSTWA 12 – NIE OTWIERAĆ PRZED 11 SIERPNIA 2017 R.”. 
18. Osoba, która wygra przetarg , zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.    
19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać , gdy została 

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

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

(S)kupuj i pomagaj!
Już 25 czerwca na gliwickim Rynku znajdziecie ponad 5 tys. powodów, żeby zro-
bić coś dobrego. właśnie taka jest przybliżona liczba książek, filmów i gier, które 
będzie można nabyć podczas IV Skupu Kultury. Cały dochód z akcji trafi do osób 
niepełnosprawnych.

Największy w regionie charytatywny 
kiermasz kulturalny odbędzie się między godz. 
10.00 a 18.00. Ci, którzy chcą upolować coś 
szczególnego, powinni zjawić się na Rynku 
dość wcześnie – trzy poprzednie finały Skupu 
Kultury pokazały, że przedmioty wystawione 
na sprzedaż znikają jak ciepłe bułeczki.  
‒ W tym roku podczas trwającej kilka miesięcy 
zbiórki mieszkańcy przekazali wiele książek 
nowych albo w idealnym stanie. My nie ustalamy 
cen. Za wybrane dzieła każdy płaci tyle, ile 
chce. Cel jest szczytny, bo zebrane w ten sposób 
pieniądze wspierają leczenie i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych – mówi Iza Adamczak, 
wiceprezes Stowarzyszenia Cała Naprzód.

Podczas niedzielnego kiermaszu zaplanowano 
także szereg dodatkowych atrakcji. Na Rynku  
prowadzone będą otwarte warsztaty z decoupage’u na 
szkle, zajęcia aktorskie, taneczne i cyrkowo-kuglarskie. 
Wystąpi zespół KSW Blues i Pterodaktyl. O godz. 
18.00 w księgarni Mercurius (ul. Wyszyńskiego 14b)  
z czytelnikami spotka się Jakub Żulczyk, powieściopisarz 
i współscenarzysta serialu kryminalnego „Belfer”.

Każdego roku podczas finału Skupu Kultury udaje 
się zebrać więcej pieniędzy. W 2016 roku było to 
rekordowe 10 220,73 zł. Akcja jest organizowana przez 
Stowarzyszenie Cała Naprzód, kilkukrotnie wyróżnione 
w konkursie Liderzy Społeczni Gliwic, a Skup Kultury 
został wybrany Inicjatywą Roku 2015. Projekt  
jest dofinansowany z miejskiego budżetu. (mm)
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OGŁOSZeNIA
WyrÓŻnienia i naGroDy PieniĘŻne Za Wyniki SPortoWe

wydział Kultury i Promocji Miasta informuje,
że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach

z 10 listopada 2010 r. Prezydent Miasta Gliwice przyznał:

•   nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r. następującym zawodnikom:

•   wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r. następującym zawodnikom:

•  nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r. następującym trenerom 
     i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej:

•  wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r. następującym trenerom 
     i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej:

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa Klub sportowy

1 Mieczysław budzyński boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

2 henryk wilk boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

3 Adam Spiecha boks Klub Sportowy Garda Gierałtowice

4 Andrzej Micał hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

5 Janusz Micał hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

6 Zdzisław Żabiałowicz hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

7 beata buczny hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

8 Jakub Smoliński ju jitsu BJJ Factory

9 bronisław wołkowicz judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

10 Czesław Garncarz judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

11 Krzysztof wąs kickboxing Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik

12 bartłomiej Pawlus kickboxing Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik

13 Kamil Wania koszykówka niesłyszących Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG Gliwice

14 Adam Śniegórski lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy Piast

15 Józef Ramus lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy Piast

16 Wojciech Rutyna lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy Piast

17 Małgorzata Milewska modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

18 tadeusz Milewski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

19 wojciech błachut modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

20 tomasz Polewka orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

21 beata Polewka orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

22 Marcin Markowski orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

23 Maciej haupa piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

24 Krzysztof Zieliński piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

25 Piotr Markowicz szermierka Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter

26 Marek Julczewski szermierka Gliwicki Klub Sportowy Piast

27 Maciej Chudzikiewicz szermierka Gliwicki Klub Sportowy Piast

28 Mikołaj Pac Pomarnacki szermierka Gliwicki Klub Sportowy Piast

29 Jarosław Kądzielewski tenis ziemny Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe

Lp. Imię i Nazwisko Dyscyplina sportowa Klub Sportowy
1 Javier Carton-wrębel hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

2 Patryk Kłos hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

3 Maciej Matoga hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

4 Patryk Stolarczyk hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

5 Agnieszka Stępień hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

6 Natalia Oleś hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

7 Magdalena Joachim hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

8 Zuzanna Dzidowska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

9 Anna Lipka hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

10 Natalia wiśniewska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

11 Magdalena Kozera hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

12 wiktoria Garbarz hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

13 Klaudia Pełka hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

14 Aleksandra Dymińska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

15 Anna Łach ju jitsu BJJ Factory

16 Przemysław Zimowski judo UKS Judo Team

17 Sebastian Laskowski judo UKS Judo Team

18 Matylda Leśniak orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

19 Natalia Sobel orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

20 Aleksandra Polewka orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

21 Kinga Pogoda orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

22 Jan byrczek orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

23 Wojciech Wielgus szachy Akademia Szachowa Gliwice

24 Filip Mielnicki trójbój siłowy Uczniowski Klub Sportowy Eugen

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa Klub sportowy
1 Kacper Cepa boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

2 Paulina Pawlik boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

3 Maksymilian Gibadło boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

4 Damian Józwiszyn boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

5 Stanisław Gibadło boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo"

6 Katarzyna Roszyk brydż sportowy -

7 Marta Malinowska curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

8 Julia Malinowska curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

9 Joanna benet curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

10 Marta Pluta curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

11 Joanna waryszak curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

12 Martyna wilczak curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

13 Andrzej Augustyniak curling Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

14 Natalia Kwiatkowska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

15 Julia Medoń hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

16 Maria Śniegórska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

17 Martyna Kwiatkowska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

18 Karolina Soczalska hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

19 Patrycja Sęk hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

20 Nicole Chruszcz hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

21 Sandra tatarczuk hokej na trawie Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz

22 Piotr Dudziński ju jitsu BJJ Factory

23 tomasz Paczka ju jitsu BJJ Factory

24 Agnieszka Durmowicz ju jitsu BJJ Factory

25 Wojciech Gryz ju jitsu BJJ Factory

26 Paweł bańczyk ju jitsu BJJ Factory

27 Roman Siwy judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

28 Kamil więcławik judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

29 Patryk Karpierz judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

30 Alicja Lewandowska judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

31 Adrian Lewandowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

32 Aleksander Kowalski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

33 Patryk Kubicki judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

34 Jacek Malczewski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

35 Michał Głowacki judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

36 Kamil Niedziela judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

37 Kacper Szczurowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

38 Arkadiusz Szyszkowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

39 Justyna Ciborska kickboxing Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik

40 Szymon wąs kickboxing Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik

41 Jakub wania koszykówka niesłyszących Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG Gliwice

42 Joanna Markowska lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

43 Kacper Przeradzki lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

44 Jakub Ostropolski lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

45 Robert Gadzik lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

46 Mateusz Mizera lekka atletyka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

47 Łukasz Przybylski łucznictwo -

48 Dawid Lipski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

49 tomasz Lipski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

50 Adam Krawiec modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

51 Konrad Żurowski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

52 Stanisław Kubit modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

53 barbara Sanocka orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy Kometa

54 Jakub Jaroszek orientacja sportowa -

55 hanna Szczerbik orientacja sportowa -

56 Radosław Jaroszek orientacja sportowa -

57 Anna Derezińskia piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

58 Patrycja Kobusińska piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

59 Sara Nowak piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

60 Justyna Mrozek piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

61 Katarzyna bassek piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

62 Paulina Kowalczyk piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

63 Paulina Walus piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

64 barbara henne piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

65 Katarzyna Krasoń piłka ręczna Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica

66 Anna Kubicka szachy -

67 Katarzyna Majgier szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

68 Sebastian Majgier szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

69 Kaja Kościelniak szermierka Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter

70 Aleksander Staszulonek szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

71 Mateusz Nycz szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

72 Marcel baś szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

73 bartosz Staszulonek szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

74 Patryk Szlama szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

75 Marcin Nikiel szermierka Gliwicki Klub Sportowy "Piast"

76 Jan wenglarczyk szermierka AZS AWF Katowice

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa Klub sportowy

1 Paweł bańczyk ju jitsu BJJ Factory

77 Karolina Mazanek szermierka Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter

78 Mateusz Antkiewicz szermierka AZS AWF Katowice

79 wiktoria Łach taniec towarzyski -

80 Magdalena Kądzielewska tenis ziemny Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe

81 Patryk Janik tenis ziemny Górnik Bytom

82 Paweł Podmagórski trójbój siłowy -

83 Joanna Drgas wędkarstwo -

84 Magda Staniczek żeglarstwo -
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OGŁOSZeNIA

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SPrZeDaŻ
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 □ uL. DwORCOwA 45, garaż nr II 
usytuowany w budynku na par-
terze, pow. 40,81 m2, 1 pomiesz-
czenie
termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 32 400,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

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

 □ uL. OKOPOwA 10, lokal nr u-10,  
IV piętro – poddasze, pow.  

25,20 m2 + piwnica – 3,80 m2,  
1 pomieszczenie
termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 700,00 zł
Wadium: 900,00 zł
termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w 2 
Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. ChORZOwSKA 36, lokal  
nr III, piwnica, parter, I piętro,  
II piętro (poddasze), pow.  
156,94 m2, piwnica: 1 pomiesz-
czenie; parter: 1 pomieszczenie; 
I piętro: 2 pomieszczenia i po-
mieszczenie komunikacyjne;  
II piętro (poddasze): 3 pomiesz-
czenia, pomieszczenie komuni-
kacyjne, wC
termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

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

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

 □ uL. DASZyńSKIeGO 17, lokal  
nr III, parter, pow. 102,06 m2,  
4 pomieszczenia, 2 korytarze,  
2 pomieszczenie sanitarne
termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 218 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. bŁOGOSŁAwIONeGO CZe-
SŁAwA, garaż nr 5 usytuowany 
na płd. od ul. błogosławionego 
Czesława, parter, pow. 18,18 m2, 
1 pomieszczenie
termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 14.00 
do 14.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
2 Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

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

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

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

 □ UL. StANISŁAwA ChuDOby 5, lo-
kal nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze (do-
stęp do wC, pozostającego w czę-
ściach wspólnych nieruchomości, 
odbywa się z klatki schodowej)
termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. NOwy ŚwIAt 4, lokal nr 5,  
II piętro, pow. 75,05 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, 2 przedpokoje, wC
termin przetargu: 29 czerwca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin oględzin: 27 czerwca 2017 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2017 r.

 □ uL. ChuDOby 6A, lokal nr 2,  
I piętro, pow. 71,46 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wC
termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 139 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. PLebAńSKA 6, lokal nr 8,  
I piętro, pow. 30,58 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z wC, przed-
pokój
termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 000,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. JAKubA wuJKA 9, lokal nr 3, 
parter, pow. 40,13 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, wC, spiżarka, przedpo-
kój
termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 89 200,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 13.00 do 
13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy 
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

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

nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości – oznaczonej jako 

• działka nr 1032/2, obręb Żerniki, użyt-
ki RIVa, RIVb, o pow. gruntu 0,0842 
ha, z Kw nr GL1G/00059299/7.

termin przetargu: 10 lipca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 220 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 22 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.
_______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 

• zabudowanej nieruchomości  
oznaczonej jako działka nr 479,  
obręb Sikornik, zapisanej 
w Kw nr GL1G/00134015/3 oraz 
niezabudowanej działki nr 1185, 
obręb Sikornik, zapisanej w Kw  
nr GL1G/00047084/0, o łącznej po-
wierzchni 0,0208 ha, położonych 
w Gliwicach przy ul. Skowrończej 11,  

stanowiących własność Miasta Gli-
wice.

termin przetargu: 2 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 133 100,00 zł
* Cena wywoławcza nieruchomości zawiera kwotę 109 
350,00 zł zwolnioną z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) oraz kwotę 
23 750,00 zł zawierającą 23% podatek VAT.
Wadium: 13 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2017 r.
_________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
obejmującej 

• zabudowaną działkę nr 86, obręb  
Przyszówka i niezabudowaną 
działkę nr 87, obręb Przyszów-
ka, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00118278/6.

termin przetargu: 2 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 590 000,00 zł

* Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), stanowi 2,25% 
ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% 
podatkiem VAT stanowi 97,75% ceny wywoławczej nieru-
chomości brutto.
Wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2017 r.
________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
obejmującej 

• niezabudowane działki nr 272/1 
i 272/3, obręb Stare Łabędy, za-
pisane w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033253/5.

termin przetargu: 18 lipca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 275 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 27 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 lipca 2017 r.
________________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice, 
obejmujących 

• niezabudowaną działkę nr 274/2, 
obręb Stare Łabędy, zapisaną w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00033092/8 
oraz zabudowaną działkę nr 273,  
obręb Stare Łabędy, Kw  
nr GL1G/00046693/5.

termin przetargu: 18 lipca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 295 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT, 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), stanowi 
39,67% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% 
podatkiem VAT stanowi 60,33% ceny wywoławczej nieru-
chomości brutto.
Wadium: 29 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 lipca 2017 r.

nieruchomości na SPrZeDaŻ

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

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

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

DZIAŁKI POD buDOwNICtwO MIeSZKANIOwe
położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach,  

obręb Czechowice Północ

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

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

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

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

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

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

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

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 25 300,00 zł 
termin wpłaty wadium: 5 lipca 2017 r.

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

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

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

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

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

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

nieruchomości

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

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

 ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
•    w wersji elektronicznej na adres e-mailowy  

 biuro@zbmgliwice.pl. 
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgli-
wice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych 
informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343  
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

1. Lokalizacja: przy ul. Góry Chełmskiej 3 w Gliwicach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-

dencji gruntów i KW:
• działka nr 206, obręb Kłodnica, użytek B – tereny 

mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0818 ha, z KW  
nr GL1G/00124067/9

3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy  
ul. Góry Chełmskiej 3 w niedalekiej odległości od 
centrum miasta. Otoczenie stanowi zabudowa miesz-
kaniowa oraz mieszkaniowo-usługowa. Nieruchomość 
usytuowana jest w bliskiej odległości ważnych szlaków 
komunikacyjnych, szkoły, kościoła oraz hali sportowej. 
Kształt działki zbliżony do równoległoboku.
Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem 
mieszkalnym, czterokondygnacyjnym, w całości pod- 
piwniczonym, w którym urządzono 18 mieszkań (jed-
nopokojowych z kuchnią). Budynek zlokalizowany na 
planie równoległoboku 19,5 m x 11,5 m, równolegle 
do ulicy.
Całkowita powierzchnia użytkowa ok. 700 m2. Szcze-
gółowy opis poszczególnych kondygnacji:
a) piwnice: użytkowe – pow. ok. 150 m2;
b) parter: cztery mieszkania dwuizbowe – pow. użytko-

wa ok. 149,6 m2;
c) I piętro: cztery mieszkania dwuizbowe – pow. użyt-

kowa ok. 156,6 m2;
d) II piętro: cztery mieszkania dwuizbowe – pow. użyt-

kowa ok. 156,6 m2;
e) III piętro: cztery mieszkania dwuizbowe – pow. użyt-

kowa ok. 156,6 m2;
f) poddasze: dwa mieszkania dwuizbowe – pow. użyt-

kowa ok. 80 m2.
Budynek wybudowany ok. 1905–1910 r. Ławy funda-
mentowe bezpośrednio posadowione, o konstrukcji 
ceramicznej i kamiennej. Ściany wymurowane z cegły 
ceramicznej pełnej, od zewnątrz nieotynkowane. Scho-
dy wewnętrzne stalowo-drewniane, dwubiegunowe 
ze spocznikami. Dach dwuspadowy, kryty dachówką 
ceramiczną karpiówką.
Budynek obecnie nieużytkowany. W złym stanie tech-
nicznym. Okna i drzwi na parterze zostały zamurowane. 
Do pustostanów odcięto dopływ gazu i prądu.
Na przedmiotowej nieruchomości znajdują są również 
pozostałości po „komórkach gospodarczych”.
Włączanie ruchu drogowego do drogi publicznej moż-
liwe od strony ul. Kozielskiej, jak i ul. Góry Chełmskiej 
w miejscu istniejących zjazdów. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane są in-
dywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
Uzbrojenie w zasięgu. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt przyszłego właściciela.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmu-
je nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 

nieruchomości:
W niewielkiej części na terenie działki usytuowana jest 
wiata przystankowa komunikacji miejskiej. Przy sprze-
daży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczo-
na w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie 
do korzystania z niezbędnej części nieruchomości 
obciążonej w celu usytuowania wiaty przystankowej 
komunikacji miejskiej.
Poprzez przedmiotową nieruchomość odbywa się dojazd na 
podwórze nieruchomości położonej przy ul. Kozielskiej 26.  
Przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nie-
ograniczona służebność drogi koniecznej, polegająca na 
prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki nr 207, obręb Kłodnica.
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
• zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach są-

siednich w oparciu o art. 29 rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422),

• zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm).

Działka podłączona jest przyłączem kanalizacji deszczo-
wej do kanalizacji sanitarnej. Obowiązkiem właściciela 
są remonty, utrzymanie i zapewnienie drożności przy-
łącza kanalizacji deszczowej na całej jego długości do 
miejsca włączenia do kanału głównego.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-

rowania:
Działka nr 206, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, 
na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowa-
na została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 206, obręb 
Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 
58 Mw opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe 
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW 

ustalono:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a)    zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a)   zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-
-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,

b)   dojazdy i parkingi,
c)   urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „B3” 
pośredniej ochrony konserwatorskiej, co oznacza, że 
lokalizacja, skala i gabaryty nowej zabudowy, a także 
wszelkie uzupełnienia istniejącej oraz remonty i przebu-
dowy powinny być prowadzone po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii właściwej służby ochrony konserwatorskiej.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 

postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 495 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 4950,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAt 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – t.j. Dzu z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.
7. termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 11 września 2017 r. o godzinie 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31a, sala nr 34. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi 
do 11 października 2017 r.
8. wadium:
Wadium w wysokości 49 500,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 206, 
obręb Kłodnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 6 września 2017 r.
wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

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

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

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

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

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

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4339/17  
z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 206, obręb Kłodnica, o powierzchni 0,0818 ha, 
położonej w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 3, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00124067/9, oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
10.4. Koszty związane z nabyciem praw do nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
10.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4339/17 z 3 kwietnia 2017 r.
10.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-64-41, 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
10.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

PreZyDent miaSta GLiWice

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

(t.j. Dzu z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm)

oGłaSZa
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OGŁOSZeNIA
nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

3 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie 
się II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej 
jako działka nr 1188, obręb Ostropa Północ – stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na 
południe od ul. Tokarskiej.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1186, 1189, 
1190 i 1198, obręb Ostropa Północ.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 99 900,00 zł
wadium: 10 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAt w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 z późn. 
zm.).
I ustny przetarg ograniczony odbył się 16 maja 2017 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, o powierzch-
ni 0,0572 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe, KW  
nr GL1G/00063495/2.
2. Opis nieruchomości:
Działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, położona jest 
w Gliwicach na południe od ul. Tokarskiej.
Przedmiotowa działka posiada regularny kształt, zbliżo-
ny do prostokąta o wymiarach ok. 21 m na 26 m. Teren 
działki porośnięty jest roślinnością trawiastą.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zielone oraz 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie w ul. Tokarskiej 
oraz ul. Architektów. Warunki podłączenia poszcze-
gólnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich 
dostawcami. Podłączenie do sieci odbywać się będzie 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości 
w porozumieniu z właścicielem sieci.
Odprowadzanie wód z terenu działki w gestii właściciela 
nieruchomości.
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
 – zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach 
sąsiednich w oparciu o §29 rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
DzU z 2015 r., poz. 1422);
 – zakazu szkodzenia na podstawie art. 29 ustawy Prawo 
wodne (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1121).
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadza-
nia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
Działka nr 1188 obecnie nie posiada samodzielnego dostę-
pu do drogi publicznej. W przypadku zbycia przedmiotowej 
działki, istnieje możliwość jej skomunikowania zjazdami 
istniejącymi, obsługującymi nieruchomości sąsiednie, na 
poprawę których zostanie zbyta.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice, dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa 
(uchwała nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) działka 
nr 1188, obręb Ostropa Północ, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem:
14 MNun – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności zabudowy – nowej
Dla terenów o symbolach 1MNUn – 18MNUn ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej inten-
sywności zabudowy – nową, co oznacza:

a)    budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towa-
rzyszącymi im garażami i budynkami gospodar-
czymi z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy 
oddziaływania autostrady,

b)   zabudowę usługową lub budynki zamieszkania 
zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddzia-
ływania autostrady;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a)   urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie 

jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b)   zabudowa zagrodowa,
c)   urządzona zieleń towarzysząca,
d)   magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e)   wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f)    sieci infrastruktury technicznej.

W ww. planie działka nr 1188 znajduje się w granicach 
strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 
źródłem żerowania ptaków o zasięgu 5 km od lotniska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, 
zapisami księgi wieczystej i planem miejscowym oraz 
stanem faktycznym nieruchomości. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
4. wadium:
Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 
1188, obręb Ostropa Północ, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 28 lipca 2017 r.
weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana na podstawie elektro-
nicznego wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 31 
lipca 2017 r. w przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych 

nie odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik zobo-
wiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w przetargu w terminie 
do 28 lipca 2017 r. do siedziby wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

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

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

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

w przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. tryb przetargu:
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej działka 
nr 1188, obręb Ostropa Północ, nie stanowi samo-
dzielnej nieruchomości. Przedmiotowa działka została 
przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania 
działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właścicieli działek nr 1186, 1189, 
1190 i 1198, obręb Ostropa Północ.
6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

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

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
7.  Dodatkowe informacje:
• w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-

dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3967/17  
z 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczo-
nego do właścicieli nieruchomości sąsiednich prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości oznaczo-
nej jako działka nr 1188, obręb Ostropa Północ, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony ter-
min nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
4 września 2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta 
Gliwice.

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

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem podpisania aktu notarialnego stosowne-
go zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
3967/17 z 11 stycznia 2017 r.

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

• Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-
64-11, 32/338-64-10, 32/338-64-12.

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

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).
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I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: na płn. od ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentar-
nej/przy ul. Knurowskiej w Gliwicach
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewiden-
cji gruntów i KW:
• działka nr 722, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 738, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 740, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 721, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 911, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 909, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9,
• działka nr 910, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9.
Księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.
Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu są działki oznaczone geodezyjnie 
jako:
• działka nr 722, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5, 

o pow. 0,5863 ha; Bi – 0,0513 ha, Bz – 0,5350 ha,
• działka nr 738, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5, 

o pow. 0,0196 ha; Bi – 0,0114 ha, Bz – 0,0082 ha,
• działka nr 740, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5, 

o pow. 0,0560 ha; Bz – 0,0560 ha,
• działka nr 721, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5, 

o pow. 0,0349 ha; Bz – 0,0349 ha,
• działka nr 911, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5, 

o pow. 0,0163 ha; Bz – 0,0163 ha,
• działka nr 909, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9, 

o pow. 0,0325 ha; Bi – 0,0269 ha, Bz – 0,0056 ha,
• działka nr 910, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9, 

o pow. 0,0482 ha; Bz – 0,0482 ha
o łącznej powierzchni 0,7938 ha.
bi – inne tereny zabudowane
bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Teren działek położony w obr. Kolej, przy ul. Cmentarnej, 
we wschodniej części miasta Gliwice. W bliskim sąsiedz-
twie terenu zabudowa usługowo-przemysłowa, trakcja 
kolejowa oraz autostrada A1. W dalszej odległości zabu-
dowa mieszkaniowa. Działki tworzą kompleks o kształcie 
nieregularnym, teren niezagospodarowany.
Przez przedmiotowy teren przebiega infrastruktura 
techniczna, tj. instalacja energetyczna, a także gazociągi 
średniego i wysokiego ciśnienia wraz ze swoimi strefami 
bezpieczeństwa, tj. Gs350CN0,4Mpa; Gw400CN1,6M-
pa, jak również strefy bezpieczeństwa odcinków sieci 
przebiegających przez działki sąsiednie. Ze względu na 
przebiegające sieci wraz ze strefami bezpieczeństwa 
zagospodarowanie przedmiotowego terenu może być 
utrudnione.
Działka nr 722, obr. Kolej, zgodnie z zapisami KW  
nr GL1G/00032654/9 obciążona jest służebnością oso-
bistą drogi koniecznej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informa-
tycznej w Zabrzu możliwe jest skomunikowane przed-
miotowego terenu z drogami publicznymi, tj. dz. nr 909 
(bezpośrednio) oraz dz. nr 738 i 740 (pośrednio przez 
działki gminne nr 924 i 793) do ul. Cmentarnej, pozosta-
łe działki mogą być skomunikowane za pośrednictwem 
istniejącej drogi wewnętrznej (na działkach gminnych  
nr 915 i 916) z ul. Knurowską.
Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który nieruchomość będzie genero-
wała.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
Przez przedmiotowy teren przebiega infrastruktura 
techniczna, tj. instalacja energetyczna, a także gazociągi 
średniego i wysokiego ciśnienia wraz ze swoimi strefami 
bezpieczeństwa, tj. Gs350CN0,4Mpa; Gw400CN1,6Mpa, 
jak również strefy bezpieczeństwa odcinków sieci prze-
biegających przez działki sąsiednie.
Działka nr 722, obr. Kolej, zgodnie z zapisami KW nr 
GL1G/00032654/9 obciążona jest służebnością osobistą 
drogi koniecznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 paździer-
nika 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego 
po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmują-
cego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała 
nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., pod 
pozycją 2908) – teren położony w Gliwicach, obejmujący 
działki nr 721, 911, 722, 738, 740, 909, 910, obr. Kolej, 
oznaczony jest symbolem: 8UP – tereny usługowo-pro-
dukcyjne – istniejące, dla których ustalono:
 – przeznaczenie podstawowe: działalność usługowo-pro-
dukcyjna, w tym logistyka oraz składowanie i magazy-
nowanie, oraz
 – przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza 
(garaże, budynki pomocnicze), sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym sieci przesyłowe, oraz sieci i urządzenia 
wszystkich branż, związane z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych obiektów, torowiska kolejowe i tramwajowe, 
dojścia, dojazdy i parkingi, zieleń urządzona.
Ponadto, przez opiniowany teren przebiegają gazociągi 
wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia oraz 
średniego ciśnienia wraz z ich strefami bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w §16 pkt 7: 
„Zagospodarowanie i urządzanie terenów położonych 
w obrębie stref bezpieczeństwa sieci infrastruktury tech-
nicznej wymaga uwzględnienia warunków technicznych 
(dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń)”. 
Jednakże ze względu na przebiegające przez przedmio-
towy teren gazociągi, jego zagospodarowanie może być 
utrudnione.

Ponadto „dla zabudowy produkcyjnej i usługowej usta-
la się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości 
dopuszczalnych na granicy użytkowania terenu przy 
uwzględnieniu przeznaczenia terenu sąsiedniego”.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 311 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 13 110,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).
termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 7 września 2017 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 9 października 2017 r.
Wadium:
Wadium w wysokości 131 100,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach: ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. 
nr 662, obr. Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
1 września 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na po-

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

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

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

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

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

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

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

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

Dodatkowe informacje:
1. w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4237/2017  
z 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności działek nr 722, 738, 740, obr. Kolej, 
z KW GL1G/00036926/5; działek nr 721, 911, obr. Kolej, 
z KW nr GL1G/00059301/5; działek nr 909, 910, obr. 
Kolej, z KW GL1G/00032654/9, o łącznej powierzchni 
0,7938 ha, położonych na płn. od ul. Cmentarnej/przy ul. 
Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, będących 
własnością Miasta Gliwice, sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nie-
ruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., zapisami 
księgi wieczystej oraz stanem faktycznym nieruchomości 
w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4237/17 z 15 marca 2017 r.
6. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, tel. 32/338-64-10.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

PreZyDent miaSta GLiWice

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

(t.j. Dzu z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm)

oGłaSZa
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OGŁOSZeNIA

komunikaty

oFerty Pracy

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

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

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

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

zowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,

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

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

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

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

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

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

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

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane 

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

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

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji magazynowej i nadzór nad 

jej prawidłową ewidencją,

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

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

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

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

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane 

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

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

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji kolejowo-magazynowej oraz 

kontrola nad jej prawidłową ewidencją,

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

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

Oferty z 16 czerwca 2017 r.

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

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

•  cieśla/murarz/pracownik budowlany  
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie na 
ww. stanowisku, chęci do pracy, brak nałogów, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Gliwice i okolice, umowa 
zlecenie z możliwością zawarcia umowy o pracę po 
okresie próbnym; 

•  ekspedient/ka  
doświadczenie zawodowe mile widziane, sklep 
cukierniczo-piekarniczy, książeczka sanepidowska 
lub gotowość do jej wyrobienia, komunikatywność, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice, Sośnicowice;

•  elektryk  
wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, wymagane 
uprawnienia SEP, wykonywanie prac elektrycznych, 
jedna zmiana, praca na terenie woj. śląskiego;

•  górnik pod ziemią  
wykształcenie: zawodowe kierunkowe, trzy zmiany, 
umiejętność pracy w zespole, miejsce pracy: Knurów; 

•  pielęgniarka 
wykształcenie wyższe (tytuł magistra na kierunku 
pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa) lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, 
prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej, zakres obowiązków: 
prowadzenie procesu pielęgnowania i opieki nad 
mieszkańcami domu pomocy społecznej (mężczyzna-
mi niepełnosprawnymi intelektualnie), wykonywanie 
zabiegów pielęgniarskich, podawanie leków, karmienie, 
mycie, przebieranie i inne, udzielanie pierwszej pomocy  
w stanach zagrożenia życia i zdrowia, dwie zmiany po 
12 godz., miejsce pracy: Kuźnia Nieborowska;

•  dekarz – blacharz  
wykształcenie: zawodowe, 2–5 lat doświadczenia zawo-
dowego, samodzielna praca, umowa zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  murarz  
wykształcenie zawodowe, praca na samodzielnym 
stanowisku, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Administracyjno-Prawnym

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 31 lipca 2017 r.  
do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

nabór nr KD.210.17.2017.ZD-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

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

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
 

Dokumenty należy składać do 28 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przypomina

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

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

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne  
ze specjalistami pracy z rodziną i pedagoga-
mi Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania 

Rodziny w Gliwicach
Na terenie Gliwic znajduje się wiele dzieci, które z różnych powodów nie mogą wy-
chowywać się w swoim środowisku rodzinnym, dlatego Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach pilnie poszukuje małżeństw lub osób samotnych, 
które chciałyby zaopiekować się dziećmi jako rodzina zastępcza. Wychowywanie w 
rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka marzącego o posia-
daniu własnej, kochającej rodziny. Osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa 
zastępczego serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze 
specjalistami pracy z rodziną i pedagogami Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w godzinach 17.00 – 
18.00 w sali nr 14 w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych „Dom 
Aktywnej Młodzieży” przy ul. barlickiego 3 w Gliwicach. Sala mieści się na parterze, 
po prawej stronie od wejścia.

Centrum Pieczy Zastępczej i wspierania Rodziny w Gliwicach

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