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DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

Kto się dołączy?

Wakacyjne przerwy basenów i Palmiarni

Sukces na Mistrzostwach Świata

Wichura uszkodziła drzewa 

Jedziecie  do… Duisburga? 

Gliwicka palma gwiazdą Chorzowa

Przez całe lato, w każdą środę od godz. 10.00, w parku Chopina odbywają się otwarte 
45-minutowe zajęcia fitness dla świeżo upieczonych mam z dziećmi. Wspólne 
ćwiczenia na świeżym powietrzu z maluchami pomagają wrócić do formy po ciąży 
i porodzie. Kocyk lub karimata, wygodny strój i woda do picia obowiązkowe! Zajęcia 
organizuje Miasto Gliwice. (fot. Freepik)

Przerwa technologiczna w Palmiarni Miejskiej już się rozpoczęła i potrwa do 12 lipca. 
W tym czasie w gliwickich „tropikach” prowadzone są prace remontowe i przygoto-
wawcze do kolejnego sezonu. Przeprowadzana jest m.in. konserwacja sieci grzewczej, 
trwa renowacja podestów i mostków oraz pielęgnacja dużych roślin ekspozycyjnych. 
Przerwa technologiczna trwa też na basenie „Mewa” na Sikorniku (do 21 lipca). „Delfin” 
przy ul. Warszawskiej będzie nieczynny od 19 sierpnia do 8 września, a „Olimpijczyk” na 
Koperniku od 29 lipca do 18 sierpnia. Przerwy zostały tak zaplanowane, by mieszkańcy 
jak najmniej je odczuli. (fot. archiwum UM w Gliwicach)

Polska reprezentacja niesłyszących, w której gra aż 5 koszykarzy z MIG Gliwice, 
awansowała do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata rozgrywanych w Lublinie! 
To najlepszy wynik w historii męskiej koszykówki niesłyszących. Polacy zajęli 
II miejsce w swojej grupie, co pozwoliło im awansować do kolejnej fazy 
rozgrywek. (fot. materiały MIG Gliwice)

Połamane gałęzie, powalone drzewa, ok. 200 zgłoszeń i interwencji Straży Pożarnej, 
pracowników MZUK i ZDM. To bilans krótkiej, ale dynamicznej poniedziałkowej 
wichury nad Gliwicami. Wiatr wiał zaledwie przez 5 minut, ale z prędkością około 80 
km/h. W najbardziej newralgicznych punktach – przy ul. Wrocławskiej, Franciszkań-
skiej, Tarnogórskiej i Hutniczej – prędkość żywiołu mogła sięgnąć nawet ponad 90 
km/h. Tam pracownicy Centrum Ratownictwa Gliwice odnotowali największe straty 
w drzewostanie. Zgłoszenia od mieszkańców spływały do CRG, Straży Pożarnej i Straży 
Miejskiej w Gliwicach. Strażacy na bieżąco usuwali skutki wichury. Na szczęście nikt 
z mieszkańców nie odniósł obrażeń. (fot. Pixabay)

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz województwo śląskie zapraszają 
osoby w wieku od 17 do 23 lat do udziału w XVIII edycji Szczytu Młodzieży Regio-
nalnego Trójkąta Weimarskiego w Duisburgu (18–24 sierpnia). Uczestnicy wezmą 
udział w warsztatach, debatach, spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk 
zaangażowanych na rzecz spójności społecznej. Rekrutacja potrwa do 22 lipca, szczegóły 
na stronie www.haus.pl. (fot. Freepik)

Okazały feniks kanaryjski z Gliwic stanął na chwilę na środku gruntownie przebudowa-
nego Nowego Rynku w Chorzowie. Władze Chorzowa zwróciły się do naszego miasta 
z prośbą o wypożyczenie rośliny, chcąc w ten sposób nawiązać do historii – w przeszłości 
na chorzowskim Rynku stała bowiem palma. Gliwicka „gwiazda” zrobiła furorę! Media 
społecznościowe chorzowian roją się od zdjęć z palmą w tle. Roślina wróci do Gliwic 
już 5 lipca. (fot. P. Cyganik)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.haus.pl/
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Rozpoczyna się przygotowywanie dokumentacji pozwalającej ogłosić przetarg na budowę Centrum 
Przesiadkowego. W ramach przewidzianych prac miasto m.in. przebuduje drogi dojazdowe do CP – 
ul. Składową wraz z fragmentem ul. Toszeckiej. Projekt budowlany dla tego zakresu prac został już 
zatwierdzony, decyzja zezwalająca na rozpoczęcie robót musi się jednak uprawomocnić.

Centrum Przesiadkowe coraz bliżej

Przetarg powinien zostać ogło-
szony jeszcze w 2019 r. Prace 
obejmą budowę Centrum 
Przesiadkowego, przebudo-
wę ul. Składowej i fragmentu  
ul. Toszeckiej oraz odcinka  
ul. Tarnogórskiej. W ramach 
robót drogowych zostanie zmie-
niona konstrukcja jezdni ulic, 
powstaną chodniki i ciągi pie-
szo-rowerowe, pojawi się nowe 
oświetlenie uliczne. Niezbędna 
będzie także budowa nowych 
i przebudowa istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. Ul. Składowa 
zostanie połączona z ul. Toszec-
ką. 

budowa Centrum Prze-
siadkowego będzie jedną  
z największych i najważniej-
szych inwestycji w Gliwicach. 
Jego powstanie obok zmo-
dernizowanego dworca 
kolejowego wprowadzi 
nową jakość do krajobrazu 
centrum miasta.

Nowoczesne Centrum Prze-
siadkowe skupi wszystkie środki 
transportu miejskiego w jednym 
miejscu, podniesie standard 
obsługi i usprawni przemieszcza-
nie się podróżnych. W ramach 

inwestycji powstanie m.in. nowy 
zadaszony dworzec autobusowy 
wraz z budynkiem głównym ob-
sługi pasażerskiej, usługowym bu-
dynkiem pomocniczym i tunelem 
łączącym Centrum Przesiadkowe 
z dworcem PKP i dalej z połu-
dniową stroną miasta. Będzie to 
nowoczesny obiekt, zintegrowany 
z dworcem kolejowym systemem 
stacji autobusów miejskich, re-
gionalnych i międzynarodowych, 

z miejscami postojowymi dla 
samochodów i infrastrukturą 
rowerową (zadaszone miejsca 
postojowe, boksy dla rowerów, 
stacje napraw rowerów) oraz 
zapleczem komercyjnym.

Ścisłe centrum Gliwic zyska 
nowe oblicze – w ramach 
inwestycji zostaną również 
zmodernizowane i przebu-
dowane ulice po północnej 

stronie dworca PKP. Zmieni 
się też pejzaż miasta po po-
łudniowej stronie dworca, 
m.in. plac Piastów.

Przewidziano przebudowę  
ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego wraz z odcinkiem 
ul. Zwycięstwa, placu Piastów 
i odcinka ul. Piwnej, ul. Składo-
wej, ul. Okopowej, ul. Na Piasku 
i placu przed dworcem PKP oraz 

fragmentu ul. Tarnogórskiej. Na 
przedłużeniu ul. Udzieli zapla-
nowano ciąg dla pieszych i ro-
werów, łączący okolice ulic Kol-
berga i Tarnogórskiej z Centrum 
Przesiadkowym. Zaplanowano 
także ścieżkę rowerową łączącą 
trasę rowerową Centrum – So-
śnica z drogami rowerowymi na 
terenie Centrum Przesiadkowe-
go, wykonanie zadaszonych par-
kingów dla jednośladów oraz 
przygotowanie infrastruktury 
dla stacji wypożyczalni rowerów 
na terenie CP.

W przyszłości cały kwartał 
przebudowanego ścisłego 
centrum Gliwic wraz ze zmo-
dernizowaną ul. Zwycięstwa 
stanie się kolejną wizytówką 
naszego miasta i nową, przy-
jazną przestrzenią miejską.

Inwestycja ma szansę na unij-
ne dofinansowanie. W marcu 
miasto złożyło wniosek umoż-
liwiający zdobycie ok. 130 mln 
zł w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Roz-
strzygnięcie konkursu i podpisa-
nie umowy na dofinansowanie 
unijne zaplanowano na IV kwar-
tał tego roku.  (kik)
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Łącznie 140 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków na Sikorniku, Trynku, w Łabędach i Szobiszowicach, nowo-
cześnie wyposażone sale, zajęcia dodatkowe dla maluchów i szkolenia dla nauczycieli – to bilans projektu, na 
którego realizację Gliwice uzyskały ponad 1,8 mln zł dotacji z Unii europejskiej.
Dodatkowe 25 miejsc dla dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat utworzono 
na Sikorniku, w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 23. Kolejny od-
dział Przedszkola Miejskiego nr 38 
uruchomiono w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 38 w Łabędach, 
na oddziały przedszkolne zaadap- 
towano również część budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 w Szobiszowicach – powstało 
tam 66 dodatkowych miejsc dla 
maluchów.

Przestrzeń szkolną dosto-
sowano tak, by maluchy 
czuły się dobrze i bez-
piecznie. Nowe sale zo-
stały wyposażone w kolo-
rowe meble i atrakcyjne 
zabawki. Stworzono rów-
nież przestrzeń do prowa-
dzenia zajęć z integracji 
sensorycznej. 

To nie wszystko – ponad pół tysiąca 
maluchów wzięło udział w dodat-
kowych zajęciach. Były to spotkania 
z edukatorem teatralnym, podczas 

których dzieci stawały się młody-
mi aktorami. Zajęcia teatralne dla 
każdej z 23 przedszkolnych grup 
odbywały się raz w miesiącu. Po-
nadto dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych oraz zajęciach 
kształcących kompetencje emo-
cjonalno-społeczne z elementami 
tańca. Zadbano również o dykcję 
i wymowę dzieci – na zajęciach 

usprawniających słuch fonematycz-
ny i uwagę słuchową. W projekcie 
zaplanowano 240 godzin takich 
zajęć dla każdego z przedszkoli.

W ramach projektu nauczyciele 
podnoszą swoje kompetencje, 
uczestnicząc w studiach podyplo-
mowych: z integracji sensorycznej, 
wczesnego wspomagania rozwoju 

małego dziecka, oligofrenopeda-
gogiki, edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną, autyzmem i zespołem Asperge-
ra oraz neurologopedii. Dotychczas 
wsparcie w projekcie otrzymało  
10 nauczycieli.

Całkowita wartość projektu 
„Utworzenie nowych miejsc wraz 

z podniesieniem oferty edukacyjnej 
w gliwickich przedszkolach” wyno-
si ponad 2 mln zł, z czego Miastu 
Gliwice udało się uzyskać 1,8 mln 
zł dotacji unijnej, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020. Działania związane 
z projektem będą trwały do stycz-
nia 2020 r.     (aś)

AKTUALNOŚCI

Z Unią zmieniamy przedszkola

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej ma nowe władze. Komen-
dantką została phm. Weronika Maciak, jej zastępcą 
hm. Patryk Rempała. 

W składzie Komendy Hufca 
w latach 2019–2023 znaleźli 
się również phm. Paulina Król, 
skarbnik Hufca oraz członkowie 
Komendy: phm. Dawid Wiater, 
phm. Alicja Janicka, phm. Sandra 

Klonek i pwd. Klaudia Kotowicz. 
W skład nowej Komisji Rewizyj-
nej Hufca weszli pwd. Damian 
Sifczyk, phm. Ewa Seweryn 
i phm. Kamil Szyjkowski.  
 (mf)

Hufiec ma  
komendantkę
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Mieszkańcy Zatorza zyskali kolejne miejsce relaksu z placem zabaw, atrakcyjną 
zielenią, rzeźbą i poidełkiem dla ptaków. Rekreacyjno-wypoczynkowy skwer przy 
ul. Stefana Czarnieckiego został oddany do użytku i już cieszy zarówno najmłod-
szych gliwiczan, jak i dorosłych.

Zieleniec powstał pomiędzy ulica-
mi Czarnieckiego, Poniatowskiego, 
Żółkiewskiego i Wolskiego. Przygo-
towano plac zabaw z urządzeniem 
wielofunkcyjnym ze zjeżdżalnią 
i bujaki. Sprzęty zostały tak do-
brane, by umożliwić prowadzenie 
z dziećmi różnego typu aktywności, 
m.in. wspinaczki, skoków, poko-
nywania przeszkód oraz ogólnego 
rozwoju ruchowego. 

Nawierzchnia placu została 
wykonana z bezpiecznych gu-
mowych płyt. Wybudowano 
nowe ścieżki z betonowej, 
szarej i grafitowej kostki, usta-
wiono poidełko dla ptaków, 
a przy alejkach stylowe, że-
liwne ławki retro oraz kosz na 
śmieci. W miejscu starej niecki 
po dawnej fontannie stanęła 
rzeźba foki.

Zieleń uzupełniono nowymi 
nasadzeniami, które tworzą 
naturalną barierę oddzielającą 
skwer od otaczających go ulic. 
Teren obsadzono żywopłotem 
i obsiano trawą. Ustawiono też 
kwietniki z jasnoróżowymi róża-
mi i biało-różowymi irgami, które 
jesienią przybiorą barwę czerwo-
ną i pomarańczową. Można się 
bawić i wypoczywać!  (mf)

Nowy skwer  
na Zatorzu 
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ATO Politechniki Śląskiej od koń-
ca ubiegłego roku ma certyfikat 
wydawany przez prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. Potwierdza 
on, że ośrodek spełnia wymagania 
europejskich przepisów i że może 
prowadzić szkolenia pilotów. Po 
uzyskaniu licencji pilota, a na-
stępnie zdaniu egzaminu 
przed przedstawicielem 
Lotniczej Komisji 
Egzaminacyjnej 
z Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego i po 
wylataniu 1500 godzin, absol-
wenci będą mogli zdobyć pełną 
licencję ATPL, czyli pilota liniowego.

Podczas uroczystej inauguracji 
szkoleń rektor Politechniki Śląskiej, 
prof. Arkadiusz Mężyk, wręczył 29 
studentom i 2 studentkom dyplo-
my kwalifikacyjne na specjalności 
lotniczej. – To wyjatkowy dzień 
dla wszystkich pracowników 
i studentów Centrum Kształcenia 
Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy 
Środkowo-Wschodniej, którego 
Akademicki Ośrodek Szkolenia Lot-
niczego jest częścią. Rozpoczynamy 
praktyczne szkolenie na pilotów. 
To zwieńczenie wielu lat ciężkiej 
pracy i starań. Politechnika Śląska 
od dawna kładzie duży nacisk na 
kształcenie kadr dla branży lotniczej. 
To jeden z priorytetowych kierun-
ków rozwoju naszej uczelni – mówił 

rektor Politechniki Śląskiej, który po 
zakończonej uroczystości odbył lot 
nad gliwickim lotniskiem.

Studenci Politechniki Śląskiej mogą 
kształcić się na specjalnościach 
„nawigacja powietrzna – pilotaż” 
oraz „mechanik lotniczy” na 
Wydziale Transportu (studia 
I i II stopnia), a także na 
studiach II stopnia w ję-

zyku angielskim na 
specjal-

nościach „Aircraft Propulsion 
Systems” (Wydział Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki) oraz „Aircraft 
Design” (Wydział Mechaniczny 
Technologiczny), w ramach któ-
rych studenci zdobywają wiedzę 
z zakresu budowy i projektowania 
statków powietrznych.

Szkolenia praktyczne będą odby-
wać się na gliwickim lotnisku. Dla 

władz miasta rozwój lotnictwa 
w Gliwicach jest także jednym 
z priorytetów – trwa budowa 
nowego pasa startowego o pra-
wie kilometrowej długości, drogi 
kołowania, płyty postojowej i dróg 
dojazdowych. – Ta inwestycja da 
naprawdę bardzo duży asumpt do 
rozwoju tego portu. Będzie to jeden 
z najnowo- cześniejszych 
portów lotn iczych 
w Pol- sce w tej 
ka- tegorii – mówił 

podczas uroczy-

stości Artur Tomasik, prezes Górno-
śląskiego Towarzystwa Lotniczego. 

ATO POLSL powstał w ramach 
Centrum Kształcenia Kadr Lotnic-
twa Cywilnego Europy Środkowo-
-Wschodniej. To pozawydziałowa 
jednostka Politechniki Śląskiej, 
będąca wspólną inicjatywą Górno-
śląskiego Towarzystwa Lotniczego 
S.A., Politechniki Śląskiej oraz Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego. W Polsce 
tylko pięć uczelni ma takie ośrodki. 
 (aś)

ATO, czyli Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej, rozpoczął praktyczne szkolenie lotnicze studentów. 
będą kształcić się na lotnisku w Gliwicach. Po zdaniu egzaminów otrzymają uprawnienia pilotów samolotów liniowych.

WARTO WIeDZIeć

Na gliwickim lotnisku 
Politechnika kształci pilotów
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Żar lejący się z nieba nie zachęca do poważnych, nauko-
wych dywagacji, dlatego na czas lata proponuję lekki 
cykl tekstów o obrazach filmowych z zabytkami w roli 
głównej. Zacznijmy od socrealizmu – stylu, który wcale 
nie tak dawno definiował architekturę i sztukę całego 
bloku wschodniego.

Socrealizm miał swój początek 
w 1934 roku w ZSRR, kiedy to 
Maksim Gorki zaprezentował na 
moskiewskim Zjeździe Pisarzy 
Radzieckich, jak ma wyglądać 
dzieło stworzone w duchu 
marksizmu i leninizmu. Do Polski 
ta podstawowa i jedyna obowią-
zująca metoda twórczości arty-
stycznej zawitała po II wojnie 
światowej, w 1949 roku. Trwała 
sześć następnych lat.

Jaką rolę przypisywano socre-
alistycznej architekturze w ów-
czesnym filmie? Można śmiało 
powiedzieć, że nie była jedynie 
elementem dekoracyjnym, grała 
również pierwszoplanową rolę. 

W „Przygodzie na Marienszta-
cie” Leonarda Buczkowskiego 
zabudowa tytułowego osiedla 
mieszkaniowego, powstałego 
w latach 1948–1949 według 
projektu Zygmunta Stępińskie-
go w miejscu już nieistniejących 
budynków, stanowi oś, wokół 
której kręci się akcja filmu. Już 
na początku burzenie przedwo-
jennej, zrujnowanej zabudowy 
symbolicznie pokazuje, jak nowy 
ład zastępuje poprzedni. I już nie 
zabytki są numerem jeden, tylko 
nowo powstająca mariensztacka 
zabudowa. Połączenia tego, co 
było w warszawskiej architektu-
rze i tego, co ma być odnajdziemy 
również w komedii „Skarb”.

Chcąc, teoretycznie, przenieść ak-
cję filmu do Gliwic, musielibyśmy 
umieścić ją w dzielnicy Trynek – na 
tzw. osiedlach mieszkaniowych A i B 
z początku drugiej połowy ubiegłe-
go wieku, powstałych w ramach 
działalności Ogólnopolskich Zakła-
dów Osiedli Robotniczych. Za pro-
jekt architektoniczny i urbanistyczny 

odpowiadało wiodące w tamtym 
okresie biuro – Przedsiębiorstwo 
Projektowania Budownictwa 
Miejskiego Miastoprojekt, które 
adaptowało typowe rozwiązania 
domów do wybranego terenu. 

Architektura budynków mieszkal-
nych na osiedlach A i B, przeznaczo-

nych dla 4,5 tys. osób, nawiązywała 
do tradycji przedwojennego budow-
nictwa. Kompozycyjnie to jednorod-
ne stylistycznie zespoły obiektów, 
usytuowane według określonego, 
powtarzalnego układu urbanistycz-
nego. Budynki są oddzielone od dróg 
pasami zieleni i jakby w niej zatopio-
ne. Niezbędną infrastrukturę do ich 
„obsługi” (m.in. ławki, śmietniki, 
place zabaw, trzepaki, miejsca po-
stojowe itp.) umieszczono na dużych, 
wewnętrznych podwórzach.

Pomimo niewątpliwie ideolo-
gicznej podbudowy to bardzo 
ciekawe założenie, poprawne 
architektonicznie i urbanistycz-
nie. Pierwszoplanową rolę gra 
tu wszechobecna zieleń, która 
w czasie upalnych wakacji daje 
mieszkańcom sporo wytchnie-
nia, którego można tylko pozaz-
drościć…

Ewa Pokorska  
miejski konserwator zabytków

Architektura w roli głównej
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Sprawniejsze, efektywniejsze i oszczędne realizowanie projektów inwestycyjnych oraz zadań gminy 
to główne założenie, jakim mają podołać spółki komunalne w Gliwicach. Miasto, powołując je do 
życia, zabezpiecza w ten sposób zbiorowe potrzeby mieszkańców.
Gminy jako podmioty zostały 
zobowiązane do zapewnienia 
swoim mieszkańcom szeregu 
usług komunalnych. W celu ich 
realizacji miasta tworzą spółki 
miejskie. Najwięcej spółek ko-
munalnych w Polsce zajmuje 
się kanalizacją i wodociągami, 
komunikacją publiczną i cie-
płownictwem. Sporo miast ma 
również swoje spółki od utrzy-
mania ładu i porządku czy 
zarządzania targowiskami lub 
targami. Mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej sprzed 7 lat 
spowodowały z kolei modę na 
spółki celowe związane z orga-
nizacją Euro 2012.

Gliwice posiadają udziały 
lub akcje łącznie w 18 
spółkach akcyjnych lub 
z ograniczoną odpowie-
dzialnością. W trzynastu 
spółkach udział gminy 
w kapitale firmowym 
jest większościowy – 
sięga od około 64% do 
100%. Tam głos miasta 
jest decydujący.

To, czym i jak zajmują się spółki 
komunalne, zależy w dużej mie-
rze od polityki danego miasta, 
generalnie jednak spółki wy-
konują w większości zadania 
gminy. 

Gliwice posiadają m.in. dwie 
spółki zajmujące się rozwojem 
mieszkalnictwa, po jednej 
spółce od ciepłownictwa, 
remontów drogowych, ko-
munikacji publicznej, działania 
Szpitala Miejskiego, rozwoju 
i utrzymania sieci wodocią-
gów i kanalizacji, składowania 
i utylizacji odpadów czy roz-
woju przedsiębiorczości oraz 
infrastruktury IT. Spółką jest 
również aktualny Mistrz Polski 
– ekstraligowy klub piłkarski 
Piast Gliwice. 

Dzięki spółkom miej-
skim otwierają się przed 
miastem większe możli-
wości.

– Spółki komunalne bardzo 
często sięgają po znaczące 
środki z Unii Europejskiej. 
W taki sposób np. PKM kon-
sekwentnie rozwija tabor 
nowoczesnych, ekologicznych 
autobusów niskopodłogowych 
w mieście, gliwickie wodociągi 

z sukcesem zmodernizowały 
miejską sieć wodno-ściekową, 
natomiast Śląska Sieć Me-
tropolitalna pokryła miasto 
60-kilometrową siecią świa-
tłowodów, wykorzystywaną 
m.in. na potrzeby monitoringu 
miejskiego i wdrażania no-
woczesnych rozwiązań w gli-
wickich instytucjach admini-
stracji publicznej i miejskich 
jednostkach – zauważa Adam 
Neumann, zastępca prezyden-
ta Gliwic, któremu podlegają 
spółki komunalne.

Niejednokrotnie w grę wchodzi 
prozaiczne zakończenie kariery 
zawodowej przez członka zarządu. 
Najistotniejsze są jednak zawsze 
wyniki finansowe firmy i zaspoka-
janie potrzeb mieszkańców miasta. 
Między innymi na tym tle zaszły 
w ostatnich tygodniach zmiany 
kadrowe w zarządach czterech 
gliwickich spółek miejskich. 

Grzegorza Nitkiewicza ze Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej zastąpiła 
na stanowisku prezesa dr Ewa 
Weber. Po Bożenie Orłowskiej, 
która przeszła na emeryturę, ste-
ry w ZBM II TBS przejął Krzysztof 
Kopania. Z tego samego powodu 
prezeską Przedsiębiorstwa Skła-
dowania i Utylizacji Odpadów 
została Magdalena Budny, na-
stępczyni Edwarda Mazura.

Zmienił się także zarząd Szpitala 
Miejskiego nr 4. Decyzją Rady 
Nadzorczej zostali odwołani 

prezes Renata Bryła oraz czło-
nek zarządu Zbigniew Więcek. 
Na nowego prezesa zarządu 
powołano Przemysława Glikli-
cha – dawnego prezesa szpitala 
Vito-Med przy ul. Radiowej, 
a obecnie zastępcę dyrektora ds. 
administracyjno-technicznych 
Centralnego Szpitala Kliniczne-
go MSWiA w Warszawie – który 
obejmie nowe stanowisko 1 
września. Do tego czasu Rada 
Nadzorcza, ze swojego składu, 
delegowała do kierowania szpi-
talem Grzegorza Mańkę. 

– W Polsce mamy do czynienia 
ze skandalicznie złym systemem 
finansowania ochrony zdrowia, 
za który odpowiedzialne są wła-
dze centralne, a na samorządy 
przerzucane są koszty utrzyma-
nia szpitali. Gliwice rokrocznie 
ponoszą wydatki rzędu wielu 
dziesiątek milionów złotych na 
funkcjonowanie Szpitala Miej-
skiego nr 4. Musimy poszukiwać 
sposobów na poprawienie sy-
tuacji finansowej tej placówki, 
zabezpieczającej najbardziej 
deficytowe dziedziny świadczeń 
szpitalnych – opiekę internistycz-
ną, chirurgię ogólną czy pediatrię 
z chirurgią dzieci. Chcemy to robić 
bez obniżania poziomu świadczeń 
dla pacjentów. Dlatego doszło do 
zmiany zarządu. Nowy prezes Gli-
klich daje nadzieję na osiągnięcie 
stawianych przez nas celów – ko-
mentuje zmiany w zarządzie szpi-
talnej spółki zastępca prezydenta 
miasta Adam Neumann. 
 (kik)
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Zdobycie unijnej dotacji w wysokości 162 mln zł pozwoliło PWiK w Gliwicach rozbudować i zmodernizować w latach 2007–2013 miejską sieć 
wodno-ściekową. Inwestycja miejskiej spółki miała znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a co za tym idzie – na 
poprawę czystości wód Odry.

Gliwicki PKM systematycznie uzupełnia tabor o kolejne ekologiczne solarisy – z klimatyzacją, ładowarkami 
USB, WiFi, pochylniami dla wózków, przyklękiem i miejscami do przewozu rowerów. Zakup pojazdów stał 
się możliwy dzięki udziałowi miejskiej spółki w ekologicznym projekcie, którego całkowita wartość wynosi 
ponad 52 mln zł, a wsparcie z UE sięga ok. 29,2 mln zł.

Zmiany w miejskich spółkach
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Kadencja zarządów spółek 
miejskich uzależniona jest 
od wielu czynników. 
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SporT

Arena pod dachem
Oglądanie zawodów lekkoatletycznych na arenie przy ul. Syriusza stanie się jeszcze przyjemniejsze – miasto chce 
m.in. dobudować zadaszenie nad trybunami i powiększyć liczbę miejsc siedzących. Planowane zmiany wynikają 
z chęci udoskonalenia obiektu.

Arena lekkoatletyczna w dziel-
nicy Kopernika to imponujący 
obiekt, spełniający wymogi 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki. Jest przystosowany m.in. 
do rozgrywania zawodów mło-
dzieżowych o randze mistrzostw 
Polski. 

Arena wyposażona jest w peł-
nowymiarową bieżnię okólną, 
sektor rzutów, skocznie do skoku 
wzwyż i skoku o tyczce oraz do 
skoku w dal i trójskoku. Jest także 
rzutnia do pchnięcia kulą oraz do 
rzutu młotem i oszczepem. Gospo- 
darzem stadionu jest sekcja lekko-
atletyczna GKS Piast Gliwice, ale 
korzystać z niego mogą nie tylko 
sportowcy – również uczniowie 
gliwickich szkół i, w wyznaczonych 
porach dnia, mieszkańcy, którzy 
chcą np. pobiegać na bieżni. 

Zawody z widowni może obser-
wować pół tysiąca widzów. Wkrót-
ce, przy placu manewrowym 
w okolicach magazynu, zostanie 
dobudowane zadaszenie i dodat-
kowe siedziska dla ok. 100 – 150 

widzów. Okazało się bowiem, że 
królowa sportu cieszy się dużą 
liczbą fanów wśród gliwiczan. – 
Chcemy dobudować więcej miejsc 
ze względu na ogromną popular-
ność zawodów, które tu organizu-
jemy. Zadbamy też o dodatkowe 
siedziska dla zawodników, którzy 
przygotowują się do startu – mówi 
Wojciech Rutyna, trener sekcji 
lekkoatletycznej i wiceprezes ds. 
organizacyjno-finansowych GKS 
Piast Gliwice. 

Dla lekkoatletów powstaną miej-
sca siedzące w pobliżu miejsc 
startu na 100, 200, 300 i 400 m 
oraz przy rzutniach i skoczniach. 
W planach jest także budowa 
dodatkowych, zadaszonych try-
bun dla 20 osób w okolicy wieży 
sędziowskiej. Wykonane zosta-
ną również dodatkowe schody 
skarpowe łączące poszczególne 
części obiektu areny. 

Planuje się także wykonanie 
mocniejszego oświetlenia bieżni, 
po to, by wieczorami była tam 
lepsza widoczność. Ta zmiana 

także jest podyktowana popu-
larnością obiektu. Okazuje się, 
że gliwiczanie bardzo chętnie 
korzystają z niego po zmroku. 
Miesięcznie GKS Piast Gliwice 
notuje ok. 400 wejść na bieżnię. 

Trwa procedura przetargowa 
dotycząca wykonania doku-
mentacji projektowej zadania, 

do której zgłosiła się jedna firma. 
Projektant będzie zobowiązany 
do złożenia dwóch koncepcji, 
projekt musi być gotowy w cią-
gu 3 miesięcy od podpisania 
umowy. Realizacja robót będzie 
możliwa po uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę i wyłonieniu 
w kolejnym przetargu wykonaw-
cy robót budowlanych. Podczas 

prac arena lekkoatletyczna bę-
dzie otwarta, ograniczany będzie 
jedynie dostęp do poszczegól-
nych stref obiektu. 

Najbliższa duża impreza sporto-
wa na arenie lekkoatletycznej 
to 44. Memoriał Zenona Sęka, 
który odbędzie się 15 września. 
 (aś)

14 lipca rozpoczną się Mistrzostwa Polski 
Kobiet i Mężczyzn w tenisie – FUNDACJA RA-
DAN GLIWICe OPeN 2019. To najważniejszy 
krajowy turniej tenisowy, którego gospoda-
rzem jest Miasto Gliwice.

Prestiżowe zawody są częścią 
cyklu Lotos PZT Polish Tour.  
Podczas ośmiodniowej imprezy 
zostaną rozegrane mecze kobiet 
i mężczyzn w grze pojedynczej 
i podwójnej oraz w grze mie-
szanej.

Turniej odbędzie się na kortach 
tenisowych MZUK Gliwice przy 

ul. Kosynierów 6. Zakończy się 
21 lipca. W tym roku pula na-
gród jest najwyższa w historii 
i wynosi 140 tys. złotych. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.mistrzostwapol-
skitenis.pl. Wstęp wolny. Zapra-
szamy do kibicowania!  
 (mw)

Mistrzowski tenis w Gliwicach
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http://www.mistrzostwapolskitenis.pl/
http://www.mistrzostwapolskitenis.pl/
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KULTURA

Spektakl „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach”  
w reżyserii Michała Siegoczyńskiego zdobył Grand Prix na 25. 
Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. Przedstawienie przygotowane na zamó-
wienie Teatru Miejskiego w Gliwicach zostało dodatkowo 
nagrodzone za najlepszą reżyserię i znakomite aktorstwo.

TM w Gliwicach rozbił przysło-
wiowy bank i okazał się niekwe-
stionowanym zwycięzcą konkursu 
organizowanego przez Instytut 
Teatralny im. Z. Raszewskiego. Co 
ważne, „Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach” został uznany 
przez jury za najlepszy spektakl 
jednogłośnie. Do zespołu teatral-
nego z Gliwic powędrowało Grand 
Prix dla najlepszego spektaklu, 
główna nagroda aktorska dla 
Mariusza Ostrowskiego, odtwórcy 
roli Zdzisława Najmrodzkiego, oraz 
nagroda za reżyserię dla Michała 
Siegoczyńskiego, który przygoto-
wał zwycięski spektakl oparty na 
autorskim tekście. Dodatkowo 
pięć konkursowych wyróżnień 
aktorskich trafiło do obsady 
„Najmrodzkiego”: Izabeli baran, 

Karoliny Olgi burek, Przemysława 
Chojęty, Aleksandry Maj i Domi-
niki Majewskiej. 

– Rozbiliśmy bank. Spadł na nasz 
spektakl, na nasz teatr, deszcz 
nagród, a czegoś takiego nie było 
w dotychczasowej historii teatrów 
w Gliwicach – zarówno tych przed-
wojennych, jak i tych powojennych. 
W zaledwie trzy lata na gliwickiej 
scenie najmłodszego teatru 
w kraju powstało przedstawienie 
uznanie za najlepsze w kraju, za 
rewelacyjne pod każdym wzglę-
dem, kochane przez widzów i kry-
tyków. O czymś takim można tylko 
marzyć. Ale ja i Łukasz Czuj, mój 
zastępca do spraw artystycznych, 
nie tylko o tym zamarzyliśmy, ale 
i zrobiliśmy. W jednej z naszych roz-

mów, zaraz na początku kreowania 
Teatru Miejskiego w Gliwicach, 
powiedzieliśmy sobie, że intere-
suje nas utworzenie najlepszego 
teatru w Polsce. No i dzisiaj go 
mamy. Bo tylko w bardzo dobrym 
teatrze, takim, który stwarza twór-
com doskonałe warunki pracy i ich 
inspiruje, może powstać znakomity 
spektakl. Dedykuję ten sukces Mia-
stu Gliwice, które cztery lata temu 
odważyło się zaryzykować i zgodzić 
na totalne przeobrażenie tutejszej 
sceny teatralnej. A jako polonista 
dziękuję szczególnie Michałowi 
Siegoczyńskiemu, za wyśmienity 
tekst (który już niedługo będzie wy-
dany w formie książkowej w serii 
Czytelnia Sztuki) oparty o naszą 
lokalną historię, o losy „bohate-
ra z naszej dzielni”, dziękuję mu 
za pełną werwy i wyczucia iście 

hollywoodzką reżyserię, dziękuję 
za popisowe role zespołowi ak-
torskiemu oraz całemu naszemu 
teatrowi – możecie być dumni ze 
swojej pracy, gdyż dziś oklaskuje 
Was cała teatralna Polska – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru 
Miejskiego w Gliwicach.

Bohaterem spektaklu jest Zdzisław 
Najmrodzki, jeden z najsłynniej-
szych więźniów PRL-u. Kanwą 
sztuki Michała Siegoczyńskiego 
są fakty z życia Najmrodzkiego, 
ekskluzywnego złodzieja, który wy-
mknął się z rąk milicji, bagatela, 29 
razy! Najchętniej kradł w Pewexach 
i na parkingach, włamując się do 
polonezów. Szczególnie spekta-
kularne były „gliwickie” ucieczki 
Najmrodzkiego. Złodziej dał nogę 
z sądu (jego kumple przepiłowali 

kraty) oraz więziennego spacernia-
ka (wykonanym przez kompanów 
podkopem). Podobno w swojej celi 
zostawił list, w którym... dziękował 
naczelnikowi za gościnę.

W tytułowej roli występuje 
Mariusz Ostrowski, który, odpo-
wiednio ucharakteryzowany, jest 
łudząco podobny do „króla zło-
dziei”. Najmrodzki bardzo podobał 
się płci przeciwnej – plotka głosi, 
że z więzienia zawsze uciekał do 
kobiety. Najważniejsza w jego życiu 
była matka – Sabina Najmrodzka, 
mieszkanka Gliwic. Za jej sprawą 
„mistrz ucieczek” spędził w naszym 
mieście dużo czasu. To właśnie 
na opowieściach współczesnych 
gliwiczan oparty jest spektakl w re-
żyserii Michała Siegoczyńskiego. 
 (mm)

Nasz „Najmrodzki” najlepszy w Polsce

Znasz artystę albo organizację współtworzącą gliwicką kulturę i uważasz, że warto ich uho-
norować? Do 31 lipca można zgłaszać kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Gliwice.

Wyróżnienia przyznawane są 
w trzech kategoriach: twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
kultury i ochrony kultury. Laure-
atami mogą zostać osoby fizyczne 
zamieszkałe w Gliwicach lub oso-
by prawne i inne podmioty, któ-
rych siedziba mieści się w naszym 
mieście. Nagrody są przyznawane 
zarówno za całokształt osiągnięć, 
jak i szczególne zasługi dla gliwic-
kiej kultury w 2018 roku. Zgła-
szać można zarówno uznanych 
artystów, jak i początkujących 
twórców oraz organizacje.

Wnioski mogą przesyłać instytu-
cje kultury, placówki oświatowe, 
szkoły wyższe, związki twórcze, sto-
warzyszenia kulturalne i społeczne 

oraz miejscy radni. Zgłoszenia są 
przyjmowane w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). 
Szczegółowe informacje są udzie-
lane w Wydziale Kultury i Promocji 
Miasta pod nr. tel. 32/239-12-84. 

Regulamin i formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie 
kultura.gliwice.eu w zakładce 
„Nagrody w dziedzinie kultury”.   
  
 (mm)

Szukamy twórców  
i animatorów kultury

Nowe
przewodniki

Gala rozdania nagród w 2018 r.fo
t. 
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Interesujesz się historią górnośląskich Żydów? Mamy 
coś dla ciebie! Muzeum w Gliwicach wydało nowy, 
ciekawy przewodnik.

W publikacji znajduje się alfabe-
tyczny wykaz miejscowości na 
Górnym Śląsku, w których moż-
na odnaleźć ślady po żydowskiej 
społeczności. Jest także krótkie 
kalendarium, a także mały 
słownik terminów związanych 
z judaizmem. Autorami „Ślada-
mi Żydów z Górnego Śląska” są 
Beata i Paweł Pomykalscy.

Przewodnik można kupić w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14) i Cen-
trum Informacji Kulturalnej i Tu-
rystycznej (ul. Dolnych Wałów 3).  
Na wakacyjne wycieczki jak  
znalazł!  (mm)

„Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach”, 
reż. M. Siegoczyński
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kombaTaNCI

Przez 70 lat gliwicki oddział Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych opiekował się 
mieszkającymi na terenie naszego miasta kombatantami, którzy walczyli o wolność, suwerenność i nie-
podległość Polski. Jego członkowie brali aktywny udział w inicjatywach społecznych, dbając by pamięć 
o historii naszego kraju i jej bohaterach nie zaginęła. W tym roku oddział, a wraz z nim jego wieloletni 
prezes bogusław Saliwka, zamierza zakończyć swoją działalność. Powodem jest nieubłagany upływ czasu.
Związek Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych zrzesza oso-
by, które walczyły w formacjach 
Wojska Polskiego, sojuszniczych 
armiach państw koalicji antyhitle-
rowskiej lub podziemnych organi-
zacjach ruchu oporu, a także byłych 
więźniów hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych i stalinowskich 
łagrów. Jeszcze cztery dekady 
temu należało do niego prawie 
4,5 tys. osób z Gliwic. W ostatnich 
miesiącach w zebraniach oddziału 
gliwickiego uczestniczy już garstka 
kombatantów.

– To są ludzie w granicach 90 lat 
i wyżej. W maju wysłałem 50 za-
proszeń na Walne Zgromadzenie. 
Niestety, przyszło tylko 11 osób, 
w tym 4 członków zarządu – ko-
mentuje prezes gliwickiego od-
działu Związku, 92-letni Bogusław 
Saliwka. Kieruje gliwickim oddzia-
łem od 1999 roku. Od zawsze dbał 
i aktywnie działał na rzecz szerzenia 
wiedzy o wojennej historii oraz 
ofiarach i bohaterach tamtych lat.

– Dla Związku poświęciłem poło-
wę swojego życia. Oprócz mnie 
w zarządzie oddziału zasiada 
sekretarz Mieczysław Pietryga, 
skarbnik Danuta Hawro oraz Jan 
Kłak. Wszyscy mamy ponad 90 lat. 
Nie korzystamy z żadnych dotacji 
państwowych, bo Związek utrzy-
muje się ze składek, które obecnie 
w ogóle nie pokrywają kosztów 
wydatków. Ostatnio spotykaliśmy 

się dwa razy w tygodniu, w ponie-
działek i czwartek przez 2 godziny. 
Teraz czas to zakończyć. Ja jeszcze 
trochę chodzę, jeszcze nie całkiem 
straciłem pamięć. Jeśli siły pozwolą, 
będę jeszcze starał się brać udział 
w spotkaniach z uczniami, aby 
opowiadać im historię naszego 
kraju – mówi Bogusław Saliwka.

Gliwiccy kombatanci wspól-
nie ze Szkołą Podstawową 
z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi nr 6 od lat organizują 
coroczne Spotkania Pokoleń 
na cmentarzu Centralnym.  
To niezwykle cenna lekcja histo-
rii, podczas której uczniowie, 
kombatanci, przedstawiciele 
samorządu i mieszkańcy Gliwic 
oddają hołd więźniom KL Au-
schwitz-Birkenau pomordowa-
nym na trasie Marszu Śmierci.

Kombatanci biorą również czyn-
ny udział w miejskich obchodach 
świąt państwowych, a przez 
wiele lat prowadzili jedyny na 
Śląsku zespół wokalno-recy-
tatorski, założony i kierowany 
przez nieżyjącą już Danutę 
Koneczną, więźniarkę obozu 
w Stuthoffie. Zespół w 2017 r. 
obchodził 45-lecie!

– Jesteśmy w mieście znani i roz-
poznawani. Poza tym nasz udział 
w wojsku jest bardzo dobrze 
przyjmowany. Od lat zaprasza 
się nas na każdą uroczystość. 
Niestety to się kończy, czas jest 
dla nas nieubłagany – zauważa 
prezes Związku.

Bogusław Saliwka (rocznik 1927) 
mieszka w Gliwicach od 1948 
roku. Urodził się w Stryju na 

Kresach II RP (dziś to terytorium 
Ukrainy). W sierpniu 1944 roku 
wraz ze swoim starszym o trzy 
lata bratem trafił z poboru do 
Wojska Polskiego. Walczył w 16. 
pułku piechoty 6. dywizji I Armii 
Wojska Polskiego. 17 stycznia 
1945 roku wraz ze swoim puł-
kiem przeprawił się przez Wi-
słę do doszczętnie zniszczonej 
Warszawy. Był najmłodszym 
żołnierzem w pułku.

17-latek znalazł się na pierwszej 
linii ognia, wyposażony wyłącz-
nie w hełm, pistolet maszynowy 
zwany popularnie pepeszą i 2 tys. 
nabojów w worku na plecach. 
– Najbardziej zacięte i krwawe 
walki toczone były o Kołobrzeg, 
który został zamieniony przez 
Niemców w twierdzę – wspomi-

na Bogusław Saliwka. Z powodu 
ostrzału artyleryjskiego pod Koło-
brzegiem utracił częściowo słuch. 
Wraz ze swoim pułkiem dotarł aż 
do brzegów Łaby. Brał również 
udział w walkach o przełamanie 
tzw. Wału Pomorskiego pod Wał-
czem. Tam zginął jego brat.

W 1948 roku zakończył służbę 
w wojsku. Osiadł w Gliwicach, tu 
się ożenił i mieszka po dziś dzień. 
Za udział w walce o wolność zo-
stał odznaczony Oficerskim Krzy-
żem Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Walecz-
nych, medalami: za Warszawę, 
za Odrę, Nysę, Bałtyk, Krzyżem 
na Polu Chwały, medalami Pro 
Memoria i Pro Patria.  (mw)
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Odchodzą na wieczną wartę. 
Pamięć zostaje
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bogusław Saliwka

Uczestnicy Spotkania Pokoleń
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Zawodniczki MIG Gliwice zdobyły srebrny medal na Mistrzostwach Polski 
w Sulejowie dla niesłyszących kobiet i mężczyzn w plażowej piłce siatkowej. 
W zwycięskim duecie walczyły Anna Krzak i Daria Dubrawska. Złoto zdobyły 
zawodniczki Świt Wrocław. Brązowe medale przypadły w udziale siatkarkom 
Mazowsze Warszawa. Gratulujemy! (fot. MIG Gliwice)

Milivoje Mijović i Łukasz Diduszko to nowi zawodnicy GTK Gliwice. Serb w ostat-
nim sezonie bronił barw wicemistrza Bułgarii, zespołu Levski Lukoil Sofia. 
Diduszko grał w zespole King Szczecin. GTK tym samym wzbogacił się o dwóch 
silnych skrzydłowych. „Didi” słynie m.in. ze skutecznej defensywy i waleczności 
na tablicach! (fot. materiały GTK Gliwice/pressfocus.pl)

Nasze wicemistrzynie! Nowi gracze w GTK 

SporT

Uwielbiany przez kibiców Badí przedłużył 
swój kontrakt z Piastem Gliwice. 29-letni 
skrzydłowy związał się z Niebiesko-Czerwo-
nymi do końca czerwca 2020 roku. W umowie 
zapisano opcję przedłużenia umowy o kolej-
ne 12 miesięcy. Gerard Badía trafił do Piasta 
w lutym 2014 roku. Od tego czasu w barwach 
Niebiesko-Czerwonych rozegrał łącznie 156 
spotkań, w których zdobył 23 bramki oraz 
zanotował 31 asyst. Od dwóch sezonów 
Hiszpan jest niezastąpionym kapitanem gli-
wickiego zespołu, aktualnego Mistrza Polski. 

Tymczasem przed Niebiesko-Czerwonymi 
oficjalna prezentacja kadry Piasta Gliwice na 
sezon 2019/2020 i sparing z Miedzią Legnica. 
Wszystko to w sobotę 6 lipca na Stadionie 
Miejskim przy ul. Okrzei (start – godz. 14.30). 
Będzie to ostatni sprawdzian gliwiczan przed 
meczem I rundy eliminacji Ligi Mistrzów 
z BATE Borysów. Starcie na Białorusi już 10 
lipca, rewanż 17 lipca przy Okrzei. Trzymamy 
kciuki! (fot. piast-gliwice.eu, A. Ziaja)

Runmageddon, czyli zapewniający skoki adrenaliny bieg z przeszkodami, odbędzie się  6 i 7 lipca. Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice zmieni się w wymaga-
jący tor przeszkód. Na śmiałków będzie czekać 30 przeszkód na dystansie 6 km. Nie zabraknie zasłon ogniowych i dymnych, ścianek wspinaczkowych, równoważni, 
zasieków, zbiorników z wodą, błotem czy lodem. Więcej szczegółów oraz zapisy można znaleźć na stronie www.runmageddon.pl. (fot. materiały organizatora)

Badí zostaje, Piast się zbroi!

Runmageddon w Gliwicach

https://www.runmageddon.pl/
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OGŁOSZeNIA / KOMUNIKATy

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

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych,  

organizowanych wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

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

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,  

na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.

„Transport i przetwarzanie osadów ściekowych  
z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”),  

ul. T. edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków  
w Smolnicy, ul. Łęgowska”.

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zadanie pt. „Przegląd rewizyjny P4 lokomotywy SM-42  
Śląskiego Centrum Logistyki S.A., Gliwice, ul. Portowa 28”.

Termin składania ofert: 31 lipca 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach  
II etap bojków – sieć wodociągowa węzeł W1a-W1H13 (od 
skrzyżowania z ul. Parkową do wysokości budynku nr 103).

Termin składania ofert: 5 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Łabędzkiej  
w Kozłowie wraz z przełączeniami rurociągów wody (od 
punktu nr 11 do punktu nr 12).

Termin składania ofert: 5 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.10

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
wraz z tłocznią ścieków sanitarnych z zasilaniem elektroener-
getycznym w rejonie ul. Sienkiewicza, dla obiektów Palmiarni 
Miejskiej położonej na terenie Parku im. Fryderyka Chopina 
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 16 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2019 r. o godz. 10.10

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
wraz z odgałęzieniami do działek zlokalizowanych w rejonie 
ulic Kosmonautów i Ciołkowskiego w Gliwicach oraz budową 
tłoczni ścieków sanitarnych – etap I i II inwestycji.

Termin składania ofert: 9 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2019 r. o godz. 10.00

KOMUNIKATY

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo 
budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Wykonanie rozbiórki za-
budowań gospodarczych 
wraz z remontem budynku 
mieszkalnego wielorodzin-
nego przy ul. Lekarskiej 1  
w Gliwicach, w tym elewa-
cji łącznie z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowej 
ścian piwnic,  przebudową 
łazienek, uporządkowa-
niem i dobudową przewo-
dów kominowych, budo-
wą wewnętrznej instalacji 
gazowej.

Termin składania ofert:  
4 lipca 2019 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
4 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomoderni-
zacji budynku wraz z izolacją 
przeciwwilgociową ścian piw-
nic, przebudową łazienek, upo-
rządkowaniem i dobudową 
przewodów kominowych, bu-
dową wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym zlokalizo-
wanym przy ul. Tatrzańskiej 30 
w Gliwicach oraz brukowa-
niem placów zewnętrznych  
i rozbiórką zabudowań gospo-
darczych.

Termin składania ofert:  
4 lipca 2019 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
4 lipca 2019 r. o godz. 10.15

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
informuje

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyzna-
nej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu 
„Metropolitarny Fundusz Solidarności w 2019 r.” realizuje w 2019 roku 
projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania”. Przekazane środki 
finansowe przeznaczone zostaną na kompleksowe termomodernizacje 
oraz zmiany systemów ogrzewania.

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

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2019 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Nowy Świat i przedłużenia ul. Kosów.

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyń- 
skiej i ul. Błonie.

5. Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy 
ul. Kurpiowskiej 11 w Gliwicach.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XXV/674/2004 z 2 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
Miasta Gliwice w zakresie zbycia, obciążania oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji 
Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030”.

8. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie usta-
lenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na parking strzeżony.

10. Projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg na terenie 
miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych – gminnych 
oraz ustalenia ich przebiegu.

11. Projekty uchwał w sprawie pozbawienia dróg zloka-
lizowanych na terenie miasta Gliwice kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg 
publicznych.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXIV/684/z 9 maja 2013 r.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyzna-
wania stypendiów Prezydenta Miasta Gliwice w ramach 
„Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach”.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszko-
la i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie 
i młodsze.

15. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkół 
policealnych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzo-
nych przez Miasto Gliwice od 1 września 2019 r.

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice od  
1 września 2019 r.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia na terenie Miasta Gliwice programu „Rodzina 3+”.

19. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych.

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu 
Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego 
Rady Miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej 4 lipca br. oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, który 
ukaże się 11 lipca br.

PLANOWANy PORZĄDeK SeSJI RADy MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 11 lipca 2019 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Okrzei i Syriusza w remoncie!
3 lipca rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni jezdni na ul. Okrzei. 
Na czas robót, które realizowane będą na odcinku od ul. Chorzowskiej do wysokości 
kościoła pw. Chrystusa Króla, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu!
Remont będzie odbywał się 
etapami. Pierwszy objął odci-
nek Okrzei od ul. Chorzowskiej 
do ul. Krakusa. W dalszej ko-
lejności remontowana będzie 
jezdnia na fragmencie od ul. 
Krakusa do skrzyżowania ulic 
Wróblewskiego i Horsta Bienka, 
a dalej do wysokości kościoła 
pw. Chrystusa Króla. Wyko-

nawca prac będzie za każdym 
razem zajmował 2/3 szerokości 
jezdni. W tych miejscach nie 
będzie można parkować! 
Objazd dla jadących od strony 
Zabrza wytyczony zostanie  
ul. Chorzowską i Poniatow-
skiego. Remont powinien 
zakończyć się w drugiej 
połowie lipca.

8 lipca planowane jest z kolei 
rozpoczęcie robót związanych 

z remontem nawierzchni ul. 
Syriusza. Na czas prac droga 

zostanie zamknięta. Możli-
wy będzie jedynie dojazd 

do posesji. Prace w tym 
miejscu prowadzone 

będą do końca 
sierpnia.  (kik)

Od 1 lipca w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci segregowanych. 
W związku z tym od 28 czerwca pracownicy Urzędu Miejskiego doręczają właścicie-
lom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady 
segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności. 

Zawiadomienia są dostarczane 
w dni robocze w godzinach popołu-
dniowych oraz w soboty od godzin 
porannych – zawsze najpóźniej do 
godz. 20.00. Przypominamy zwłasz-
cza starszym mieszkańcom, że pra-
cownicy UM nie są uprawnieni do 
pobierania żadnych należności!

W przypadku nieruchomości 
w budynkach wielolokalowych 
zawiadomienia są wysyłane 
wspólnocie lub spółdzielni 
mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wynika 
z uchwały nr IV/75/2019 Rady Mia-
sta Gliwice z 28 marca 2019 roku 
w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty. Termin płat-
ności opłaty w zmienionej wyso-
kości za III kwartał upływa z dniem  
15 października br. 
 (PO/kik)

Ważne dla mieszkańców!

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie 
(obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są 
o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.
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http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

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

zawiadamia o ogłoszeniu zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsię-
biorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w sprawie: 

„Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi  
do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach”.

Nr sprawy: PN/DA/01/2019.
Termin składania ofert: 9 lipca 2019 r. do godz. 10.30          Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

ObwIeszczeNIA

KOMUNIKATY

Ab.6740.7.1.2019 z 21 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, 
że 17 czerwca 2019 r. wydał decyzję nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Zachodnia brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach  
– rozbudowa ul. Składowej (drogi gminnej nr 130495 S)  

oraz rozbudowa ul. Toszeckiej (drogi gminnej nr 130437 S)”,
jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice, nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, prze-

budowy zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz 
określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono 
na wykonanie tych obowiązków,

• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej – ulicy Toszeckiej (w nawiasie podano 

pierwotny nr działki):
Obręb Centrum:
24/3 (24/2), 381/2 (381), 382.

2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej – ulicy Składowej (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki):
Obręb Centrum:
25/1 (25), 27/2 (27), 28/2 (28), 368/12 (368/3), 380/2 (380);
Obręb Zatorze:
148/2 (148), 156.

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu  
– w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. c) e), g), h)), tj. przebudowy ul. Warszawskiej (drogi powiatowej 
nr 7275 S), przebudowy ul. Składowej (drogi gminnej nr 130495 S), budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
przebudowy zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania 
(w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Centrum:
12/2, 12/3, 15/2, 19, 20, 22, 24/4 (24/2), 25/2 (25), 26, 27/3 (27), 368/13 (368/3), 378/2, 380/1 (380), 381/1 (381);
Obręb Zatorze:
146, 147, 148/1 (148), 149, 157, 158.

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale

Nr działki wchodzącej  
w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 24/2 24/3 0,0517 24/4 0,8220 Centrum

2. 25 25/1 0,0030 25/2 0,0015 Centrum

3. 27 27/2 0,0880
27/1 0,0251

Centrum
27/3 0,2394

4. 28 28/2 0,0130
28/1 0,0144

Centrum
28/3 0,0338

5. 368/3 368/12 0,2200
368/11 0,4149

Centrum
368/13 4,1324

6. 380 380/2 0,1823 380/1 0,0327 Centrum

7. 381 381/2 0,2684 381/1 0,0138 Centrum

8. 148 148/2 0,0029 148/1 0,0021 Zatorze

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy Gliwice,  
z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer działki Numer działki pierwotnej Obręb Oznaczenie podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić przejęcie

Lp. 1. 2. 3. 4.

1. 24/3 24/2 Centrum Gmina Gliwice

2. 25/1 25 Centrum Gmina Gliwice

3. 368/12 368/3 Centrum Gmina Gliwice

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania przebudowy innych dróg publicznych, budowy i przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, przebudowy zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:
Tabela nr 3

Numer 
działki po 
podziale

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2

Zakres prac ograniczających  
korzystanie z nieruchomości

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Obręb: Centrum

1. --- 12/2 GL1G/00111409/5 3,3 Przebudowa zjazdu.

2. --- 12/3 GL1G/00091072/6 40,2 Przebudowa zjazdu.

3. --- 15/2 GL1G/00091072/6 39,3 Przebudowa zjazdu.

4. --- 19 GL1G/00038138/8 28,8 Przebudowa zjazdu, przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej.

5. --- 20 GL1G/00023446/2 36,2
Przebudowa zjazdu, przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej.

6. --- 22 GL1G/00015625/2 19,3 Przebudowa zjazdu.

7. 24/4 24/2 GL1G/00034341/6 21,5 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i rozbiórka budynku.

8. 25/2 25 GL1G/00032834/5 4,7 Budowa fragmentów sieci gazowej.

9. --- 26 GL1G/00032834/5 44,0

Rozbiórka części budynku, budowa 
fragmentów sieci gazowej,  
przebudowa odcinka sieci 

wodociągowej.

10. 27/3 27 GL1G/00027257/8 74,3 Budowa odcinka sieci gazowej.

11. 380/1 380 GL1G/00040814/8 208,4

Przebudowa drogi gminnej  
nr 130495 S – ul. Składowej, 

przebudowa sieci elektroenergetycznej 
nN i SN, sieci oświetlenia  

ulicznego i sieci kanalizacji 
teletechnicznej.

12. --- 378/2 GL1G/00067053/0 42,1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
nN i sieci oświetlenia ulicznego.

13. 381/1 381 GL1G/00048534/7 3,65 Przebudowa sieci  
elektroenergetycznej nN.

14. 368/13 368/3 GL1G/00128853/4 8,05 Budowa sieci kanalizacji 
teletechnicznej.

Obręb: Zatorze

1. --- 146 GL1G/00067053/0 113,1

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
nN i SN i sieci oświetlenia ulicznego, 

przebudowa drogi powiatowej  
nr 7275 S – ul. Warszawskiej.

2. --- 147 GL1G/00067053/0 50,5

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
nN i SN i sieci oświetlenia ulicznego, 

przebudowa drogi powiatowej  
nr 7275 S – ul. Warszawskiej.

3. 148/1 148 GL1G/00048534/7 20,5

Przebudowa fragmentu sieci 
elektroenergetycznej nN i SN i sieci 
oświetlenia ulicznego, przebudowa 

drogi gminnej nr 130495 S  
– ul. Składowej.

4. --- 149 GL1G/00032939/1 33,8 Przebudowa zjazdu, budowa sieci 
kanalizacji deszczowej.

5. --- 157 GL1G/00035204/1 32,8 Przebudowa zjazdu, budowa odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej.

6. --- 158 GL1G/0034187/8 31,5 Przebudowa zjazdu.

ObwIeszczeNIe
PRezYDeNTA MIAsTA GLIwIce

POUCZeNIe:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 505 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym 
– Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje,
iż 1 lipca 2019 r. zostały wprowadzone nowe ogólnopolskie formularze  

dotyczące podatków lokalnych, tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego. 

Powyższe zmiany regulują:
• rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach  

i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (DzU z 2019 r., poz. 1104);
• rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na 

podatek rolny (DzU z 2019 r., poz. 1105);
• rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na 

podatek leśny (DzU z 2019 r., poz. 1126).
Przedmiotowe formularze są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – bip.gliwice.eu w zakładce 
Wirtualne Biuro Obsługi -> Formularze do pobrania.

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZeNIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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 Gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

NIeRUcHOMOŚcIOfeRTY PRAcY

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 314/3, obręb Przedmieście, o pow. 0,0751 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00087258/3, i niewydzie-
lonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własno-
ści działki nr 314/2, obręb Przedmieście, o pow. 
0,0551 ha, księga wieczysta nr GL1G/00087258/3, 
położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 30 lipca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 260 000,00 zł*
*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości 1/2 w działce  
nr 314/2, obręb Przedmieście.
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 
Wadium: 26 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 314/4, obręb Przedmieście, o pow. 0,0900 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00087258/3, i niewydzie-
lonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własno-
ści działki nr 314/2, obręb Przedmieście, o pow. 
0,0551 ha, księga wieczysta nr GL1G/00087258/3, 
położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 30 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 301 000,00 zł*
*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości 1/2 w działce  
nr 314/2, obręb Przedmieście.
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 
Wadium: 31 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:

• dz. nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0497 ha, 
KW nr GL1G/00024024/4, użytek b – tereny miesz-
kaniowe, położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwi-
cach.

Termin przetargu: 30 lipca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 141 000,00 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 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 14 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.

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. Dodatkowych  

informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

NIeRUcHOMOŚcI NA sPRzeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

PRezYDeNT MIAsTA GLIwIce
INfORMUJe,

PRezYDeNT MIAsTA GLIwIce
INfORMUJe,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 130/2019 i nr 131/2019 do 9 lipca 2019 r.,
• od nr. 133/2019 do nr. 135/2019 do 15 lipca 2019 r.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 196/2019 do 12 lipca 2019 r.,
• nr 167/2019 do 12 lipca 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 191 – 195/2019 do 12 lipca 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 198/2019 do 16 lipca 2019 r.

DZIAŁKI poD  
bUDOWNICTWO  
mIESZkaNIoWE

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. 

Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargów udzielają pracownicy Wydziału  

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10 

oraz 32/338-64-11.

Położone  
przy ul. Poziomkowej  

w Gliwicach,  
obręb Czechowice Północ
 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2, 

KW GL1G/00092908/3
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
252 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, 
KW GL1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
256 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, 
KW GL1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
258 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2, 
KW GL1G/00092907/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
395 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 39 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

OPIS NIeRUCHOMOŚCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do 
prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzo-
ne (z wyjątkiem granic przylegających do nich 
nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzo-
ne), porośnięte dziko rosnącą roślinnością  
i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone  
w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 
(przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy).  
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłą-
cze energii elektrycznej oraz gazowe.

Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział 
wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Cze-
chowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, któ-
ra stanowi ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).

PRZeZNACZeNIe NIeRUCHOMOŚCI 
I SPOSÓb ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała  
nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 
13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – istniejące.

Ponadto teren obejmujący działki znajduje się 
w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Numer naboru DO/5/2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców bytomskich 25C,

zatrudni pracownika na stanowisko inspektora  
w Dziale Technicznym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach na stronie http://mzuk.
bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków  pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do 10 lipca 
2019 r. do godz. 15.00 w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytom-
skich 25C. Dokumenty, które wpłyną do Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/335-04-35.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 5,

zatrudni od 1 września 2019 r.  
nauczyciela informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: ukończone studia kierunkowe I lub II stopnia.
Oferty proszę składać drogą e-mailową lub osobiście.

Ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice, tel. 32/230-68-31, e-mail: szkola@zsti.gliwice.pl.

● młodszy specjalista w dziale  
    księgowości – osoba z orzeczonym  
    stopniem niepełnosprawności 

wykształcenie min. średnie ekonomiczne, 2-3 
lata doświadczenia zawodowego mile widziane, 
obsługa programu Ms Excel, zakres obowiązków: 
wprowadzanie danych do systemu, weryfikacja 
dokumentów sprzedażowych, księgowanie doku-
mentów kosztowych, rozliczane delegacji pracow-
niczych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

● kierowca ciągnika siodłowego 
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
mile widziane, prawo jazdy kat. C+E, kod 95, karta 
kierowcy, trasy: Polska – Włochy i powroty do 
Polski, co tydzień w domu; 

● blacharz – dekarz 
wykształcenie zawodowe – budownictwo, min. 
2 lata doświadczenia, umiejętność obróbki 
blacharskiej, zakres obowiązków: umiejętność 
naprawy dachów, obróbka blacharska, praca 
na wysokości pow. 3 metrów, praca na terenie 
działalności spółki (Gliwice, Zabrze, Knurów), 

oferta również dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności;

● magazynier/logistyk 
wykształcenie zawodowe lub średnie, znajomość 
języka angielskiego na poziomie B2, uprawnienia 
na wózek widłowy II WJO II, zakres obowiązków: 
przygotowywanie i pakowanie sprzętu, sporzą-
dzanie packing list i karnetów ATA, kontakt z fir-
mami transportowymi, kontrolowanie wysyłek 
przychodzących i wychodzących, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Żernica;

● opiekun/ka osoby starszej 
wykształcenie zawodowe (najlepiej kierunkowe), 
rok doświadczenia zawodowego, kurs opiekuna 
osób starszych, dobra znajomość języka niemiec-
kiego, zakres obowiązków: pomoc przy wykonywa-
niu codziennych czynności takich jak jedzenie czy 
ubieranie, troska o podopiecznego (uzależniona 
od stopnia i zaawansowania schorzeń), pilnowanie 
terminów wizyt lekarskich oraz towarzyszenie 
podopiecznemu przy nich, pomoc w dopełnianiu 
zaleceń lekarskich, towarzyszenie w spacerach 
i podczas wyjazdów, miejsce pracy: Niemcy.

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.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 27 czerwca 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr KD.210.32.2019.KM-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  

w Wydziale Komunikacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju  
354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 

• planowanych terminów poszczególnych eta-
pów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 12 lipca 2019 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50. 

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

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://
sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na 
tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w za-
mkniętej kopercie do pokoju 102B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać pocztą, 
w terminie do 6 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00, 
na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,  
Wydział Organizacyjno-Finansowy,  

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,  
z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach”

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

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w termi-
nie do 6 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.smgliwice.pl w zakładce BIP 
– NABORY. Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 9 sierpnia 2019 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 32/338-19-72, wew. 103.

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:szkola%40zsti.gliwice.pl?subject=
http://www.zsti.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.mzuk.pl
http://bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 453, obręb Żerniki, o pow. 0,0390 ha, położo-

na przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
GL1G/00032103/2, użytek b – tereny mieszkaniowe;

• działka nr 455, obręb Żerniki, o pow. 0,0746 ha, położo-
na przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
GL1G/00033908/2, użytek bi – inne tereny zabudowane.

Opis przedmiotu przetargu
Działki położone w centralno-wschodniej części miasta Gliwice 
przy ul. Tarnogórskiej. Kształt działki nr 453, obręb Żerniki, 
nieregularny, uniemożliwiający pełne zagospodarowanie. 
Kształt działki nr 455, obręb Żerniki, regularny zbliżony do 
prostokąta, teren nierówny. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Mocno odczuwalny hałas, 
działki położone w sąsiedztwie ruchliwych dróg.
Skomunikowanie przedmiotowych działek z siecią dróg pu-
blicznych, tj. z ul. Tarnogórską (w związku z ich łączną sprze-
dażą), powinno odbywać się zjazdem istniejącym na działce 
nr 453, obręb Żerniki. 
Przez teren działek przebiegają liczne sieci uzbrojenia terenu, 
które ograniczają możliwość zabudowy. Na działce nr 455 
usytuowana jest stacja TRAFO. 
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopo-
dobnie sieć drenarska, w momencie przeprowadzania ja-
kichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Koncepcją dróg 
rowerowych” planuje się przyszłościowo realizację trasy 
rowerowej nr 10 wzdłuż ul. Tarnogórskiej. Jej szczegółowy 
przebieg będzie znany po opracowaniu dokumentacji projek-
towej. Istnieje prawdopodobieństwo potrzeby zajęcia części 
przedmiotowych działek pod planowaną trasę rowerową. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia tere-
nu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. 
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nierucho-
mości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu 
z właścicielami sieci.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości
Działka nr 453, obręb Żerniki, obciążona jest służebnością 
drogi – przechodu i przejazdu w pasie biegnącym od ul. Tar-
nogórskiej, na całej szerokości części działki 453, położonej 
pomiędzy działkami nr 454 i 455, a następnie skręcającym 
w kierunku działki nr 452 – o szerokości 4,5 m wzdłuż granicy 
działki nr 453 z działkami nr 454 i 1648, na rzecz każdoczesnych 
właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 452. 
Działka nr 453, obręb Żerniki, obciążona jest służebnością 
przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. o powierzchni gruntu objętego służebnością 20,48 m².
Działka nr 455, obręb Żerniki, obciążona jest służebnością 
przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. o powierzchni 
gruntu objętego służebnością 34 m².
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 453, 455, obręb Żerniki, położone są na terenie, 
na którym od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „osiedla Żerniki”, położoną po zachod-
niej stronie ul. Tarnogórskiej. Przedmiotowy plan uchwalo-
ny został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr II/17/2014  
z 18 grudnia 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 31 grudnia 2014 r. pod 
poz. 6770. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 453, 455, 
obręb Żerniki, położone są na terenie oznaczonym symbolem:  
2 MU, tj. tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej inten-
sywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MU do 9 MU 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże, budynki gospodarcze, budynki pomocnicze,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu poprzez teren mieszkaniowo
-usługowy należy rozumieć teren, na którym obie te funkcje 
mogą występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych 
proporcjach.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 253 800,00 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 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Minimalne postąpienie: 2540,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 31 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
2 września 2019 r. 
I przetarg rozpoczął się 6 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i zakończył 
wynikiem negatywnym.
II przetarg rozpoczął się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i zakończył 
wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 25 400,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 453, 455, obręb Żerniki oraz 
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 25 lipca 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto banko-
we – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości 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 Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku oso-
by prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie 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 zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6782/2018 z 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności nieruchomości ozna-
czonej geodezyjnie jako działka nr 453, obręb Żerniki, za-
pisana w KW nr GL1G/00032103/2 oraz prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 455, 
obręb Żerniki, zapisana w KW nr GL1G/00033908/2 oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowych nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca 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 za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu,  zapisami 
uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014 z 18 grudnia 
2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego z 31 grudnia 2014 r. pod poz. 
6770, zapisami ksiąg wieczystych nr GL1G/00032103/2 
i GL1G/00033908/22 oraz stanem faktycznym działek, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działki 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte przedmiotu sprzedaży.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6782/18 
z 30 sierpnia 2018 r. 

6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
– Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; 
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań 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 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁAszA

Obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice 

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 
Gliwice 44-100); 

• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność 
zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu 
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku 
przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są 
dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane 
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody 
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników 
postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów pra-

wa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU 
nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);

• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. 
informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych sto-
sowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym 
postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postę-
powania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez 
Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej 
jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;

• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku po-
stępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę 
z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chro-
nionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, 
w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

NIeRUcHOMOŚcI

UŻYTKOwe

MIeszKALNe

LOKALe NA sPRzeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. MLeCZNA 4, lokal nr 7, I piętro, pow. 
59,68 m2, 4 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 500,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

• UL. ASNyKA 13, lokal nr III, parter, piw-
nica, pow. 82,99 m2, parter: 2 pomiesz-
czenia, pomieszczenie sanitarne, WC, 
piwnica: 2 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 260 700,00 zł
Wadium: 13 100,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

• UL. KORCZOKA 47, garaż nr 5, parter, 
pow. 13,18 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 200,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2019 r. od godz. 12.45 do 
13.00 (dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. 
od godz. 13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. KOZIeLSKA 13, garaż nr 2, parter, 
pow. 15,45 m2, 1 pomieszczenie, garaż 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 23 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin: 6 sierpnia 2019 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)

Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• UL.RybNICKA 52-54 – KOSÓW 2, garaż 
nr 2, parter, pow. 13,00 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 700,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 24 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 6 sierpnia 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• UL. PLebAŃSKA 18, lokal nr I, parter, 
I piętro, pow. 376,76 m2 + 2 piwnice  
o łącznej powierzchni: 42,51 m2, par-
ter: 15 pomieszczeń, 3 korytarze, 4 WC;  
I piętro: 4 pomieszczenia i 2 korytarze, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 092 120,00 zł
Wadium: 54 700,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2019 r. od godz. 16.00 do 
16.15, 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45 (do-
datkowy termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. WySZyŃSKIeGO 14b, lokal nr II, 
parter, I piętro, pow. 363,85 m2, par-
ter: wiatrołap, sala sprzedaży; I piętro: 
2 sale (wraz z antresolą), magazyn, trzy 
pomieszczenia biurowe, pomieszczenie 
gospodarcze, korytarz, kuchnia, WC, lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 120 200,00 zł
Wadium: 56 100,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2019 r. od godz. 15.30 do 
15.45, 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15 (do-
datkowy termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. DOLNyCH WAŁÓW 25A, lokal nr 6, 
parter (lewa oficyna), pow. 37,32 m2 
+ piwnica: 5,00 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój (lokal ma dostęp do WC 
w częściach wspólnych nieruchomości 
– klatka schodowa), lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 300,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

• UL. GRODOWA 18, lokal nr 7, III piętro 
(poddasze), pow. 26,97 m2 + piwnica:  
5,69 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 9 lipca 2019 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: 5 lipca 2019 r.

• UL. PROZy 5, lokal nr 2, parter, pow. 
60,20 m2 + piwnica: 5,01 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka, WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 177 744,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

• UL. MASTALeRZA 35, lokal nr 5, II pię-
tro, pow. 32,60 m2 + piwnica: 8,45 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 15 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 23 lipca 2019 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 19 lipca 2019 r.

• UL. bOHATeRÓW GeTTA WARSZAW-
SKIeGO 19, lokal nr 2, parter, pow. 
146,98 m2 + piwnica: 10,34 m2, 4 po-
koje, 2 kuchnie, 2 łazienki, przedpo-
kój, spiżarka, WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 379 000,00 zł

Wadium: 19 000,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15 (dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 28, lokal nr 8, parter, 
pow. 31,18 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do WC usytuowanym na klatce 
schodowej (pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 17 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. CHORZOWSKA 14, lokal nr 14, III pię-
tro, pow. 42,60 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 900,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 15 lipca 2019 r. od godz. 12.45 do 13.00 
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. CyRANeCZKI 4, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,26 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 400,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. ŚW. KATARZyNy 3A, lokal nr 5, II pię-
tro, pow. 30,36 m2 + piwnica: 6,35 m2  
+ WC – 0,92 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 315,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 22 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 6 sierpnia 2019 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 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.

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu  
za najem lokalu użytkowego usytuowanego przy:

● ul. Granicznej 51, pow. 35,00 m2.
Oględziny lokalu: 4 lipca 2019 r. od godz. 14.15 do 14.30.

Termin składania ofert: 12 lipca 2019 r.  Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl

http://www.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
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