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Głosowanie zakończone. 
Mieszkańcy wybrali

Gliwiczanie zadecydowali, jakie 
zadania jednoroczne zostaną zrealizo- 
wane w przyszłym roku. Tym razem wybra-
li pięć – dwa z Łabęd oraz po jednym z Boj- 
kowa, Starych Gliwic i osiedla Baildona. 

Wakacje na boisku? 
Odwiedźcie te miejsca!

Boiska w Starych Gliwicach i w rejonie 
rzeki Ostropki – to niedawno zakończo-
ne inwestycje Miejskiego Zarządu Usług  
Komunalnych. Obydwie cieszą się sporym 
zainteresowaniem mieszkańców.

5

Wszystkie dzieci 
pani Dobosz

Stworzyła pierwszą na Śląsku rodzinę 
zastępczą dla nieletnich, samotnych mam. 
Za swoją działalność, z rąk Prezydenta RP, 
odebrała Złoty Krzyż Zasługi. Przedstawia-
my gliwiczankę Kazimierę Dobosz.

„Filharmonia” 
w plenerze

Szykuje się wyjątkowe zderzenie 
dwóch wybitnych artystów, którzy zapre-
zentują swoją twórczość w… plenerze. 
12 lipca w Parku Chopina koncert zagrają 
Mike Stern i Didier Lockwood.

3Hala GLIWICE
– przykrywamy dach
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https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Krzysztof Kobyliński zagra 11 lipca na Warsaw Summer Jazz Days 2015. Gliwicki 
kompozytor i pianista, twórca m.in. festiwalu PalmJazz będzie bohaterem 
wieczoru kompozytorskiego na jednym z najważniejszych festiwali jazzowych 
na świecie. Na scenie towarzyszyć mu będą Krzysztof Kobyliński Etnojazz 
Orchestra (w składzie: KK Pearls, Orkiestra Auksa z Markiem Mosiem, Stanisław 
Soyka) i Joey Calderazzo Piano Trio. Więcej na www.krzysztofkobylinski.com.

Elektryczny bolid SG Bullet, skonstruowany przez studentów Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, znów w gronie najlepszych. W wyścigu samochodów elektrycznych 
formuły F24+, który odbył się na torze Rockingam w Anglii, gliwicki pojazd zajął 
trzecie miejsce. SG Bullet przebył 27 okrążeń, czyli tylko o jedno mniej niż zwycięz-
ca. Zespół Silesian Greenpower co roku bierze udział w wyścigu Corporate Chal-
lenge, a od zeszłego roku startuje również w lidze samochodów elektrycznych.

Marzy wam się żegluga i wakacje na wodzie? Jeśli nie po drodze wam na Mazury, 
możecie skorzystać z tego, co jest w Gliwicach. Przystań motorowodna Marina  
(ul. Portowa 28) zaprasza w niedziele i święta (godz. 11.00 i 16.00) na rejsy statkiem 
Samba. Marina jest czynna każdego dnia i wówczas również możecie korzystać 
m.in. z czarteru łodzi. Śluzy Rudziniec i Kłodnica są świeżo po modernizacji – jest 
okazja, by ocenić jakość. Więcej informacji znajdziecie na www.marinagliwice.pl.

Gliwicka formacja „Wiewiórka Na Drzewie” walczy w konkursie Fresh Blood 
In The Forest festiwalu Behind The Trees. Pomóżmy im przejść dalej, a może  
i wygrać konkurs!  Wystarczy kliknąć na link http://woobox.com/cfioiw/vote/
for/8291640# Głosować można codziennie, do 9 sierpnia. Jeśli „Wiewiórom” 
się uda, rozpoczną współpracę z Sony Music Polska! Zespół powstał w 2008 r. 
i od tamtej pory nie tylko gra świetną muzykę, ale też działa charytatywnie.

Gliwiczanin na prestiżowym festiwaluEko-zwycięstwo

Lato w marinieGłosujcie na „Wiewiórki”

Przed nami trzeci, ostatni weekend z cyklu Sezon Letni w Teatrze Victoria.  
Tym razem spotkania, projekcje i koncerty będą dotyczyły kultury żydowskiej. 
W sobotę, 11 lipca, zobaczymy poruszający film „Kabaret śmierci” w reż. An-
drzeja Celińskiego i wysłuchamy klimatycznego koncertu muzyki klezmerskiej 
Mojśe Band. W niedzielę odbędzie się projekcja filmu „Wypełnić pustkę” oraz 
koncert pieśni żydowskiej „Sekretny ogród” w wykonaniu zespołu Anashim. 

„Pantery”, które trenują w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, wywal-
czyły brązowy medal na X Mistrzostwach Europy Mażoretek. Zawody odbyły 
się w ostatni weekend czerwca w Kędzierzynie-Koźlu. „Pantery” były najmłod-
szym zespołem w kategorii juniorek. – Ten sukces to owoc zaangażowania 
rodziców, wsparcia dyrekcji, systematycznej pracy oraz częstych występów 
– podkreśla Grażyna Pilichowicz, instruktorka grupy. Medalistkom gratulujemy!

Wieczór z kulturą żydowską Wytańczony sukces
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Przy ul. Akademickiej powstaje Hala widowiskowo-sportowa  
GLIWICE. Intensywne prace prowadzone są zarówno wewnątrz,  
jak i wokół kompleksu. Obecnie trwa m.in. przykrywanie dachu 
głównej areny. Jak przyznaje kierownik budowy, konstrukcja dachu 
to najciekawszy element tego obiektu. 

Jeszcze niedawno – podczas ma-
jowego Dnia Otwartego – można było 
podziwiać główną arenę budowanej Hali 
GLIWICE skąpaną w słońcu. Obecnie 
trwa przykrywanie dachu blachą tra-
pezową. – Przykryliśmy już prawie połowę  
z 16,5 tys. m2 powierzchni dachu. Równo-
cześnie montowane są klapy oddymiające.  
W sumie będzie ich 95. Jednocześnie przy-
stępujemy do układania izolacji termicznej 
i membrany na gotowych już fragmentach 
blachy – informuje Tomasz Kaźmierczak, 
kierownik budowy z firmy MIRBUD S.A., 
która jest generalnym wykonawcą inwe-
stycji. 

Jego zdaniem dach, który kształtem 
przypomina końskie siodło, to najciekaw-
szy element konstrukcji tego obiektu. 
Tworzy ją żelbetowy ring opierający się 
na 40 słupach, na którym rozciągnięto  
58 stalowych lin – 29 głównych (na  
kierunku wschód-zachód) i 29 napręża-
jących (na kierunku północ-południe).  
– Nie są to elementy tuzinkowe, spotykane 
w innych tego typu obiektach – przyznaje 
Tomasz Kaźmierczak. 

Podczas, gdy w hali głównej roboty 
koncentrują się na dachu, to kilka pozio-
mów niżej trwa wykańczanie konstrukcji 
trybun okalających arenę. W przyszłości 
zamontowanych zostanie tutaj 10,5 tys. 
krzesełek. Przewidziano także trybuny 
mobilne na kolejne 3,2 tys. miejsc. 

W budynku hali głównej dobiegają 
także końca roboty murowe – przygo-
towane są niemal wszystkie posadzki, 
wznoszone są ostatnie ścianki, a te które 
już powstały są tynkowane. Na najniższym 
poziomie – podziemnego parkingu – wy-
konywana jest izolacja termiczna, a na naj-
wyższym trwa montaż tzw. korony hali. To 
konstrukcja stalowa elewacji nad ostatnim 

stropem. Prace nad tym elementem są za-
awansowane w 75% i powinny zakończyć 
się na przełomie wakacji. Potem robotnicy 
będą mogli zająć się samą elewacją. Doce-
lowo cała fasada hali będzie przeszklona, 
a na długości obu maszynowni będą po-
ziome żaluzje. Na elewcaji zamontowany 
zostanie obwodowy ekran ledowy skła-
dający się z 64 tys. punktów świetlnych.

Do hali głównej przylega mniej-
sza hala treningowa o powierzchni  
2,5 tys. m2 oraz budynek fitness.  
W pierwszym z tych obiektów, w którym 
w przyszłości na trybunach będzie mogło 
zasiąść ponad 1000 widzów, pod stropem 
układany jest tynk akustyczny. To cienka, 
licząca 76 mm warstwa o szczególnych 
właściwościach dźwiękochłonnych. Nato-
miast budynek fitness jest niemal gotowy 
– został zadaszony, wzniesiono wszystkie 
wewnętrzne ściany. Teraz ruszają roboty 
elewacyjne. 

Równolegle w Hali GLIWICE prowa-
dzone są prace instalacyjne. Powstało już 
przyłącze wodociągowe, trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej. Sporo dzieje się 
także wokół powstającego kompleksu. 
Układane są m.in. kolejne warstwy  
pod przyszłe drogi, place, parkingi i chod-
niki. 

Budowana przy ul. Akademickiej  
Hala widowiskowo-sportowa GLIWICE 
będzie jednym z największych tego typu 
obiektów w Polsce. Będą mogły odby-
wać się tam koncerty, targi, kongresy  
i zawody sportowe rangi krajowej,  
europejskiej i światowej. Szczegółowe 
informacje o inwestycji można znaleźć  
na stronie internetowej hali.

           

                 (bom)

INWESTYCJE
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AKTUALNOŚCI

6 lipca zaczęło działać Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Przy ulicach  
w centrum miasta stanęły także pierwsze parkomaty – zawiadamia Śląska Sieć 
Metropolitalna, miejska spółka, która odpowiada za wdrożenie sytemu. 

Biuro Obsługi Strefy Płat-
nego Parkowania mieści się 
przy ul. Bojkowskiej 37 w po-
koju 001C na parterze budynku  
nr 3 (gmach z wieżą) i jest 
czynne w poniedziałki, wtor-
ki, środy i piątki w godzinach 
7.30 – 15.30 oraz w czwartki  
w godz. 10.00 – 18.00. Osoby 
mieszkające w SPP mogą wy-

kupić tam „Abonament Miesz-
kańca” (120 zł rocznie), a ci, 
którzy systematycznie parkują 
w strefie, bo na przykład pracu-
ją w centrum miasta – „Ryczałt 
Wielodniowy” (od 5 dni do  
1 roku). 

Z początkiem tygodnia przy 
ulicach w centrum miasta sta-
nęły także pierwsze parkomaty. 

To tzw. PIAP-y (Punkty Infor-
macji Administracji Publicznej) 
– nowoczesne i wielofunkcyjne 
urządzenia, w których będzie 
można nie tylko płacić za par-
kowanie, ale uzyskać docelowo 
wiele informacji o mieście,  
np. o miejskich obiektach, ga-
stronomii, hotelach, wydarze-
niach w Gliwicach, komunikacji 

miejskiej lub telefonach alar-
mowych. – Do połowy miesiąca 
przy ulicach w centrum miasta 
ma się pojawić 96 takich urzą-
dzeń. W drugiej połowie lipca 
rozpoczną się testy. Wówczas 
mieszkańcy będą mogli druko-
wać tzw. bilety zerowe. Nato-
miast pobieranie opłat za parko-
wanie rozpocznie się 3 sierpnia 
– informuje Mariusz Kopeć ze 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Przypomnijmy, że Strefę 
Płatnego Parkowania wyzna-
czono w odległości mniej więcej 
kilkuset metrów od Rynku oraz 
ul. Zwycięstwa i podzielono 
na dwie podstrefy. Droższa 
podstrefa A obejmie starówkę,  
a tańsza podstrefa B – pozosta-
łe ulice w centrum. W obydwu 
istnieje około 2500 miejsc po-
stojowych.

Za parkowanie będziemy 
płacić od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00  
do 18.00. Opłaty będą zróżni-
cowane – druga i trzecia godzi-
na parkowania będą droższe  
od pierwszej, aby zachęcić do 
możliwie jak najkrótszego posto-
ju. 15 minut to najkrótszy czas, 
za który będzie można zapłacić, 
natomiast kupując jednorazowo 
bilet na 5 godzin, będzie moż-
na zajmować miejsce parkin-

gowe przez cały dzień. Cennik  
i szczegółowe informacje są do-
stępne na stronie internetowej  
www.parkowaniegliwice.pl. 
Można je także uzyskać dzwo-
niąc na infolinię Strefy – 32/441-
90-60 lub 32/441-90-34. 

               (bom)

Dobiega końca projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach  
– II etap” . Mieszkańcy Bojkowa, który dotąd nie był skanalizowany, mogą już podłą-
czać się do nowej sieci. Wkrótce taką możliwość będą mieli też mieszkańcy Ostropy.

Mimo dużego zakresu robót 
praca w Bojkowie przebiegała 
na tyle sprawnie, że budowę 
udało się zakończyć przed cza-
sem. Ostatni etap zamykający 
inwestycję to podłączenia do 
sieci poszczególnych posesji.
Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji  
pomagają mieszkańcom skana-
lizowanych dzielnic sprawnie 
przejść proces podłączania. 

– Staramy się wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców 
i ułatwić formalności. Dlatego 
mieliśmy swoje przedstawi- 
cielstwo w Bojkowie, by miesz-
kańcy nie musieli przyjeżdżać 
do nas. Chętnie pomagamy  

w wypełnianiu dokumentów – 
zaznacza Henryk Błażusiak, pre-
zes zarządu PWiK w Gliwicach.  
– Mieszkańcy skanalizowanych 
dzielnic skorzystają nie tylko pod 
względem ekologicznym. Taka 
forma odprowadzania nieczy-
stości jest również bardziej 
opłacalna niż wywożenie ich 
beczkowozami – dodaje. 

Przypomnijmy, że w trak-
cie przygotowań do realizacji  
inwestycji w Bojkowie i Ostropie 
ponad 60% mieszkańców tych 
dzielnic zadeklarowało chęć  
korzystania z sieci kanalizacyj-
nej. Do tej pory w Bojkowie 
85% gospodarstw domowych 
uzyskało warunki techniczne 

podłączenia, a w Ostropie  
– 50 %. 

W Ostropie roboty budow-
lane są już na ukończeniu. PWiK 
planuje organizację cotygodnio-
wych spotkań informacyjnych 
dla zainteresowanych – pierw-
sze mają odbyć się w sierpniu. 

Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w Gliwicach 
to inwestycja zakrojona na sze-
roka skalę. Prawie całe miasto 
ma dostęp do nowoczesnej 
sieci kanalizacyjnej. Całość po-
chłonęła ponad 350 mln zł i była 
dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej. 

                (mag)

Biuro rozpoczęło pracę, 
zamontowano pierwsze parkomaty

Mieszkańcy Bojkowa 
mogą już podłączać się do kanalizacji

Mieszkańcy mogą składać 
wnioski o wydanie warunków 
technicznych podłączenia do 
kanalizacji w siedzibie PWiK 
przy ul. Rybnickiej 47. 

Druki dokumentów nie-
zbędnych do podłączenia się 

do kanalizacji sanitarnej są 
dostępne na miejscu oraz na 
stronie www.pwik.gliwice.pl  
w zakładce „Biuro Obsługi 
Klienta”. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać dzwoniąc 
pod nr 32/338-71-71. 
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Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania działa przy ul. Bojowskiej 37
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Ma 6 własnych dzieci, 18 wnucząt i kilkanaścioro  
wychowanków, dla których stała się dyżurną mamą. 
Stworzyła pierwszą na Śląsku rodzinę zastępczą  
dla nieletnich, samotnych mam. Za swoją niezwy-
kłą działalność gliwiczanka Kazimiera Dobosz, z rąk  
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odebrała 
Złoty Krzyż Zasługi.

Wchodzimy do sporego 
mieszkania w kamienicy przy 
ul. Okrzei. Jest odnowione, 
schludne i kolorowe. W jednym 
z pokoi śpi mała Roksana, córecz-
ka Martyny, która ma już 19 lat  
i niedługo opuści ciepły kąt  
u pani Kazimiery. 

Młoda mama, choć jesz-
cze pełna obaw dotyczą-
cych samodzielnego życia, 
zamieszka tylko z córką, 
niedaleko zastępczej mamy,  
w mieszkaniu przyznanym jej  
z zasobów gminy. Wyprowa-
dzi się „na swoje”, jak inne 
podopieczne pani Dobosz.  
A było ich sporo – Ada, Agniesz-
ka, dwie Anie, Kasie, Wiole,  
Natalia, Marta, Andżelika, Żane-
ta i Aneta. Większość trafiła tu 
z własnymi dziećmi. Teraz jest 
Ania, która mieszka tu od 2007 
roku, Martyna z córeczką (któ-
ra właśnie śpi) oraz dwie małe 
siostrzyczki – dwuletnia Dajana 
i czteroletnia Nikola (trafiły tu  
z interwencji). 

Dziewczynki są wspa-
niałe, otwarte, chętnie się 
przytulają, zaglądają ciekawie 
przez ramię fotoreportera  
– chcą wiedzieć jak wyszły zdjęcia.  
Dzięki trosce zastępczej mamy 
i cioć, na pierwszy rzut oka nie 
widać, że przeżyły dramat, który 
nie powinien spotkać żadnego 
dziecka. 

Mówią, że jestem  
niepoważna

Pani Dobosz ma 58 lat  
i niespożytą energię. Roztacza 

wokół siebie aurę ciepła i miło-
ści. Zawsze taka była. Gdyby nie 
połączenie dobrego serca i moc-
nego charakteru, nie udałoby się 
jej wychować szóstki własnych 
dzieci, nie wspominając o gro-
madce zastępczych. Jako młoda 
dziewczyna, radosna, choć nie 
beztroska, nie przypuszczała,  
że takie będzie jej życie.

Wszystko zaczęło się  
w 1996 roku. Los sprawił, że zo-
stała rodziną zastępczą najpierw 
dla swoich wnuków. Gdy wnuki 
szczęśliwie wraz z mamą opu-
ściły azyl, pani Dobosz nie mo-
gła znieść wszechobecnej ciszy  
i niemal irytującego spokoju.

 – Poszłam na specjalny kurs  
w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
zwolniłam się z pracy i od 2006 
roku funkcjonuję jako profe-
sjonalna, zawodowa rodzina 
zastępcza – śmieje się Kazimiera 
Dobosz. 

Jako pierwsza u pani Kazimie-
ry pojawiła się szesnastoletnia 
Ada z synkiem Dawidem. Póź-
niej przyszły kolejne dziewczyny 
z bagażem najczęściej smutnych 
doświadczeń. 

– Nie zawsze było łatwo, bo 
z niektórymi młodymi mamami 
da się współpracować, z innymi 
nie. Z tymi, które nie są w sta-
nie się zaaklimatyzować, źle się 
zachowują, po prostu trzeba się 
rozstać. Jednak ani razu nie żało-
wałam swojego wyboru. Ludzie 
mówią, że jestem niepoważna, 
bo się obcymi zajmuję. Nie jest 
to droga usłana różami, bo od-
powiada się i za dziecko, które 

zostało mamą i za jej pociechę. 
Ale ja wiem, że warto. Widzę jak 
moje dziewczyny dorastają, stają 
się dobrymi matkami. Niemal ze 
wszystkimi mam dobry kontakt, 
odwiedzają mnie – opowiada 
pani Kazimiera. 

Krzyż od Prezydenta
W marcu z gliwickimi rodzi-

nami zastępczymi spotkała się 
pierwsza dama Anna Komorow-
ska. Na spotkanie zaproszono 
również panią Dobosz ze swoimi 
podopiecznymi. Trzy miesiące 
później, w czerwcu to pani  
Dobosz pojechała do Warszawy. 
Za opiekę nad młodymi matka-
mi, wraz z innymi 20 rodzinami  
z całej Polski, została uhonoro-
wana Złotym Krzyżem Zasługi. 

– Dowiedziałam się, że do 
wyróżnienia wytypował mnie 

Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic. Byłam mile 
zaskoczona. Nie spodziewałam 
się, bo przecież nic niezwykłego 
nie robię. Po prostu pomagam. 
Ta opieka również mi wiele 
daje, bo bez rodziny nie da się 
żyć. Każdego namawiałabym 
do założenia rodziny zastępczej  

– mówi Kazimiera Dobosz i doda-
je: Wyróżnienia są bardzo miłe, 
ale najważniejsze, żeby wszystkie 
moje dziewczyny ułożyły sobie 
życie.

   (mf)

Nie tylko na szczeblu gliwickim, ale również wojewódzkim do wyróżnienia wybrano tylko 
rodzinę zastępczą Kazimiery Dobosz. Pani Kazimiera jest pierwszą w historii Gliwic rodziną 
zastępczą uhonorowaną przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi

Aktualna rodzinka pani Dobosz. Od lewej: Ania, Nikola (siedzi na kolanach),  
Kazimiera Dobosz z Dajaną i Martyna

Pani Kazimiera jest bardzo dumna z wyróżnienia.  
Podkreśla jednak, że najważniejsze jest to, żeby jej  
podopieczne ułożyły sobie życie i były szczęśliwe

Rodzina zastępcza tymczasowo lub stale opiekuje się 
i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzuco-
ne lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapew-
nić im bezpieczeństwa i opieki. Najczęściej dziecko prze-
bywa w rodzinie zastępczej do momentu uregulowania  
sytuacji życiowej własnej rodziny. W niektórych przypadkach 
taka sytuacja trwa aż do momentu osiągnięcia pełnolet-
ności lub usamodzielnienia się dziecka. Osoby chcące zo-
stać rodziną zastępczą, wszystkie ważne informacje znajdą  
na stronie internetowej.

www.rodzinazastepcza.gliwice.pl
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Wszystkie dzieci pani Dobosz

www.rodzinazastepcza.gliwice.pl
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SPORT

SZACHOWI JUNIORZY 
NA PODIUM

STRAŻACY NA MEDALEKO(F)RAJDY

WYGRANA  
NA DOBRY POCZĄTEK

„Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto” to cykl 4 rajdów, który 
rozpoczął się 28 czerwca. Impreza odbywa się już po raz siódmy,  
a chętnych do wspólnych, rowerowych wycieczek nie brakuje.

Najbliższy rajd organizowany przez 
gliwicki samorząd wystartuje w nie-
dzielę, 12 lipca, o godz. 9.00 sprzed 
głównego wejścia do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. 

– Rowerowa wycieczka to świetna 
okazja do poznania innych amatorów 
dwóch kółek i najbliższej okolicy – zachę-
ca Dariusz Stanek z Wydziału Środowiska 
UM.

Poprzednia wyprawa (do Zbrosła-
wic) zgromadziła uczestników w różnym 
wieku. Tym razem trasa poprowadzi 
do Świętoszowic. Została zaplanowana 
tak, by poradzili sobie z nią również po-

czątkujący kolarze. Ale to nie znaczy, że 
podczas rajdu zabraknie wyzwań. 

 – Podczas każdej z wypraw z cyklu 
„Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto” 
organizujemy quiz wiedzy ekologicznej – 
zaznacza Dariusz Stanek. – Warto wyka-
zać się wiedzą z tej dziedziny, bo dla tych, 
którzy podczas wszystkich rajdowych 
quizów zdobędą najwięcej punktów, 
przygotowaliśmy nagrody. 

Szczegółowy regulamin imprezy 
można znaleźć na stronie internetowej  
www.gliwice.eu w zakładce „Ekologia”. 

Jarosław Tomicki i Dariusz Steuer na co dzień są strażakami,  
ale swoje hobby – tenis stołowy – traktują równie poważnie. Udo-
wodnili to na Światowych Igrzyskach Służb Mundurowych Fairfax, 
które odbyły się na przełomie czerwca i lipca w Waszyngtonie (USA). 

W imprezie wzięło udział 12 ty-
sięcy zawodników z ponad 60 krajów,  
którzy rywalizowali w 60 dyscyplinach. 

Gliwiccy strażacy zaprezentowali 
światowy poziom gry. Jarosław Tomic-
ki dopiero w finale uległ policjantowi  
z Singapuru Pang Xue Jie 2:4 i zdobył 
wicemistrzostwo. 

W indywidualnych rozgrywkach  
Dariusz Steuer uplasował się na wysokim 
piątym miejscu, a w klasyfikacji europej-
skiej zajął drugą lokatę. 

Kolejny srebrny medal gliwiccy 
strażacy wywalczyli wspólnie – w grze 
deblowej. 

              (mag)

To był udany początek sezonu –  drużyna futbolu amerykańskiego 
Gliwice Lions wygrała starcie z Wolverines Opole 40:6. 

Pierwszy w tym sezonie mecz gliwic-
kie Lwy rozegrały 28 czerwca na opolskiej 
murawie. Nasi futboliści konsekwent-
nie powiększali przewagę. Od samego 
początku spotkania, do końca trzeciej 
kwarty nie pozwolili gospodarzom  
na zdobycie punktu. Wysoka wygrana 
wskazuje na to, że treningi przyniosły 
pożądany efekt. Przed rozpoczęciem 
sezonu gliwiczanie rozgrywali mecze  
sparingowe, a mocne wygrane z Pre-
torians Skoczów (24:6) i Tigers Kraków 
(37:6) rozbudziły apetyt na kolejne zwy-
cięstwa. 

Przypomnijmy, że w tym sezonie 
gliwicką drużynę zasilili nowi, młodzi za-
wodnicy, dla których występ w barwach 
Lionsów to często pierwszy sprawdzian 
w lidze. Gliwickie Lwy ostrzą sobie pazu-
ry na skok do wyższej klasy rozgrywkowej 
– I Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. 
Obecnie grają w południowo-zachodniej 
grupie PLFA II. Najbliższy mecz rozegrają 
18 lipca. Zmierzą się u siebie, na boisku 
w Wilczym Gardle, z Panthers B Wrocław. 

Informacje o drużynie Gliwice Lions 
można znaleźć na stronie  internetowej 
www.gliwicelions.eu.

Pięć medali przywieźli młodzi szachiści KŚ AZS Gliwice z Indywidual-
nych Mistrzostw Śląska Juniorów w szachach klasycznych. 

Konkurencja była spora, bo  
w zawodach, które rozegrano w Imie-
linie między 20 a 24 czerwca, wzięło 
udział 379 osób z 36 śląskich klu-
bów. KŚ AZS Gliwice reprezentowało  
27 zawodników. Dziewczęta i chłopcy 

rywalizowali w pięciu kategoriach wie-
kowych: do 8, 11, 13, 15 i 18 lat, a każdy 
uczestnik rozegrał dziewięć partii. 

Zawodnicy walczyli nie tylko o tytuły 
mistrzów Śląska, ale też o awanse do 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Junio-
rów w grupach do 9, 11 i 13 lat. 

Młodzi gliwiczanie zdobyli w sumie 
5 medali – 3 srebrne i 2 brązowe. Wice-

mistrzami Śląska zostali: Elżbieta Pisarek  
(w grupie dziewcząt do 11 lat), Małgo-
rzata Kawecka (w grupie dziewcząt do 
13 lat) i Karol Kukuła (w grupie chłop-
ców do 13 lat). Na trzecim miejscu  
w swoich grupach wiekowych uplaso-

wały się Alicja Białek (grupa do 9 lat)  
i Jagoda Wójcik (grupa do 15 lat).

Awans do Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Juniorów uzyskali: 
Alicja Białek, Małgorzata Kawecka,  
Klara Kukuła, Elżbieta Pisarek, Leon 
Duda, Karol Kukuła, Jan Pisarek  
i Sebastian Szeliga. 
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www.gliwicelions.eu
www.gliwice.eu
www.instagram.com/gliwice_official
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ROZMAITOŚCI

Boiska w Starych Gliwicach i w rejonie rzeki Ostropki – to niedaw-
no zakończone inwestycje Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 
Obydwie cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. 

Piłka nożna, ręczna, a może koszy-
kówka? Mieszkańcy osiedla Stare Gliwice 
mogą już korzystać z nowego, wielofunk-
cyjnego boiska przy ul. Sadowej. 

Obiekt wyposażono w dwie bramki 
i cztery kosze do gry w koszykówkę oraz 
specjalną, elastyczną, poliuretanową na-
wierzchnię, która ma zmniejszyć ryzyko 

urazów i łagodzić skutki upadków. Całość 
ogrodzono, postawiono też nowe ławki  
i kosze na śmieci. Budowa kosztowała  
400 tys. zł. Środki finansowe w całości 
pochodziły z budżetu miasta.

 – Chętnych do gry w piłkę nożną czy 
kosza na nowym boisku nie brakuje. To 
inwestycja, która pomaga zintegrować 

i pobudzić do aktywności lokalną spo-
łeczność – podkreśla Andrzej Urban, 
przewodniczący zarządu Rady Osiedla 
Stare Gliwice. Rada zorganizowała tam 
już piłkarski turniej „Otwarcie boiska 
2015”, w którym wzięło udział 9 drużyn  
i zapowiada kolejne sportowe imprezy 
nie tylko dla najmłodszych. 

MZUK systematycznie odnawia, 
doposaża i zagospodarowuje tereny re-
kreacyjne w różnych częściach naszego 
miasta. Do ruchu na świeżym powietrzu 
zachęca m.in. odnowione, trawiaste 
boisko w rejonie skrzyżowania ulic So-

bieskiego i Słowackiego. Przystrzyżono  
i odnowiono tam trawę, wyrównano 
teren i wykonano drenaż, wyznaczono 
też linie boiska, postawiono nowe bramki 
i ławki. 

Odświeżenie boiska i terenu przy 
Ostropce kosztowało ok. 42 tys. zł  
i zostało wykonane w ramach jedno-
rocznego zadania „Rekultywacja tere-
nów  zielonych nad Ostropką”, na które 
zagłosowali w ubiegłym roku mieszkańcy 
Gliwic. 

                          
                (mag) 

Przyjazna przestrzeń, miejsca wypoczynku oraz pomieszczenia biu-
rowe dla 450 pracowników – tak będzie wyglądać Future Four, czyli 
czwarty już biurowiec firmy Future Processing. Charakterystyczny 
budynek z ciemną elewacją jest jednym z największych, jakie po-
wstają na terenie Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej. Zakończenie 
pierwszego z trzech etapów prac planowane jest na wrzesień. 

Nowy, trzypiętrowy budynek doskona-
le wpisuje się w charakter Nowych Gliwic 
– miejsca, które z terenów kopalnianych 
przekształciło się w strefę parków tech-
nologicznych i biznesowych. Nowoczesna 
architektura pasuje do wizerunku firmy. 
Elewacje biurowca kolorystycznie nawią-
zują do pozostałych budynków w FParku. 

Pod ciemną fasadą kryje się przestrzeń 
pełna pasji i różnorodności, która przygo-
towana została z myślą o pracownikach 
i ich potrzebach. W nowym obiekcie 
przewidziano pomieszczenia biurowe 
dla 450 pracowników, które spełniają  
wymagania użytkowników firmy branży IT.  
Jest również przestronne lobby z recepcją 

oraz patio z tarasami, ścieżkami i oczkami 
wodnymi. Tu pracownicy mają się spotykać  
i odpoczywać. Zielono będzie zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.  
Przy biurowcu powstaną również parkingi 
dla pracowników oraz miejsca dla rowe-
rów.

Future Processing to gliwicka firma 
informatyczna, która od 2000 r. spe-
cjalizuje się w tworzeniu oprogramo-
wania komputerowego na potrzeby 
międzynarodowego handlu, przemysłu  
i usług. Obecnie zatrudnia ok. 700 osób.  
W rankingu Deloitte, FP zostało uznane  
za jedno z 20 najdynamiczniej rozwijają-

cych się przedsiębiorstw w Europie Środko-
wej. Według miesięcznika Forbes, zajmuje  
13. miejsce pośród polskich przedsię-
biorstw najszybciej zwiększających swoją 
wartość, a w badaniu Universum Student 
Survey zdobyło tytuł Idealnego Pracodaw-
cy 2013, 2014 i 2015 r.

Pierwszy etap prac przy Future 
Four, obejmujący powierzchnię ponad  
2500 m2,  zakończy się we wrześniu tego 
roku. Docelowa powierzchnia Future Four  
to 6600 m2.   

    (nd)

Wakacje na boisku?  
Odwiedźcie te miejsca!

Tak pracuje się w Gliwicach 
– nowoczesny biurowiec Future Four
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Nowe boisko wielofunkcyjne przy ul. Sadowej
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

1999 – folder 01

1999 – folder 01 1999 – folder 02

15 czerwca prawie pół miliona ludzi zgromadzonych  
na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego oczekiwało na przylot 
Jana Pawła II, który z powodu niedyspozycji zdrowotnej 

nie dotarł do Gliwic

17 czerwca Papież niespodziewanie przyleciał do Gliwic. 
Jego niezwykła rozmowa z tłumem zebranych spontanicz-

nie na lotnisku pielgrzymów została odnotowana przez 
światowe agencje prasowe

W czerwcu blisko 3 tys. gliwickich trzynastolat-
ków, absolwentów szóstych klas szkół podsta-
wowych, otrzymało dokumenty równoznaczne 
ze świadectwami ukończenia „podstawówek”.  
Po wakacjach rozpoczęli oni – jako pierwszy  

rocznik – naukę w trzyletnich gimnazjach

W 1999 roku przekazano do eksploatacji  
mikrobus marki volkswagen t4 kombi,  

przeznaczony do przewozu osób  
niepełnosprawnych w Gliwicach.  

Pojazd został zakupiony  
m.in. ze środków budżetu miasta

W marcu po gruntownym wielomiesięcznym  
remoncie oddano do użytku podziemny tunel  

dla pieszych, łączący ul. Bohaterów Getta  
Warszawskiego z ul. Toszecką

W lipcu ogłoszono, że Gliwice będą siedzibą 
Sądu Okręgowego

W czerwcu w gliwickiej firmie  
ISOVER-GULLFIBER POLSKA uruchomiono  

najnowocześniejszą w Europie linię produkcyjną,  
umożliwiającą wytwarzanie wełny szklanej

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    1999
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25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

1999 – folder 02

09-07-1999     07:33

Pod koniec września otwarto pierwszy w Gliwicach  
hipermarket TESCO

Na początku grudnia przekazano do użytku kryty basen przy ul. Mewy 36

Pod koniec listopada oddano do użytku nowe 
składowisko odpadów komunalnych w Gliwi-

cach. Na zdjęciu pierwszy transport śmieci

31 grudnia – na zmodernizowanym gruntownie Placu Krakowskim  
trwają przygotowania do zabawy sylwestrowej pod gołym niebem

Przed świętami Bożego Narodze-
nia w UM otwarto nową siedzibę 

Urzędu Stanu Cywilnego

cdn.

PRZEGLĄD WYBRANYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA MIASTA    1999
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ŚLADAMI HISTORII

Ucząc się w trakcie studiów nazw detali architektonicznych, określenie jednego  
z nich szczególnie przypadło mi do gustu – łuk tęczowy. Czyż nie brzmi optymi-
stycznie, kolorowo? Co to jest i gdzie możemy go zobaczyć?

Jest to łuk, który zamyka 
od góry fragment ściany od-
dzielającej nawę kościoła od 
prezbiterium. Zazwyczaj jest 
dodatkowo zaakcentowany 
zdobieniem, innym kolorem, 

innym materiałem itp. W Gliwi- 
cach zachęcam do obejrzenia 
opisywanego detalu w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego przy ul. Daszyńskiego. Łuk 
został ozdobiony malowidłem 
naściennym przedstawiającym 
adorację Trójcy Przenajświęt-
szej. Warto się tam wybrać rów-
nież ze względu na to, że malo-
widło odzyskało dawny wygląd 
po pracach konserwatorskich 
trwających około 6 miesięcy, 
a sfinansowanych przez Zakon 
OO. Redemptorystów (zakoń-

czono je w II Niedzielę Wielka-
nocną, 19 kwietnia).

Polichromia powstała 
najprawdopodobniej około  
1724 roku po kolejnym pożarze 
i ocaleniu kościoła. Wówczas 

należał on do zakonu fran-
ciszkanów. Wierni jednak nie 
cieszyli się długo dekoracją 
łuku tęczowego, bowiem około 
1810 roku została zamalowa-
na. Dlaczego? Wiąże się to  
z burzliwą historią tego miejsca. 
Obiekty (klasztor i kościół) prze-
jęło państwo pruskie, nastąpiła 
kasata klasztoru. W roku 1885 
firma Lessing-Rauziger z Mo-
nachium przeprowadziła prace 
renowacyjne we wnętrzach  
i prawdopodobnie podjęto ja-
kieś działania przy malowidle. 

Piszę „jakieś”, bo do końca 
nie wiadomo jakie. W roku 
1924 znowu przymierzano się  
do renowacji dekoracji łuku 
tęczowego. Przedstawienie ad-
oracji Trójcy Przenajświętszej 

zostało odsłonięte, choć nie 
poddane fachowym pracom 
konserwatorskim. Działanie 
to nie było przypadkowe  
– kościół został oddany tym  
razem zakonowi redemptory-
stów. W 1956 roku wrócono 
do pomysłu konserwacji ma-
lowidła, jednak znowu ich nie 
wykonano. Rok 1980 był bardzo 
pechowy dla kościoła – pożar 
spowodował bezpowrotne 
zniszczenia polichromii skle-
pień, ale łuk tęczowy o dziwo 
ocalał. 

W historii kościoła to nie 
pierwsze takie zdarzenie. Cof-
nijmy się w czasie, do XV wieku, 
kiedy w miejscu, gdzie obecnie 
stoi kościół, znajdował się 
drewniany krzyż. Teren ten był 
wówczas poza murami miasta, 
na tzw. Przedmieściu Racibor-
skim. W 1430 roku postawio-
no tu drewniany kościółek,  
a krzyż umieszczono wewnątrz.  
W 1601 r. w trakcie pożaru 
miasta zniszczeniu uległo 
wiele obiektów, ale świąty-
nia pozostała nienaruszona. 

Podczas obrony Gliwic, w cza-
sie Wojny Trzydziestoletniej  
(w 1626 r.), postanowiono spa-
lić obiekty znajdujące się poza 
murami miasta. Drewniany 
kościółek ocalał jako jedyny! 
Dopiero w 1677 roku pożar 
strawił większość zabudowań,  
jednak drewniany krzyż znaj-
dujący się w świątyni znowu 
cudownie ocalał. Być może 
dlatego obiekt ten pomimo 
zniszczeń, jak feniks z popiołów 
odżył – został na nowo odbu-
dowany.

Na malowidle widać  
(po konserwacji) herb Gliwic  
w siedemnastowiecznej wersji. 
Na samym szczycie łuku została 
umieszczona Trójca Święta, 
a po bokach po kolei: św. Jan 
Nepomucen (patron jezuitów, 
spowiedników, ale i tonących), 
św. Jan Kapistran (założyciel 
Prowincji OO. Bernardynów), 
św. Bernard z Clairvaux (dok-
tor Kościoła, filozof, teolog XII 
wieku), Matka Boska, św. Józef,  
św. Jan Kanty (patron nauczy-
cieli i studentów oraz szkół 

katolickich), św. Franciszek  
(m.in. założyciel zakonów 
franciszkańskich), św. Dominik  
z psem u stóp (pies w bia-
ło-czarne łaty, kolory habitu 
dominikańskiego, symbolizuje 
także samych dominikanów,  
a łacińskie „Domini Cannes” to 
inaczej psy pańskie).

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
 

Zdjęcie i informacje na temat  
0malowidła pochodzą z archiwum 
OO. Redemptorystów.

W czasie wakacji Muzeum w Gliwicach zaprasza w nastrojową i niezwykle malow-
niczą podróż. W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) trwa wystawa „Pejzaż śląski  
w grafice i rysunku Ernsta Wilhelma Knippela i Carla Riedena w zbiorach Muzeum 
w Gliwicach”. 

Zaprezentowano 67 wy-
branych dzieł Ernsta Wilhelma 
Knippela, jednego z najwy-
bitniejszych reprezentantów 
Szkoły Kowarskiej, prekursora 
przedstawień śląskiego pejzażu 
industrialnego. Zgromadzone 
litografie i rysunki, które tworzył 
wspólnie z utalentowanym gra-
fikiem, Carlem Riedenem, skła-
dają się na barwną opowieść  

o regionie z połowy XIX stule-
cia. – Pokazujemy obraz bardzo 
odległy od stereotypu ziemi 
jałowej i czarnej, po której 
snują się dymy z rozlicznych hut  
i fabryk… Śląsk, jakim go przed-
stawili Ernst Wilhelm Knippel  
i Carl Rieden, stanowił bowiem 
wyjątkową symbiozę świata 
przyrody i techniki – prężnie 
rozwijający się przemysł sąsia-

dował tu z rozległymi łąkami, 
polami i lasami, gdzie pełno 
było wiejskich dróżek czy ście-
żek prowadzących do urokli-
wych zakątków. Na obrazach  
Knippela i Riedena wciąż trwa 
wiek niewinności, a śląska 
rzeczywistość początku ery 
industrialnej jawi się jesz-
cze jako „pracowita idylla”  
– mówi Jolanta Wnuk, kurator 

wystawy. Ekspozycja będzie 
czynna do 23 sierpnia. Więcej in-
formacji można znaleźć na stro-

nie www.muzeum.gliwice.pl.  
 
                (bom)

Kolory miasta

Pracowita idylla

Na litografii Huta Kluczborska w Zagwiździu

www.muzeum.gliwice.pl
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LATO W MIEŚCIE

Przed nami druga odsłona projektu pod hasłem „Filharmonia – mu-
zyka w JAZOVII”. Wydarzeniem tej części przedsięwzięcia będzie ple-
nerowy koncert Mike’a Sterna i Didiera Lockwooda. Artyści zagrają 
12 lipca w Parku Chopina! Wstęp wolny.

– Szykuje się wyjątkowe zderzenie 
dwóch wybitnych artystów, którzy za-
prezentują swoją twórczość w… plenerze 
– zapowiadają organizatorzy imprezy  
z Fundacji Integracji Kultury. Muzycy 
zagrają w najbliższą niedzielę w Parku 
Chopina. Początek – godz. 18.00. Na 
koncert wstęp jest wolny! – Zapraszamy 
wszystkich, którzy cenią muzykę najwyż-
szych lotów – zachęcają przedstawiciele 
Fundacji.

Co warto wiedzieć o głównych bohate-
rach wieczoru? Mike Stern to jeden z naj-
popularniejszych gitarzystów jazzowych 
na świecie. Prezentuje styl fusion, który 
charakteryzuje się niebanalną mieszanką 
jazzu i elementów muzyki rockowej. Ab-
solwent prestiżowej bostońskiej Berklee 
College of Music debiutował w słynnej 
grupie Blood, Sweat and Tears, a w 1981 r. 
rozpoczął współpracę z Milesem Davisem. 
Później, wraz z Jaco Pastoriusem, stwo-
rzył formację World of Mouth. Od lat 80.  
XX w. prowadzi karierę solową. 

Z kolei Didier Lockwood to francuski 
skrzypek jazzowy, który studiował muzykę 
poważną, ale porzucił konserwatorium 
w Calais, żeby założyć grupę grającą pro-
gresywnego rocka. Później występował 
i nagrywał z takimi artystami, jak: Ste-
phane Grappelli, Michał Urbaniak, Tony 
Williams, Jan Hammer, Philip Catherine, 
Dave Holland, Peter Erskine czy Bireli La-
grène. W 2001 r. założył we Francji szkołę 
improwizacji jazzowej na instrumentach 
strunowych.

W drugiej części tegorocznego cyklu 
w Centrum Kultury JAZOVIA (Rynek 10) 
wystąpią także: Joey Calderazzo Piano 
Trio (10 lipca, godz. 18.00), Loïs Le Van 
Sextet (17 lipca, godz. 18.00) oraz Nor-
wegian-Czech Jazz Quartet & Iva Bittová  
(17 lipca, godz. 21.00). Szczegółowe 
informacje można znaleźć na www.
filharmonia.jazovia.pl. Cykl koncertów 
„Filharmonia – muzyka w JAZOVII” został 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. 

16 lipca rozpocznie się XVI Gliwicki Festiwal Bachowski. Melomanów 
czeka pięć spotkań z dziełami wielkich kompozytorów w mistrzow-
skim wykonaniu. 

Tegoroczna edycja festiwalu będzie 
miała dwóch głównych bohaterów – 
Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryde-
ryka Haendla. – Chociaż przyszli na świat  
prawie w tym samym czasie i w miej-
scach odległych od siebie zaledwie  
o 200 km, ich kariery potoczyły się w zupeł-
nie inny sposób. Obaj jednak zapisali się 
w historii jako mistrzowie najważniejszych 
gatunków muzycznych swojego czasu, 
którym udało się nadać barokowej muzy-
ce wymiar ponadczasowej uniwersalności.  
Los nie pozwolił im nigdy spotkać się 
osobiście. Dlatego też, z okazji 330. rocz-
nicy ich urodzin, postanowiliśmy zorgani- 
zować symboliczne spotkanie dwóch 
gigantów w Gliwicach – opowiada  
Piotr Oczkowski, dyrektor festiwalu. 

Na to wyjątkowe muzyczne świę-
to organizatorzy zaprosili polskich  
i zagranicznych artystów, dzięki którym 
muzyka dawna – choć nie tylko – zabrzmi 
w najlepszym możliwym wykonaniu.  

W gliwickich kościołach i Ruinach Teatru 
Victoria wystąpią m.in.: jeden z czołowych 
europejskich zespołów muzyki dawnej  
– Lautten Compagney (Niemcy), wybit- 
ny francuski flecista – Alexis Kossenko, 
nagrodzony prestiżową nagrodą płyto-
wą Diapason d’Or – duet klawesynowy  
Le Petit Concert Baroque (Francja) czy  
laureatka Konkursu Bachowskiego  
w Lipsku – klawesynistka Olga Pashchenko 
(Rosja). 

XVI Gliwicki Festiwal Bachowski zain-
auguruje 16 lipca koncert zatytułowany 
„Fuga ponad czasem” w wykonaniu Royal 
String Quartet. Od godz. 20.00 w koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
(ul. Daszyńskiego 2) zespół w składzie: 
Izabella Szałaj-Zimak (I skrzypce), Elwira 
Przybyłowska (II skrzypce), Marek Czech 
(altówka) i Michał Pepol (wiolonczela) bę-
dzie prezentować utwory Jana Sebastiana 
Bacha, Ludwiga van Beethovena i Pawła 
Szymańskiego. 

Organizatorem XVI Gliwickiego 
Festiwalu Bachowskiego jest Klub Ini-
cjatyw Kulturalnych. Przedsięwzięcie 
wspiera miejski samorząd. Szczegółowe  

informacje można znaleźć na stronie 
www.kikgliwice.com. Biuro festiwalowe 
mieście się w Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6,  
tel. 32/231-55-36) i jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 12.00  
– 18.00. Bilety można nabyć w Centrum  
Informacji Turystycznej i Kulturalnej  
(ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-
38-55), za pośrednictwem portalu  
www.bilety24.pl oraz w dniu imprezy  
– w miejscu koncertu na godzinę przed 
jego rozpoczęciem.

                 (bom)

W PLENERZE

DIDIER LOCKWOOD MIKE STERN
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16 lipca, godz. 20.00, Kościół pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św. (ul. Daszyńskie- 
go 2)
„Fuga ponad czasem”
Wystąpi: Royal String Quartet (Izabella 
Szałaj-Zimak – I skrzypce, Elwira Przy-
byłowska – II skrzypce, Marek Czech  
– altówka, Michał Pepol – wiolonczela)
W programie: J. S. Bach, L. van Beetho-
ven, P. Szymański

19 lipca, godz. 19.00, Ewangelicko-Au-
gsburski Kościół Zbawiciela (ul. Jagie- 
llońska 19A)
„Eternity”
Wystąpi: Le Petit Concert Baroque (Chani 
Lesaulnier – klawesyn, Nadja Lesaulnier 
– klawesyn)
W programie: J. S. Bach, J. M. Leclair

21 lipca, godz. 19.00, Kościół pw.  
św. Bartłomieja (ul. Toszecka 36)
„Solo i w duecie”

Wystąpią: Anna Katyńska – viola da gam-
ba i Olga Pashchenko – klawesyn
W programie: J. S. Bach

24 lipca, godz. 20.00, Kościół pw. Wszyst-
kich Świętych (ul. Kościelna)
„À travers le Baroque”
Wystąpi: {oh!}Orkiestra Historyczna 
(Alexis Kossenko – flet traverso, dyrygent, 
Karolina Brachman – sopran, Martyna 
Pastuszka – koncertmistrz)
W programie: J. S. Bach, G. F. Haendel,  
C. Ph. E. Bach
 
26 lipca, godz. 20.00, Ruiny Teatru Victo-
ria (Al. Przyjaźni 18)
„Handel with care – Śpiewające instru-
menty!”
Wystąpi: Lautten Compagney (Wolfgang 
Katschner – kierownictwo artystyczne, 
Birgit Schnurpfeil – koncertmistrz)
W programie: muzyka z oper i oratoriów 
G. F. Haendla

www.filharmonia.jazovia.pl
www.filharmonia.jazovia.pl
www.kikgliwice.com
www.bilety24.pl
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KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gliwiczanie po raz trzeci decydowali, jakie zadania jednorocz-
ne zostaną zrealizowane w przyszłym roku w różnych dzielnicach.  
Tym razem wybrali pięć przedsięwzięć – dwa z Łabęd oraz po jednym  
z Bojkowa, Starych Gliwic i osiedla Baildona. 

Głosowanie przeprowadzono  
w dniach od 8 do 22 czerwca, a wśród 
propozycji znalazło 36 zadań jednorocz-
nych – inwestycyjnych i remontowych. 
Po raz pierwszy gliwiczanie mogli wska-
zywać zadania nie tylko poprzez internet, 
ale także w formie tradycyjnej (w tym 
celu  zorganizowano ponad dwadzieścia 
punktów konsultacyjnych). Mieszkańcy 
oddali w sumie 6269 ważnych głosów,  
w tym 3188 elektronicznie i 3081 w for-
mie papierowej.       

Do realizacji w 2016 roku  
kwalifikowano te zadania,  
na które zagłosowało najwięcej 
osób i które mieściły się  
w limitach finansowania.

Przypomnijmy, że propozycje zadań 
do realizacji podzielono na trzy katego-
rie. Każdej przyporządkowano określony  
limit finansowy: dla zadań inwestycyjnych  
– 1 500 000 zł, dla zadań remontowych 
– 800 000 zł, a dla zadań bieżących  
– 200 000 zł. W tej ostatniej kategorii 

zgłoszono niewiele wniosków, a przed-
sięwzięcia zaproponowane do realiza-
cji nie wyczerpywały puli finansowej. 
Dlatego prezydent Gliwic zadecydował,  
że zostaną zrealizowane w 2016 roku bez 
poddawania ich pod głosowanie.  

Są to następujące zadania:
• doposażenie placu zabaw przy  

ul. św. Anny o urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych (os. Baildona – szacunkowy 
koszt 10 000 zł), 

• wydzielenie drewnianym ogrodze-
niem placu zabaw w Lesie Komu-
nalnym w rejonie ul. Brzozowej  
(os. Baildona – szacunkowy koszt  
5000 zł),

• montaż ławek z oparciami w Par-
ku Chrobrego (os. Politechnika  
– szacunkowy koszt 4000 zł),

• bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet (Sośnica – szacunkowy koszt  
12 000 zł).

         (al)

Więcej informacji o przeprowadzonych konsultacjach 
na stronie internetowej www.gliwice.eu  
pod hasłem „Budżet 2016. Głosowanie”

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE. 
MIESZKAŃCY WYBRALI

NAZWA ZADANIA MIEJSCE SZACUNKO-
WY KOSZT

LICZBA 
GŁOSÓW

Siłownia na wolnym powietrzu Stare Gliwice 50 000 zł 1085

Utwardzenie nawierzchni 
ul. Warzywnej od skrzyżowania 
z ul. św. Br. Alberta

Bojków 300 000 zł 725

Monitoring ul. bł. Czesława Os. Baildona 301 350 zł 362
Nowa nawierzchnia jezdni i chodników 
przy ul. R. Luksemburg Łabędy  1 500 000 zł 299

Doposażenie Pl. Grunwaldzkiego 
– urządzenia do ćwiczeń, ławki Wójtowa Wieś 20 000 zł 220

Nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne 
na Pl. Krakowskim Os. Politechnika 15 000 zł 182

Wybieg dla psów przy ul. Sztabu 
Powstańczego 64-78 – ogrodzenie, ławki, 
kosze, przeszkody dla zwierząt

Szobiszowice 90 000 zł 164

Zatoki postojowe przy ul. Jedności 
– naprzeciw przychodni „Sośnica-Med” Sośnica 100 000 zł 155

Nowe chodniki przy ul. Jowisza 1-7, 2-4 Os. Kopernika 120 000 zł 155

Siłownia na wolnym powietrzu 
przy ul. Toszeckiej na skwerze Nacka Szobiszowice 50 000 zł 153

Nowa nawierzchnia jezdni ul. Gorkiego Łabędy 300 000 zł 133

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników 
przy ul. Jaskółczej Sikornik 1 250 000 zł 128

Oświetlenie wiaduktu nad torami 
przy ul. Zabrskiej Os. Baildona 90 000 zł 123

Chodnik przy ul. Prawników Ostropa 300 000 zł 120

Zagospodarowanie przejścia 
pomiędzy ul. Lipową a Chodkiewicza Zatorze 350 000 zł 118

Nowa nawierzchnia ul. Warszawskiej 
od ul. Świętojańskiej do Grottgera, 
budowa zatok postojowych 

Szobiszowice 1 500 000 zł 115

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników, 
budowa parkingu przy ul. Kormoranów Sikornik 650 000 zł 104

Nowa nawierzchnia parkingu przy ul. Czajki 
– wzdłuż ul. Czapli Sikornik 300 000 zł 97

Nowa nawierzchnia ul. Biegusa, 
budowa zatok postojowych Sikornik 750 000 zł 82

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników 
przy ul. Drozdów Sikornik 1 250 000 zł 76

Nowe chodniki przy ul. Paderewskiego 
od nr. 2 do końca

Os. Obrońców 
Pokoju 300 000 zł 71

Wybieg dla psów przy ul. Brzozowej 
– ogrodzenie, ławki, kosze, przeszkody 
dla zwierząt

Os. Baildona 90 000  zł 70

Wybieg dla psów przy ul. Paderewskiego 
– ogrodzenie, ławki, kosze, przeszkody 
dla zwierząt

Os. Obrońców 
Pokoju 90 000 zł 60

Chodnik przy ul. Paderewskiego 
od przystanku końcowego na osiedlu 
do ul. Strzelniczej 

Os. Obrońców 
Pokoju 100 000 zł 54

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników 
przy ul. Ziębiej Sikornik 950 000 zł 25

Nowe chodniki przy ul. Ligockiej Os. Obrońców 
Pokoju 1 250 000 zł 19

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej 
do ośrodków społecznych – DPS, OIK, MOS 
– przy ul. Sikorskiego

Sośnica 100 000 zł 16

NAZWA ZADANIA MIEJSCE SZACUNKO-
WY KOSZT 

LICZBA 
GŁOSÓW

Uporządkowanie terenów 
zielonych wzdłuż ul. Wolności 
pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów 

Łabędy 200 000 zł 644

Nowa nawierzchnia jezdni, chodni-
ków i parkingów przy ul. 22 Lipca 

Łabędy 600 000 zł 195

Nowa nawierzchnia ul. Korczoka Sośnica 800 000 zł 194

Zagospodarowanie podwórek 
wewnętrznych przy ul. Świętojańskiej 22-46 
oraz 39-45 – ścieżki, ławki, zieleń 

Szobiszowice 150 000 zł 101

Modernizacja boiska u zbiegu 
ul. Chorzowskiej i Kaplicznej – wielofunkcyj-
ne z nawierzchnią poliuretanową 

Os. Baildona 200 000 zł 77

Malowanie pomieszczeń w Przedszkolu 
Miejskim nr 28 przy ul. Paderewskiego

Os. Obrońców 
Pokoju 60 000 zł 77

Chodnik pomiędzy blokami przy ul. Mewy 
a płotem żłobka Sikornik 29 000 zł 40

Nowa nawierzchnia ul. św. Michała Sośnica 350 000 zł 25

Chodnik po obu stronach ul. Gankowej Sośnica 200 000 zł 5

WYNIKI GŁOSOWANIA – ZADANIA INWESTYCYJNE 

W 2016 roku zostaną zrealizowane 3 zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkań-
ców (oznaczone na żółto). Pod nimi pozostałe inwestycje, które były przedmiotem 
sondażu, ale nie zakwalifikowały się do realizacji w przyszłym roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA – ZADANIA REMONTOWE

W 2016 roku zostaną zrealizowane 2 zadania remontowe, które uzyskały najwięcej gło-
sów mieszkańców (oznaczone na żółto). Pod nimi pozostałe zadania remontowe, które 
były przedmiotem sondażu, ale nie zakwalifikowały się do realizacji w przyszłym roku.

www.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych  

w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednoli-
ty DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. 
zm.), na podstawie art. 39 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy z 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity DzU  
z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Gliwice uchwały 
nr VII/136/2015 z 18 czerwca 
2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla 

obszaru położonego po połu-
dniowej stronie terenów kole-
jowych w rejonie ulicy Piwnej 
i Drogowej Trasy Średnicowej.
Szczegółowe granice obszaru 
objętego planem określa załącz-
nik graficzny dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
pod adresem:
www.bip.gliwice.eu (Prawo Lo-
kalne/ Uchwały Rady Miasta).

Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w ter-
minie 21 dni od daty ukazania 
się niniejszego ogłoszenia, tj. do  
30 lipca br., pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 
21 – w godzinach pracy urzędu. 

Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb). Do 
wniosku można dołączyć ksero-
kopię mapy ewidencyjnej lub 
zasadniczej. 
Wnioski zostaną rozpatrzone 
zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach, w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, 
codziennie za wyjątkiem so-
bót i dni świątecznych pod  
nr tel. 32/239-12-14. 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 95/15, użytek RIVb – grunty 

orne, pow. gruntu 1,4845 ha,
• działka nr 324/145, użytek RIVb – grunty 

orne, pow. gruntu 0,2249 ha,
• działka nr 385/144, użytek B – tereny 

mieszkaniowe, pow. gruntu 0,0737 ha,
obr. Pisarzowice, położonych w Pisa-
rzowicach, gmina Toszek, KW nr GL1G/ 
00117237/0, łączna pow. gruntu – 1,7831 ha.
Termin przetargu: 20 lipca 2015 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
178 000,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmującej 
niezabudowane działki nr 606 i 607/1, obręb 
Kłodnica, KW GL1G/00032306/5.
Termin przetargu: 27 sierpnia 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
3 394 000,00 zł
Wadium: 339 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmującej 
niezabudowaną działkę nr 607/2, obręb 
Kłodnica, KW GL1G/00032306/5.
Termin przetargu: 27 sierpnia 2015 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 965 000,00 zł
Wadium: 196 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudo-
wanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej 
przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisa-
nej w KW nr GL1G/00020177/4. 
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
958 300,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. DzU nr 177  
z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona 
jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Wadium: 95 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 września 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCIZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

OFERTY PRACYKOMUNIKATY

Powiatowy Urząd Pracy  
informujeOferty z 2 lipca 2015 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt  
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

• elektromonter – wykształ-
cenie średnie elektryczne, 
min. pół roku doświadczenia 
zawodowego, uprawnienia 
SEP do 1 kV, prawo jazdy  
kat. B, doświadczenie w pracy  
w terenie na ww. stanowi-
sku, umiejętność czytania 
rysunków technicznych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice + terytorium Polski; 

• kasjer – sprzedawca – wy-
kształcenie: brak wymagań, 
mile widziane doświadcze-
nie zawodowe na podob-
nym stanowisku, ks. sa- 
nepidowska, obsługa kasy 
fiskalnej, obsługa klienta 
na sali sprzedaży, dbanie  
o ekspozycję i jakość towaru, 

weryfikacja terminów waż-
ności produktów, dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca samochodu cię-
żarowego – wykształcenie 
min. zawodowe, min. 3 lata 
doświadczenia zawodowe-
go, przewóz rzeczy, prawo 
jazdy kat. C, praca na trasach 
Gliwice – Kraków, przewóz 
art. spożywczych na pale-
tach euro;

• monter wyrobów z tworzyw 
sztucznych – wykształcenie 
i doświadczenie: brak wy-
magań, praca przy prasach 
hydraulicznych, produkcja 
elementów – obudów złą-
czy, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

• operator koparki i koparko-
-ładowarki – wykształcenie: 
brak wymagań, doświadcze-
nie zawodowe w wykony-
waniu wykopów liniowych, 
uprawnienia operatora ko-
parki i koparko-ładowarki, 
umowa-zlecenie z możli-
wością podpisania umowy 
o pracę, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Gliwic; 

• spawacz – wykształcenie 
min. zawodowe, wymagane 
doświadczenie zawodowe, 
aktualne świadectwo kwa-
lifikacyjne spawacza, spa-
wanie w osłonie CO2 MAG 
(135), spawanie konstrukcji 
stalowych, 1 zmiana, miej-
sce pracy: Gliwice.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia organizowa-
nych wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na:

Remont instalacji pomiarowych wentylatorów ciągu kotłów  
WR-25 nr 1, 2, 3, 4.

Termin składania ofert: 16 lipca 2015 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2015 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi 
oraz na www.pec.gliwice.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, 
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetar-
gowego prowadzonego w trybie przetargu nie-

ograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

Remont dachu.
Termin składania ofert: 10 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2015 r. o godz. 9.15

Pełna treść dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi /Zamówienia publiczne  

jednostek miejskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,  
ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetar-
gowego prowadzonego w trybie przetargu nie-

ograniczonego na roboty budowlane, pod nazwą:

Modernizacja budynku Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 2  

w Gliwicach – druga część modernizacji.
Termin składania ofert: 16 lipca 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2015 r. o godz. 9.15

Pełna treść dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi /Zamówienia publiczne  

jednostek miejskich

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,  
w trybie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z realizowaną  
inwestycją pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej PODIUM” 

przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka,  

położoną na południe od ulicy Kozielskiej  
i na wschód od ulicy Lubelskiej

 (sporządzonego na podstawie uchwały numer XXXIV/661/2013  
Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 r.).

Zgodnie z art. 17  
pkt 9 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. DzU 
z 2015 r., poz. 199) oraz 
na podstawie art. 39  
ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z 3 paździer-
nika 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko 
(t. j. DzU z 2013 r., poz. 
1235 z późn. zm.), a tak-
że zgodnie z art. 5 ust. 2 
pkt 4 ustawy z 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t. j. 
DzU z 2014 r., poz. 1118, 
z późn. zm.), zawiada-
miam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu ww. 
projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obej-

mującego część Osiedla 
Brzezinka, położoną 
na południe od ulicy 
Kozielskiej i na wschód 
od ulicy Lubelskiej  
w dniach od 16 lipca 
2015 r. do 13 sierpnia 
2015 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Gliwi-
cach (adres: 44-100 Gli-
wice, ul. Zwycięstwa 21), 
w następujący sposób:

poniedziałki i piątki  
– w godz. 8.00 – 12.00,
wtorki i środy  
– w godz. 12.00 – 16.00,
czwartki  
– w godz. 13.00 – 17.00,

w pokoju numer 512  
(V piętro).

Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyję-
tymi w ww. projekcie 
planu miejscowego 
rozpocznie się 21 lipca  
2015 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Gliwi-
cach – sala 146 (I piętro) 
o godzinie 16.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 
wymienionej wyżej 
ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać 
na piśmie do Prezydenta 
Miasta Gliwice z poda-
niem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, 
oraz oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga 
dotyczy – w nieprzekra-
czalnym terminie do   
27 sierpnia 2015 r.

Uwagi mogą również do-
tyczyć prognozy oddzia-
ływania na środowisko.

Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag jest 
Prezydent Miasta Gliwi-
ce, a w przypadku uwag 
nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta 
dodatkowo Rada Miasta.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
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http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2280
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2280
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2280
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2280
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2282
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2282
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2281
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2281
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2255
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2255
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2255
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http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2322
http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2322
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2322
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5894,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,5920,,
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2323
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. ZWYCIĘSTWA 26, lokal  
nr 4A, IV piętro, pow. 78,19 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka  
z WC, przedpokój
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 108 800,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. JANA PAWŁA II 18, lokal 
nr 4, II piętro, pow. 67,21 m2, 
3 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 121 700,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. PLEBAŃSKA 12, lokal 
nr 3, III piętro, pow. 46,33 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuchnia 
(z dostępem do WC pozostają-
cego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 70 000,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 61A, lokal 
nr 12, I piętro – oficyna, pow. 
73,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, WC, pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 182 000,00 zł
Wadium: 9100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GETTA WAR-
SZAWSKIEGO 1, lokal nr 5A,  
II piętro, pow. 68,73 m2  
+ 2 piwnice o łącznej pow. 
5,54 m2, 3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 149 700,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. BOHATERÓW GETTA WAR-
SZAWSKIEGO 1, lokal nr 8, pod-
dasze, pow. 60,12 m2 + piwnica 
o pow. 5,55 m2, 2 pokoje, przed-
pokój, kuchnia (z dostępem do 
WC z klatki schodowej, pozosta-
jącego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 126 700,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal  
nr 1, poddasze, pow. 103,75 m2, 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, 2 komórki
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 88 300,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 233, lokal 
nr 2, poddasze, pow. 78,99 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 81 900,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. TRAUGUTTA 15, lokal  
nr 10, IV piętro (poddasze), 
pow. 90,88 m2, 3 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, 3 komórki
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 111 200,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. WROCŁAWSKA 19, lokal  
nr 16, III piętro, pow. 36,50 m2, 
1 pokój, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z WC
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 83 300,00 zł
Terminy oględzin: 21 lipca 2015 r. 
od godz. 9.50 do 10.05
Wadium: 4200,00 zł

Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. PSZCZYŃSKA 112B, lokal  
nr 20, VI piętro, pow. 42,50 m2, 
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
łazienka
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 111 100,00 zł
Terminy oględzin: 20 lipca 2015 r. 
od godz. 15.00 do 15.15
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. PSZCZYŃSKA 92, lokal  
nr 3, parter, pow. 33,02 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do WC usytuowanym na klatce 
schodowej na I piętrze (części 
wspólne)
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 55 900,00 zł
Terminy oględzin: 20 lipca 2015 r. 
od godz. 14.30 do 14.45
Wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. KOCHANOWSKIEGO 17, lo-
kal nr 1, parter, pow. 36,38 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój 
i WC
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 71 800,00 zł
Terminy oględzin: 10 lipca 2015 r. 
od godz. 11.55 do 12.10
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. ZYGMUNTA STAREGO 32, 
lokal nr 8, II piętro, pow.  
33,95 m2 + pow. pomieszcze-
nia przynależnego 2,35 m2,  
1 pokój, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z WC
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 3 800,00 zł
Terminy oględzin: 10 lipca 2015 r. 
od godz. 12.55 do 13.10
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ BONY 3, lokal  
nr 7A, III piętro, pow. 22,66 m2, 
3 pomieszczenia, pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 27 200,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, lokal nr 12,  
I piętro, pow. 36,87 m2, 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 23 100,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. PODLESIE 1, garaż nr 5,  
parter, pow. 20,31 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu:  
16 lipca 2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 15 400,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
10 lipca 2015 r.

  UL. MONIUSZKI 11, lokal  
nr I, parter, pow. 140,89 m2, 
6 pomieszczeń, 4 sanitariaty, 
korytarz

Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 251 200,00 zł
Terminy oględzin: 21 lipca 2015 r. 
od godz. 11.10 do 11.25
Wadium: 12 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. CZAJKI 3, lokal nr VIII,  
I piętro, pow. 25,50 m2, 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 44 600,00 zł
Terminy oględzin: 10 lipca 2015 r. 
od godz. 12.25 do 12.40
Wadium: 2300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. BŁOGOSŁAWIONEGO 
CZESŁAWA 14, lokal nr 12,  
IV piętro – poddasze, pow. 
24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 16 300,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  Garaż usytuowany na północ od 
UL. KOZIELSKIEJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu:  
30 lipca 2015 r., godz. 14.00

Cena wywoławcza  
nieruchomości: 17 200,00 zł
Terminy oględzin: 10 lipca 2015 r. 
od godz. 13.30 do 13.45
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
24 lipca 2015 r.

  UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 6, 
lokal nr III, II piętro, pow.  
229,09 m2, 9 pomieszczeń,  
3 korytarze, 2 pomieszczenia 
WC, pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu:  
20 sierpnia 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 450 500,00 zł
Terminy oględzin:  
21 lipca i 4 sierpnia 2015 r.  
od godz. 9.00 do 9.20
Wadium: 22 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
14 sierpnia 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal  
nr V, parter – oficyna, pow. 
195,02 m2, 10 pomieszczeń, 
korytarz, 2 pomieszczenia WC, 
wiatrołap
Termin przetargu:  
20 sierpnia 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza  
nieruchomości: 440 400,00 zł
Terminy oględzin:  
21 lipca i 4 sierpnia 2015 r.  
od godz. 10.30 do 10.50
Wadium: 22 100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
14 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 131/2015 do 20 lipca 2015 r.,
•	 nr 132/2015 do 20 lipca 2015 r.,
•	 nr 133/2015 do 20 lipca 2015 r.,
•	 nr 134/2015 do 20 lipca 2015 r.,
•	 nr 135/2015 do 20 lipca 2015 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 130/2015 do 17 lipca 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

27 sierpnia 2015 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali  
nr 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności części nieruchomości zabu-
dowanej, oznaczonej jako działka nr 202, obręb Trynek,  
o pow. 0,0182 ha, położonej przy ul. Jasnej w Gliwicach, 
zapisanej w KW nr  GL1G/00129781/5.

Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto*: 52 000,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Minimalne postąpienie: 
520,00 zł
* cena zwolniona z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst 
jednolity DzU nr 177 z 2011 r., 
poz. 1054 z późn. zm.). 

Nieruchomość została prze-
znaczona do sprzedaży w dro- 
dze przetargu ustnego nie-
ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-697/15 z 13 kwiet- 
nia 2015 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w dro- 
dze ustnego przetargu nie-
ograniczonego prawa wła-
sności części nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Jasnej, oznaczonej jako 
działka nr 202, obręb Trynek, 
o powierzchni 0,0182 ha, za-
pisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00129781/5.
Sprzedaż nieruchomości 
odbywa się zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (tekst 
jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490) 
oraz ustawą z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn. DzU 
z 2015 r., poz. 782).

1. Oznaczenie nieruchomości 
według danych z ewidencji 
gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 
202, obręb Trynek, zapisa-
na jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00129781/5. Sprze-
daży podlega prawo własności 
części nieruchomości, ozna-
czonej jako działka nr 202, 
obręb Trynek, o powierzchni  
0,0182 ha, użytek: „Bi” – inne 
tereny zabudowane.

2. Opis nieruchomości 
Działka nr 202, obręb Trynek, 
położona jest w Gliwicach na 
wschód od ul. Jasnej. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny 
mieszkaniowe (wielorodzinna 
wysokiej intensywności za-
budowy oraz jednorodzinna 
niskiej intensywności zabu-
dowy), budynek byłej szkoły, 
budynek biurowca, kompleks 
sportowy, obiekty szkolne oraz 
boiska sportowe. Przystanki 
komunikacji miejskiej znajdują 
się przy ul. Żwirki i Wigury oraz 
ul. Pszczyńskiej.

Kształt działki jest dość regularny. 
Nieruchomość zabudowana bu-
dynkiem gospodarczym, w zwar-
tej zabudowie o powierzchni 
użytkowej 33,66 m2. Stan tech-
niczny budynku – przeciętny.

Na powierzchnię użytkową 
budynku gospodarczego skła-
dają się:
•  powierzchnia użytkowa ga-

rażu: 17,85 m2;
•  powierzchnia użytkowa po-

mieszczenia gospodarczego: 
10,37 m2;

•  powierzchnia użytkowa po-
mieszczenia gospodarczego: 
5,44 m2.

W granicy działki nr 202 prze-
biegają następujące sieci uzbro-
jenia technicznego:

•  sieć elektroenergetyczna;
•  sieć teletechniczna.
W pobliżu:
•  sieć kanalizacyjna;
•  sieć wodociągowa;
•  sieć gazowa.
Warunki podłączenia po-
szczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich 
dostawcami.
Włączenie do ruchu drogowe-
go z działki nr 202, odbywa się 
poprzez działkę nr 1227, obręb 
Trynek. Warunki włączenia nie-
ruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach i zależą od jej prze-
znaczenia oraz natężenia i struk-
tury ruchu, który nieruchomość 
będzie generowała.

Przed przystąpieniem do prze-
targu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu,  
w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieru-
chomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomo-
ści i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 18 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
terenu położonego w central-
nej części miasta obejmującego 
Centrum i Śródmieście miasta, 
tzw. centralne tereny miasta 
(uchwała nr XXXVIII/965/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r., Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lute-
go 2006 r., poz. 481), działka 
nr 202, obręb Trynek, znajduje 
się na terenach oznaczonych 
symbolami:
– 10 UO, 12 UO – co oznacza: Te-
reny usług oświaty – istniejące.
Zgodnie z ustaleniami planu, na 
terenach usług oświaty – ist-
niejących (10 UO) dopuszcza 
się zmianę funkcji pod warun-
kiem utrzymania charakteru 
usługowego z wykluczeniem 
lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych i warszta-
tów, których uciążliwość może 
przekroczyć granice posiadanej 
nieruchomości.
Jednocześnie, w rozdziale 6 ww. 
planu, w § 13, ust. 2 wskazane 
zostały następujące wymagania 
dotyczące kształtowania prze-
strzeni publicznych: „2. Dla tere-
nów stanowiących przestrzenie 
publiczne oznaczonych symbo-
lami: UKR, UA, UN, UO, UZ, US 
i UK – przy utrzymaniu, przebu-
dowie i uzupełnieniu usług nale-
ży unikać ograniczenia terenów 
zieleni oraz realizować miejsca 
rekreacji i wypoczynku.”

4. Wadium
Wadium w wysokości 5200,00 zł  
należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257  
z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 202, obręb Trynek”. 
Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej  
21 sierpnia 2015 r. 

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

na wysokość czynszu

że 10 września 2015 r. o godz. 12.00 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146 
na I piętrze, rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony, z obniże-
niem ceny wywoławczej o 20%, na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy  
ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00005081/3, oznaczonej 
jako działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, 
obr. Przyszówka, zabudowanej bu-
dynkiem o charakterze użytkowym 
o powierzchni użytkowej 865,92 m2, 
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.
I ustny przetarg nieograniczony wyznaczony 
na dzień 22 czerwca 2015 r. z ceną wywo-
ławczą brutto w wysokości 2 532 000 zł, 
w związku z brakiem wniesienia wadium 
zakończony został wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza brutto za prawo własno-
ści nieruchomości: 2 025 600,00 zł
Wadium: 202 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 20 260,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU nr 177 z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia będzie pod-
legała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 
ust. 1 pkt 10.
Działka nr 461 została przeznaczona do zby-
cia w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego na podstawie zarządzenia Wojewo-
dy Śląskiego nr 377/14 z 29 grudnia 2014 r. 
oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
wykonującego zadania z zakresu admini-
stracji rządowej nr PM-412/15 z 10 lutego  
2015 r. oraz wykazu nr 3/SP/2015 stanowią-
cego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela stanowisko ds. zamówień 
publicznych i przetargów w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(parter) – tel. 32/239-12-56.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: www.gliwice.eu w zakładce 
Dla Mieszkańców/Nieruchomości – prze-
targi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  
(bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje Pu-
bliczne/ Ogłoszenia i komunikaty urzędo-
we/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ponadto informacja o przetargu podana zo-
staje do publicznej wiadomości poprzez za-
mieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej 
(„Miejski Serwis Internetowym – Gliwice”).

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY  
DO GOSPODAROWANIA  

NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA,

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PRZETARGU
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych 
odbywających się w drodze licytacji na sprzedaż: 

Szczegóły dostępne na stronie www.pec.gliwice.pl i pod numerem  
telefonu 32/335-01-25, 26, w godz. 7.00 – 15.00 oraz 32/335-01-04.

 X  nieruchomości  
zabudowanej położonej 
przy ul. Pliszki 22A  
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
20 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

 X  nieruchomości  
zabudowanej położonej  
przy ul. Jowisza 1A  
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
21 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

 X  nieruchomości  
zabudowanej położonej 
przy ul. Gomułki 6A  
w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
22 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

 X  nieruchomości zabudowa- 
nej i niezabudowanej po-
łożonej przy ul. Limanow-
skiego 15 w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się  
23 lipca 2015 r. o godz. 12.00.

23 września 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 
nr 724 i 725, obręb Sikornik, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00034357/1 
oraz części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1229, obręb Sikornik, zapisa-
nej w księdze wieczystej nr GL1G/00034837/0 – o łącznej powierzchni 0,0389 ha, 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Czajki 30A.

Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto*: 461 000,00 zł*
Wadium: 46 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 
4610,00 zł
* w cenie wywoławczej kwota 
433 390,00 zł zwolniona jest 
z opodatkowania podatkiem 
VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług 
– tekst jedn. DzU z 2011 r.,  
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
Nieruchomość została przezna-
czona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograni-
czonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-782/15 z 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustne-
go przetargu nieograniczonego 
prawa własności nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 724  
i 725, obręb Sikornik, o łącz-
nej powierzchni 0,0300 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00034357/1 oraz 
części nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 1229  
o powierzchni 0,0089 ha, za-
pisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00034837/0 – stano-
wiących własność Miasta Gli-
wice, położonych w Gliwicach 
przy ul. Czajki 30A.

Sprzedaż nieruchomości 
odbywa się zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (tekst 
jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490) 
oraz ustawą z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn. DzU 
z 2015 r., poz. 782).

1. Oznaczenie nieruchomości 
według danych z ewidencji 
gruntów i KW
Sprzedaży podlega prawo 
własności nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 724 
i 725, obręb Sikornik, o łącznej 
powierzchni 0,0300 ha, użytek: 
„Bi” – inne tereny zabudowa-
ne, oraz część nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 1229, 
obręb Sikornik, o powierzchni 
0,0089 ha, użytek – „dr” – drogi.

2. Opis nieruchomości
Działki nr 724, 725 i 1229, obręb 
Sikornik, położone są w Gliwi-
cach przy ul. Czajki. Otoczenie 
nieruchomości stanowi zabu-
dowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna – bloki mieszkalne wybu-
dowane w technologii wielkiej 
płyty oraz drobne punkty han-
dlowo-usługowe. Działki tworzą 
teren nieregularny, nachylony 
w kierunku wschodnim.
Działki nr 724 i 725, obręb Si-
kornik, zabudowane są budyn-
kiem wolno stojącym, niepod-
piwniczonym, o powierzchni 
użytkowej 142,06 m2 oraz ta-
rasem o powierzchni 28,80 m2. 
W budynku znajduje się lokal 
składający się z 6 pomieszczeń, 
3 WC i 3 korytarzy. Część ściany 
budynku styka się z blokiem 
mieszkalnym znajdującym się 
na sąsiedniej nieruchomości. 
Część niezabudowaną nieru-
chomości stanowią schody, 
dojście do budynku, parking 
oraz trawnik.
Stan techniczny budynku – 
pogorszony. Dach wymaga 
kapitalnego remontu.

Instalacje:
• wodna,
• kanalizacyjna,
• elektryczna,
• odgromowa,
• ogrzewanie centralne.
Uzbrojenie terenu:
• sieć kanalizacyjna,
• sieć wodociągowa,
• sieć energetyczna,
• sieć teletechniczna,
• sieć centralnego ogrzewania.

Odwodnienie przedmiotowego 
terenu jest możliwe do kanali-
zacji deszczowej zlokalizowanej 
w ul. Czajki. 
Warunki podłączenia po-
szczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich 
dostawcami.

Przedmiotowy teren  położony 
jest przy ul. Czajki, stanowiącej 
drogę publiczną. Włączenie do 
ruchu drogowego odbywać się 
będzie poprzez poprzez działki 
1230 i 1231/2, obręb Sikornik 
(przy sprzedaży zostanie usta-
nowiona służebność grunto-
wa). Warunki włączenia nie-
ruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej 
przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który nieru-
chomość będzie generowała. 

3. Obciążenia nieruchomości
Działka nr 724, obręb Sikornik, 
obciążona jest nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu 
w zakresie:
•  przewodu wodociągowego  

o średnicy 25 mm, długości 
5,84 m i szerokości strefy 
ochronnej po 1 m z każdej 
strony przewodu – łączna 
powierzchnia gruntu objęte-
go służebnością to 15,92 m2;

•  przewodu wodociągowego  
o średnicy 90 mm, o długo-
ści 8,80 m i szerokości strefy 
ochronnej po 1 m z każdej 
strony przewodu – łączna po-
wierzchnia gruntu objętego 
służebnością to 15,67 m2;

polegającą w szczególności na: 
prawie korzystania z przebie-
gających przez działki urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem 
dostępu do tych urządzeń w ce-
lu ich prawidłowej eksploatacji, 
w tym: dokonywania przeglą-
dów, pomiarów, konserwacji, 
modernizacji i remontów, jak 
również wymiany urządzeń na 
nowe o parametrach nie więk-
szych niż wymienione wyżej 
oraz na powstrzymywaniu się 
przed zabudową lub trwałym 
urządzeniem terenu objętego 
służebnością, za wyjątkiem 
istniejącej na działce nr 724 
zabudowy w postaci chodnika 
z kostki betonowej, a przed-
stawiciel spółki pod nazwą: 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gliwicach wyraża 
na to zgodę i zobowiązuje się do 
każdorazowego informowania 
właściciela nieruchomości o za-
miarze wykonania planowanych 
prac remontowych lub moder-
nizacyjnych, a w przypadku 
konieczności usunięcia nagłej 
awarii – do niezwłocznego za-
wiadomienia właściciela o tym-
że fakcie po usunięciu awarii,  
a ponadto przywracania tere-
nu do stanu poprzedniego po 
zakończeniu prac.

Służebność wpisana w KW  
nr GL1G/00034837/0, obej-
mującą m.in. działkę nr 1229,  
obręb Sikornik, nie dotyczy 
działki nr 1229, będącej przed-
miotem zbycia.
Przed przystąpieniem do prze-
targu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu,  
w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nierucho-
mość.
Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieru-
chomości. 

4. Przeznaczenie nieruchomo-
ści i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Gliwice (uchwała nr 
XXXV/1063/2010 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 
2373), działki nr 724, 725 i 1229, 
obręb Sikornik, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem:
– 15 MW – co oznacza: Tereny 
istniejącej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej,
dla których ustalone zostało 
przeznaczenie:
1. podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna;
2. uzupełniające:
a) usługi.
Dla ww. terenu, obowiązują 
następujące zasady lokalizacji 
przeznaczenia:
„1) dopuszcza się urządzanie 
usług wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych, z zastrzeżeniem 
pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 4;
2) dopuszcza się urządzanie 
usług w samodzielnych budyn-
kach o powierzchni użytkowej 
nie większej niż 80 m2;
3) usługi gastronomi, usługi 
handlu, dopuszcza się jedynie 
w przyziemiach i parterach 
budynków;
4) zakazuje się urządzania usług 
rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, 
kasyn i salonów gier, klubów 
nocnych i innych o podobnym 
stopniu uciążliwości dla oto-
czenia”.
Ponadto, dla ww. terenu, usta-
lona została w planie m.in. na-
stępująca zasada zabudowy 
i zagospodarowania terenu:
„dopuszcza się zachowanie, 
przebudowę, remont budyn-
ków o przeznaczeniu innym niż 
podstawowe lub uzupełniające, 
a także budynków im towarzy-
szących istniejących w dniu 
wejścia planu w życie lub po-
siadających ostateczną decyzję 
o pozwoleniu na budowę (…)”.

5. Wadium
Wadium w wysokości  
46 100,00 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 
przelewu „Przetarg, dz. nr 724, 
725 i 1229, obręb Sikornik”. 
Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 
17 września 2015 r.  

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

o ogłoszeniu II ustnego przetargu 
ograniczonego na sprzedaż prawa  

własności nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja:  ul. Gen.  
L. Berbeckiego w Gliwicach. 

2. Oznaczenie nieruchomo-
ści według danych z ewiden-
cji gruntów i KW:
•  działka nr 75/1, obr. 

Stare Miasto z KW  
nr GL1G/00032877/8, 
użytek Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, 
pow. gruntu 0,1517 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w Gli- 
wicach przy ul. Gen. L. Ber-
beckiego – alei o nawierzchni 
asfaltowej, wyłączonej z ruchu 
kołowego, w centrum miasta. 
W pobliżu znajduje się Park 
Chopina, tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz handlo-
wo-usługowej. 
Działka stanowi płaski nie-
zabudowany pas zieleni 
otaczający budynki usługo-
we, porośnięty trawnikiem 
i pojedynczymi drzewami. 
Teren częściowo ogrodzo-
ny. Kształt działki wydłużo-
ny, nieregularny. Dojazd do 
działki nr 75/1, obr. Stare 
Miasto, odbywać się będzie 
bezpośrednio od ul. Norber-
ta Barlickiego. 
Działka pozbawiona jest 
możliwości samodzielnej 
zabudowy uwzględniającej 
obecnie obowiązujące prze-
pisy prawa budowlanego.
Z uwagi na kształt działki, 
istniejącą infrastrukturę (licz-
ne sieci uzbrojenia terenu), 
drzewa oraz usytuowanie 
w granicy działki budynku 
przy ul. Barlickiego 23, zago-
spodarowanie działki może 
być znacznie utrudnione.
Warunki techniczne podłą-
czenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość za-
pewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną 
przebudowę istniejącego 
uzbrojenia terenu nabywca 
wykona własnym staraniem 
w porozumieniu z właścicie-
lami sieci.
Przed przystąpieniem do 
przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości  
w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w gra- 
nicach którego położona jest 
przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nie-
ruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 

4. Obciążenia nieruchomo-
ści i zobowiązania wobec 
nieruchomości
Nieruchomość obciążona 
jest służebnością przesyłu 
na rzecz PWiK w Gliwicach 
oraz służebnością przesyłu 
dla PEC – Gliwice.

Przedszkole Miejskie  nr 4 
posiada zgodę na korzystanie 
z terenu działki nr 75/1, obr. 
Stare Miasto, w okresie do 
14 dni od daty rozstrzygnię-
cia przetargu. W terminie 
do 14 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu zostaną 
usunięte przez dyrekcję PM 
nr 4 znajdujące się na niej 
urządzenia (dwie piaskow-

nice, drabinka i ogrodzenie), 
które są własnością PM nr 4. 

5. Przeznaczenie nierucho-
mości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obo-
wiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej 
części miasta, obejmują-
cego Centrum i Śródmie-
ście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta (uchwała 
nr XXXVIII/965/2005 Ra-
dy Miejskiej w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r., Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lu-
tego 2006 r., poz. 481) teren 
położony w Gliwicach przy 
ul. Berbeckiego, obejmują-
cy działkę nr 75/1, obr. Stare 
Miasto, oznaczony jest na 
rysunku planu symbolami:
•  58 UM – co oznacza: 

Tereny usługowo-miesz-
kaniowe o wysokiej in-
tensywności zabudowy, 
dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:

Przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa usługowo-miesz-
kaniowa.
Przeznaczenie uzupełniają-
ce: zieleń urządzona, dojazdy 
i parkingi, urządzenia i sieci 
uzbrojenia terenu.
•  Kx – co oznacza: ciągi 

piesze i rowerowe.
Przedmiotowa działka 
znajduje się w strefie B1 
pośredniej ochrony konser-
watorskiej.
Przed przystąpieniem do 
przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się  
z zapisami ww. uchwały.

6. Cena wywoławcza nie-
ruchomości i minimalne 
postąpienie
Cena wywoławcza  
nieruchomości brutto:  
316 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 
3160,00 zł
Sprzedaż nieruchomości 
opodatkowana 23% podat-
kiem od towarów i usług 
(VAT) stosownie do ustawy  
o podatku od towarów  
i usług (DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się  
11 sierpnia 2015 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwy- 
cięstwa 21, sala nr 254.
I ustny przetarg odbył się 
16 lutego 2015 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach  
i zakończył wynikiem nega-
tywnym.

8. Wadium
Wadium w wysokości  
31 600,00 zł należy wnieść  
w formie pieniężnej, doko-
nując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z ty-
tułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 75/1, obr. Stare Miasto 
oraz wpisać kto będzie na-
bywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 4 sierpnia 2015 r. 
Podpisanie notarialnej umo-
wy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 10 września 2015 r. 

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

o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego  
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

1. Lokalizacja: 
•  działka nr 920/5, obr. Żerniki, 

wraz z udziałem wynoszącym  
¼ w prawie własności działki  
nr 920/8, obr. Żerniki, poł. przy  
ul. Łukasiewicza w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu 
według danych z ewidencji gruntów 
i KW:
•  działka nr 920/5, obr. Żerniki,  

o pow. 0,0752 ha, użytek –  
RIVa/grunty orne, położona  
w Gliwicach, z księgi wieczystej  
nr GL1G/00033143/1,

•  działka nr 920/8, obr. Żerniki,  
o pow. 0,0176 ha, użytek –  
RIVa/grunty orne, położona  
w Gliwicach, z księgi wieczystej 
nr GL1G/00033143/1 – udział  
¼ w działce, tj. 0,0044 ha.

3. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona w obrębie Żerni-
ki przy ul. Łukaszewicza, w strefie 
pośredniej miasta, w sąsiedztwie 
zabudowy jednorodzinnej. Działka 
stanowi teren płaski, nieogrodzony, 
niezabudowany. Kształt działki re-
gularny. Działka ma dostęp do sieci 
elektroenergetycznej, wodno-kana-
lizacyjnej i gazowej. 
Istnieje możliwość włączenia działki 
do ruchu drogowego poprzez działkę 
nr 920/8, obr. Żerniki, mającą stano-
wić drogę wewnętrzną z włączeniem 
do ul. Kadłubka.
Techniczne warunki podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możli-
wość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt przyszłego właściciela. Ewen-
tualną przebudowę istniejącego 
uzbrojenia nieruchomości nabywca 
wykona własnym staraniem w poro-
zumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
faktycznym nieruchomości, w tym  
z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Zbywający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nie-
ruchomości odnośnie wycinki, 
przycinki oraz przesadzenia drzew  
i krzewów określa ustawa z 16 kwie- 
tnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(DzU 2009.151.1220 ze zm.). Wycin-
ka drzew i krzewów powyżej lat 10  
w związku z inwestycją może wiązać 
się z naliczeniem opłat. Na niezbędną 
wycinkę drzew i krzewów w wieku 
powyżej 10 lat gatunków nieowoco-
wych wymagane jest uzyskanie ze-
zwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.

4. Obciążenia nieruchomości i zobo-
wiązania wobec nieruchomości: brak. 

5. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 23 września 2004 r. 

miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego 
część dzielnicy Żerniki w Gliwicach 
(uchwała nr XXI/576/2004 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 8 lipca 2004 r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 86  
z 8 września 2004 r., poz. 2442), teren 
położony w Gliwicach obejmujący 
działkę nr 920/5, 920/8, obr. Żerniki, 
oznaczony jest symbolem:
D 2.3(1.3)/TMJ – gdzie funkcją wio-
dącą jest zabudowa mieszkaniowa,  
TMJ – tereny przeznaczone pod za-
budowę jednorodzinną wolno sto-
jącą (pojedynczą i bliźniaczą) oraz 
szeregową, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
•  procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 25%,
•  procent terenów zielonych (biolo-

gicznie czynnych – pow. minimal-
na) – 65%,

•  wskaźnik intensywności zabudowy 
– do 0,4,

•  nieprzekraczalna liczba kon-
dygnacji, wysokość zabudowy  
(z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.II.p.

Działka objęta jest zasięgiem strefy 
SH-3.1, w granicach strefy „OW” ob-
serwacji archeologicznej, w obrębie 
której wszelkie prace ziemne winny 
być prowadzone pod nadzorem ar-
cheologicznym.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z zapisami ww. uchwały.

6. Cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie

Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 168 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1680,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatko-
wana 23% podatkiem VAT stosownie 
do ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług ( t. j. DzU 
nr 177, poz. 1054 z 2011 r.). 

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 10 września 
2015 r. o godzinie 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146. 
Zawarcie notarialnej umowy kupna-
-sprzedaży nastąpi do 12 października 
2015 r. 
I ustny przetarg nieograniczony odbył 
się 22 kwietnia 2015 r. i zakończył 
wynikiem negatywnym.

8. Wadium
Wadium w wysokości 16 800,00 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 920/5 Żerniki, wpisać kto bę-
dzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej  
3 września 2015 r. 

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

CO?
GDZIE?      
KIEDY?

10 LIPCA (PIĄTEK)
 ■ godz. 18.00: Koncert Joey Calderazzo Piano Trio  

z cyklu „Filharmonia” w Centrum Kultury JAZO-
VIA (Rynek 10)

11 LIPCA (SOBOTA)
 ■ godz. 18.00: „Kabaret śmierci” – seans filmowy  

w Ruinach Teatru Victoria (Aleja Przyjaźni 18)  
w ramach cyklu „Sezon Letni”

 ■ godz. 18.00, 20.00: „Zázračný divadelný auto-
mat” – spektakl Teatro Tatro w Parku Chopina  
w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Arty-
stów Ulicy ULICZNICY – wstęp wolny

 ■ godz. 20.00: Mojśe Band – koncert muzyki kle-
zmerskiej w Runiach Teatru Victoria (Aleja Przy-
jaźni 18) w ramach cyklu „Sezon Letni”

12 LIPCA (NIEDZIELA)
 ■ godz. 17.00: „Wypełnić pustkę – seans filmowy  

w Ruinach Teatru Victoria (Aleja Przyjaźni 18)  
w ramach cyklu „Sezon Letni”

 ■ godz. 18.00: Koncert Mike’a Sterna i Didiera Loc-
kwooda z zespołem w Parku Chopina – wstęp  
wolny

 ■ godz. 18.00 i 20.00: Kino Plenerowe – pokazy  
filmowe na boisku przy Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 14 (ul. Przedwiośnie 2) w Sośnicy 
– wstęp wolny

 ■ godz. 19.00: „Sekretny ogród” – koncert pieśni  
żydowskich w wykonaniu zespołu „Anashim”  
w Runiach Teatru Victoria (Aleja Przyjaźni 18)  
w ramach cyklu „Sezon Letni”

 ■ godz. 20.00: „Kolędnicy” – spektakl Muzikantów 
w Parku Chopina w ramach 9. Międzynarodowe-
go Festiwalu Artystów Ulicy ULICZNICY – wstęp 
wolny

A TAKŻE: 
 ■ Od 11 lipca do 30 września: „Wybory i referenda 

w PRL w latach 1946-1989” – wystawa w Radio-
stacji Gliwice (ul. Tarnogórska 129)

 ■ Do 30 lipca: VIII Międzynarodowy Plener Ma-
larski „Moje Miasto” – wystawa poplenerowa  
w Centrum Organizacji Kulturalnych (ul. Stu-
dzienna 6)

 ■ Do 31 lipca: „W odcieniach czerni” – wystawa fo-
tografii Adama Polańskiego w Filii nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

 ■ Do 1 sierpnia: „Najlepsi z najlepszych” – wysta-
wa prac laureatów dziesięciu edycji Międzyna-
rodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris  
(1995 – 2015) w Stacji Artystycznej RYNEK  
(Rynek 4-5) – wstęp wolny

 ■ Do 14 sierpnia: „Wejźrzycie na ptaki niebieskie” 
– wystawa fotografii Macieja Mikuły w Filii nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (Plac Inwalidów 
Wojennych 3)

 ■ Do 23 sierpnia: „Pejzaż śląski w grafice i rysunku 
Ernsta Wilhelma Knippela i Carla Reidena” w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ Do 30 sierpnia: „70 lat Piasta Gliwice” – wystawa 
w Zamku Piastowskim (ul. Pod Murami 2)

 ■ Do 11 września: „Krechy, kreski i kreseczki” – 
wystawa prac dzieci i młodzieży w pracowniach 
edukacyjnych Muzeum w Gliwicach w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ Do 13 września: „Farbą i kredką” – wystawa 
prac Anny Śmieszek w „Galerii z Pieprzem” (Aleja  
Korfantego 36) 

Drodzy Czytelnicy, 
informujemy, że rozwiązaniem krzyżówki MOCNO gliwic-

kiej, którą opublikowaliśmy na łamach „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – Gliwice” w numerze 2 lipca jest hasło:  
LATO W GLIWICACH. Tym, którzy rozwiązali krzyżówkę 
prawidłowo, gratulujemy!

Pozdrawiamy serdecznie, 
Redakcja „MSI”

ULICZNICY 
WYSTARTOWALI!

Rozpoczął się 9. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy ULICZNICY, który potrwa do  
26 lipca. Za nami pierwszy kuglarski weekend. Przed nami kolejne spektakle, warsztaty  
i pokazy w wykonaniu polskich i zagranicznych grup.

Festiwal rozpoczął się moc-
nym uderzeniem… w instrumenty 
perkusyjne. Muzyczną rozgrzewkę 
zafundowała gliwiczanom grupa 
L’ombelico del Mondo, która wy-
stąpiła w piątek na gliwickim Rynku.  
W sobotę kuglarzy można było 
spotkać w Parku Chopina, gdzie 
szlifowali swoje umiejętności, by 
później pokazać je publiczności 
zgromadzonej przy Ratuszu. Wie-
czorną atmosferę podgrzał fire 
show w wykonaniu Fire Punch oraz 
słoweńskiej grupy KDPM Street 
Theatre Company & Čupakabra. 
Pierwszy festiwalowy weekend za-
kończył Hiszpan – Miguel Gigosos 
Ronda autorskim żonglerskim show. 

A co przed nami? Artyści za-
fundują nam lekarstwo na upały. 
11 lipca o godz. 18.00 i 20.00  
w Parku Chopina zobaczymy inte-
raktywne widowisko inspirowane 
Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi. 
To widzowie będą losować dyscypli-
nę sportową, którą będą odgrywać 
aktorzy słowackiego Teatro Tatro. 
Ten spektakl był prezentowany na 
Igrzyskach w Vancouver, gdzie zo-
stał nagrodzony złotym medalem 
Igrzysk Kulturalnych. 

Dzień później pozostaniemy  
w zimowym klimacie i posłuchamy 
szalonego koncertu gliwickich Mu-
zikantów którzy, używając m.in. rur 
PCV, miotły, wiadra i innych sprzę-
tów domowych, zaproszą gliwiczan 
do wspólnego kolędowania. Występ 
rozpocznie się 12 lipca o 20.00  
w Parku Chopina. 

W sobotę i niedzielę nie za-
braknie tam również atrakcji 
dla dzieci. W „Alejce FORUM  
dla najmłodszych” od 14.00  
do 21.00 będą czekały zabawy  
z animatorami, fantazyjne skręca-
nie balonów i skoki na trampolinie.  
A w niedzielę, między godz. 12.00  
a 15.00, tajniki żonglerki dla małych 
i dużych zdradzi Hapijama.

Festiwal jest organizowany przez 
Miasto Gliwice, a wstęp na wszyst-
kie wydarzenia jest bezpłatny. 

       (mag)

www.ulicznicy.pl

Energetyczny występ grupy L’ombelico del Mondo

Uczestnicy Freestyle Juggling popisują się swymi umiejętnościami 

Występ Azis Light oczarował publiczność
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