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Poczta
zmienia adres!

Architektura
najpopularniejsza!

Dessau-Rosslau –
tu powstał Bauhaus

Poczta Polska w Gliwicach przenosi
swoją główną siedzibę z historycznego
gmachu przy ul. Dolnych Wałów do budynku
przy ul. Zwycięstwa. Powód? Podwyższenie
standardu obsługi klientów.

Pierwszy nabór kandydatów na studia na Politechnice Śląskiej zakończył się
10 lipca. Najbardziej obleganymi kierunkami okazały się m.in. architektura, informatyka oraz filologia – język angielski.

Przedstawiamy kolejną odsłonę naszego cyklu poświęconego miastom partnerskim Gliwic. W tym numerze prezentujemy
niemieckie Dessau-Rosslau, miejsce znane
m.in. z modernistycznej architektury i wynalazków Hugo Junkersa.
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Nacka – miasto
Od 1 sierpnia
2016
r. Wydział
partnerskie
Gliwic
Edukacji będzie

Rozpoczynamy
wakacyjny cykl przy
poświęzlokalizowany
cony miastom
partnerskim
W tym
ul. Jasnej
31 AGliwic.
(budynek
numerze
Nackę
– miasto w
poprezentujemy
Zespole Szkół
PonadgimSzwecji
słynące z rezerwatów
przyrody,
nazjalnych).
Będą też obowiąpięknych
jezior
i górzystych
zywały
nowe
numery
wysepek.
telefonów!
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Górny rząd od lewej: Andrzej Grajek (masażysta), Karol Bukowski (masażysta), Alexandar Sedlar, Marcin Flis, Igor Sapała,
Maciej Jankowski, Edvinas Girdvainis, Saša Živec, Martin Bukata, Grzegorz Biliński (fizjoterapeuta).
Środkowy rząd od lewej: Marek Kula (asystent techniczny), Marcin Pietrowski, Tomasz Mokwa, Bartosz Szeliga, Dobrivoj
Rusov, Jakub Szmatuła, Jakub Freitag, Uroš Korun, Josip Barišić, Hebert Silva Santos, Adam Fudali (kierownik drużyny).
Dolny rząd od lewej: Patrik Mráz, Radosław Murawski, Paweł Moskwik, Jiří Neček (II trener), Bogdan Wilk (II trener),
Radoslav Látal (trener), Mateusz Smuda (trener bramkarzy), Mateusz Mak, Gerard Badía, Dominik Budzik.

issn: 1642-1108

druga strona w obiektywie

PLAC KRAKOWSKI. Młodzi sympatycy sportów ekstremalnych dają popis zaangażowania i umiejętności. Bezpłatne zajęcia są organizowane przez MZUK do końca wakacji
co wtorek, od godz. 16.00 do 19.00 na terenie Skateparku. (fot. MZUK)

UL. ZWYCIĘSTWA. Rafał Brzozowski przed koncertem w parku Chopina
w ramach trasy „Koncert za jeden uśmiech” zwiedzał Gliwice. Na reprezentacynej ulicy naszego miasta raczył się słodkościami. (fot. P. Młynek)

PORT. Zachód słońca. Pięknie! (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

RYNEK. 10 lipca pod Ratuszem rozpoczęła się gra miejska „Potrójne życie
Wilhelma B.”. (fot. Z. Daniec)

PARK CHOPINA. Za nami drugi weekend festiwalu „Ulicznicy”. Kto jeszcze nie
był, koniecznie powinien to nadrobić! (fot. K. Łopuszyńska/Studio Apalat)

Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09,
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
Filia Urzędu Miejskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) znajduje się przy ul. Jasnej 31A
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
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Gliwice wśród Poczta zmienia adres
najbogatszych
Gliwice (z dochodem
5125,97 zł per capita), obok
Sopotu (I miejsce, 6616,02 zł
per capita) i Płocka (II miejsce,
5169,52 zł per capita) znalazło
się w trójce najzamożniejszych
miast na prawach powiatu
w Polsce. Gliwice zajęły trzecie
miejsce po raz pierwszy w historii rankingu. W latach poprzednich zajmowały kolejno piąte
(rok 2014), szóste (rok 2013)
i siódme miejsce (rok 2011).

Jak wskazują autorzy
rankingu, Gliwice sukcesywnie pną się coraz
wyżej i doganiają liderów
zestawienia.
Jak tworzono ranking?
Twórcy uwzględniali tylko do-

fot. P. Młynek

Gliwice zajęły trzecie miejsce w rankingu zamożności
miast na prawach powiatu. Ranking przeprowadzany
jest co roku przez pismo samorządu terytorialnego
„Wspólnota”.
chody własne i otrzymywane
subwencje danego samorządu. Po skorygowaniu wyników
dzielili daną wartość przez liczbę ludności, która zamieszkuje
daną jednostkę administracyjną. Do dochodów nie wliczano
wpływów z dotacji celowych,
bo, jak tłumaczyli autorzy zestawienia, bardzo duże dotacje
(np. ze środków UE) potrafią
sztucznie wywindować wielkość dochodów miasta, gminy
czy powiatu, a nie ma to nic
wspólnego z celem badania,
czyli pomiarem trwałego wzrostu zamożności budżetu.
„Wspólnota” przeprowadza
ranking zamożności samorządów
od 2001 roku. Więcej szczegółów dotyczących zestawienia na
stronie internetowej magazynu
http://www.wspolnota.org.pl.

(pm)

Główna siedziba Poczty Polskiej w Gliwicach zostanie przeniesiona z historycznego gmachu przy ul. Dolnych Wałów na ul. Zwycięstwa, do budynku naprzeciwko
Urzędu Miejskiego. Otwarcie nowej placówki planowane jest na październik.
W zabytkowym gmachu
przy ul. Dolnych Wałów 8 (wybudowanym w latach 1903–1906),
który został zakupiony przez
katowicką spółkę DL Invest Group, nie będzie już poczty – taką
informację otrzymaliśmy z biura prasowego Poczty Polskiej.
Placówka pocztowa Gliwice 1
przeniesie się kilka ulic dalej, do
budynku przy ul. Zwycięstwa 28.
Początkowo wszystko
wskazywało na to, że poczta
przeniesie się tylko na czas remontu (DL Invest Group podjęła
się rewitalizacji historycznego
gmachu). – Poczta Polska dba
o podwyższanie standardu

i poprawę warunków obsługi
klientów w placówce pocztowej Gliwice 1. Lokal przy ul.
Zwycięstwa 28 zapewni dużo
dogodniejszy dostęp klientom.
Ma większą powierzchnię niż ta,
która byłaby do dyspozycji, gdybyśmy pozostali w poprzedniej
lokalizacji. Ponadto będzie więcej
stanowisk obsługi klienta i więcej
miejsc parkingowych – napisano
w komunikacie nadesłanym do
redakcji „Miejskiego Serwisu
Informacyjnego – GLIWICE”.
Nowa lokalizacja ma być
też korzystniejsza ze względów
biznesowych. – Zwycięstwa to
główna ulica miasta, która

jest wizytówką Gliwic. Nowa
siedziba placówki pocztowej
usytuowana będzie w pobliżu
Urzędu Miejskiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
banków i obiektów handlowo
-usługowych – czytamy dalej
w komunikacie Poczty Polskiej.
Godziny pracy urzędu pocztowego nie zmienią się, ale klienci posiadający skrytki pocztowe
będą mieli do nich całodobowy
dostęp, czego wcześniej nie było.
Nowa siedziba poczty przy ul.
Zwycięstwa 28 ma być otwarta
w październiku. Do tego czasu
działać będzie stara siedziba przy
ul. Dolnych Wałów 8.
(pm)

Jeszcze bliżej ludzi
O pomysłach i planach związanych z poprawą bezpieczeństwa w Gliwicach rozmawiamy
z nadkomisarzem Markiem Bajcerem, nowo powołanym szefem gliwickich policjantów.

MB: Zauważam wiele pozytywnych zmian, jakie zaszły chociażby w świadomości funkcjonariuszy oraz ich podejściu do
służby na rzecz społeczeństwa.
Jest sporo zmian namacalnych,
widocznych. Mam na myśli chociażby nową bryłę III komisariatu. Ten obiekt traktuję jako symbol dobrej drogi w działalności
gliwickiej policji.

Gliwice to bezpieczne miasto? Jak wypadamy na tle
całego regionu?
W zakresie poziomu i charakteru
przestępczości Gliwice wraz z powiatem nie odbiegają w sposób
szczególny od innych, porównywalnych śląskich miast. Trendy
w zakresie dynamiki przestępstw
są podobne. Narzędzia, jakimi
dysponujemy, pozwalają nieprawidłowości wychwycić i podjąć
stosowne działania, by ograniczyć negatywne zjawiska.

Fot. KMP Gliwice

PM: Z Gliwicami jest pan
związany od dawna, choć
poprzednim miejscem pana
pracy było Zabrze. W jakim
stanie przejął pan gliwicką
policję?

Największy problem to...
Bójki, pobicia, przestępczość rozbójnicza oraz niszczenie mienia. To
sprawy, które znajdują się w naszym szczególnym zainteresowaniu. Jest to grupa przestępstw
wyjątkowo uciążliwa społecznie.
Zadania, jakie mamy w tym zakresie, obok profilaktyki i prewencji
kryminalnej, to także służba patrolowa, czyli prewencja – zapobieganie tym zdarzeniom. Działania
takie muszą wiązać się także ze
zwiększeniem liczby patroli. I tu
współpracujemy z gliwickim samorządem, wspierającym finansowo takie działania. Analizując
zagrożenia w wymienionej grupie
przestępstw, wysyłamy odpowied-

nią liczbę policjantów tam, gdzie
to konieczne.

Jakie są pana najważniejsze
wyzwania? Co zamierza pan
zmienić?
Stoimy przed zmianą sposobu
pracy dzielnicowych, którzy powinni spędzać więcej czasu w terenie, wśród mieszkańców dzielnic
i osiedli. Program ten, pilotażowo,
wprowadzony został już w niektórych województwach, a oparty
jest na doświadczeniach śląskiej
policji, wyniesionych z kilku miast.
W najbliższym czasie wprowadzimy w naszej komendzie nową koncepcję pracy dzielnicowych.
Rozmawiał Patryk Młynek
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Fot. Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice

Architektura
Studenci będą
dyskutować o edukacji najbardziej
oblegana
*

Na Politechnice Śląskiej odbędzie się dziesięciodniowe sympozjum edukacyjne poświęcone aktualnym procesom nauczania, rozwojowi edukacji i jej jakości. Nad tymi zagadnieniami będą dyskutować studenci z całej Europy. Dyskusja rozpocznie się 21 lipca.
Wydarzenie „Event on Education. Be on the right track
with smart learning – change
the education of tomorrow!"
organizuje Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice.
Impreza (tegoroczna edycja
jest również organizowana w Kopenhadze) będzie się składać z wykładów, konferencji, prezentacji
i warsztatów. Wnioski podsumowujące sympozjum zostaną zebrane i wysłane m.in. do SEFI (Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji
Inżynierskiej), FEANI (Europejskiej
Federacji Krajowych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych) i do Katedry UNESCO (Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Oświaty,
Nauki i Kultury) oraz do Projektów
Komisji Europejskiej takich jak
PROVIP oraz EU-VIP w ramach Lifelong Learning Programme of EC.

Na co liczą organizatorzy?
Przede wszystkim na wymianę
idei, pomysłów i dalsze prezentacje w spotkaniach o podobnej
tematyce. Jak przekonuje Marcin Łesek, prezes Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice,
sympozjum ma szansę realnie
zmienić aktualne procesy nauczania. – Zarówno studenci,
jak i przedstawiciele uczelni
posiadają możliwość lokalizowania problemów w systemie
nauczania, poznawania różnych
poglądów oraz zwiększania
świadomości rozwoju metod
kształcenia i poznawania nowych trendów – mówi.
W spotkaniu weźmie udział
m.in.: prof. Marek Pawełczyk (Prorektor Elekt ds. Nauki i Rozwoju
Politechniki Śląskiej), prof. Jerzy
Rutkowski (z SEFI), dr. Thomas

Kiefer (z FEANI) i prof. Carlos Delgado Kloos (z Katedry UNESCO).
BEST (Board of European
Students of Technology) to istniejąca od 26 lat organizacja studencka, misją której jest rozwój
studentów uczelni technicznych
z całej Europy.
– W ten sposób łączymy trzy
środowiska: studentów, uczelnie
oraz firmy. Nasze działania umożliwiają przyszłym inżynierom
doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie studiów, rozwój
osobisty, jak również poznawanie
innych kultur oraz nawiązywanie
międzynarodowych przyjaźni –
podsumowuje Marcin Łesek.
Grupa lokalna BEST-u z Gliwic
jest jedną z najliczniejszych. Składa
się z ponad 50 aktywnie działających studentów Politechniki Śląskiej
(pm)

*

* liczba osób na jedno miejsce

10 lipca zakończył się pierwszy nabór kandydatów
na studia na Politechnice Śląskiej. Najwięcej osób
zdawało na architekturę i informatykę.
Uczelnia zanotowała
w tym roku większą liczbę rejestracji na studia niż w roku
ubiegłym – o 11,3%. Spośród
wszystkich kierunków, na które
prowadzony był nabór na rok
akademicki 2016/2017, największym zainteresowaniem
cieszyła się architektura na
Wydziale Architektury (3,92
osoby na 1 miejsce), informatyka na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki (3,72
osoby na 1 miejsce), filologia
‒ język angielski w Kolegium

Języków Obcych (3,24 osoby
na 1 miejsce), architektura
wnętrz na Wydziale Architektury (2,33 osoby na 1 miejsce)
oraz informatyka na Wydziale
Matematyki Stosowanej (2,33
osoby na 1 miejsce).
W ofercie edukacyjnej
Politechniki Śląskiej, jednej
z najlepszych uczelni technicznych w kraju, znajdują się 53
kierunki. Tegoroczną nowością
jest transport kolejowy o profilu
praktycznym i filologia – język
hiszpański.
(mm)

Kolorowe zamieszanie
Przestrzeń publiczna czasem
bywa nieprzyjazna i szara. Co
można zrobić, żeby ją ubarwić?
– to pytanie zadali sobie członkowie Stowarzyszenia Przed Siebie i... wpadli na pewien pomysł.
‒ Yarn bombing to forma dekorowania przestrzeni miejskiej,
która niczego nie niszczy, a wywołuje uśmiech przechodniów.
Chcemy zawiesić włóczkowe
dekoracje przy Hospicjum
Miłosierdzia Bożego, bo tam
przebywają ludzie, którym
odrobina uśmiechu jest bardzo
potrzebna. Chodzi o to, żeby to
miejsce kojarzyło się z kolorem,
uśmiechem i życiem, na przekór potocznemu wyobrażeniu

4

– tłumaczy Anna Moszyńska ze
Stowarzyszenia Przed Siebie.
Sukces wiosennej akcji
„Kobieta kobiecie... torebkę”
(wówczas zbierano torebki,
które trafiły do potrzebujących
kobiet) zainspirował aktywistów ze Stowarzyszenia Przed
Siebie i zaprosili oni gliwiczan
do kolejnej zbiórki – tym razem
kolorowej włóczki. ‒ Naszym celem jest zrobienie pozytywnego
zamieszania i „pokolorowanie”
szarej rzeczywistości – mówi
Anna Moszyńska.
Wszystkie zalegające w szafach kolorowe włóczki, nieużywane druty i szydełka można
przynosić do restauracji Magnes

fot.Ł. Bakalarczyk

Kto powiedział, że graffiti musi być namalowane? Przy
Hospicjum Miłosierdzia Bożego powstanie instalacja
z włóczki (ang. yarn bombing). Chcesz się włączyć do
kolorowej akcji? Podaj dalej... włóczkę!

(ul. Plebańska 9). Zbiórka materiałów potrwa do 1 sierpnia, później
odbędzie się wspólne dzierganie
ozdób, które zostaną zainstalowa-

ne na drzewach rosnących przy
hospicjum. Każde ręce do pracy
będą mile widziane – osoby, które
nie mają doświadczenia w szydeł-

kowaniu albo robieniu na drutach,
będą mogły skorzystać z pomocy
członków Stowarzyszenia Przed
Siebie. 
(mm)
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Już za chwilę piłka w grze…
Po emocjach związanych z piłkarskimi Mistrzostwami Europy we Francji czas na kolejne rozgrywki. Już w najbliższy czwartek (14 lipca) gliwicki Piast rozpocznie eliminacje do Ligi Europy. Podopieczni Radoslava Látala zagrają z utytułowaną drużyną ze Szwecji – IFK Göteborg.
Będzie to pierwszy akcent przed rozpoczynającym się sezonem piłkarskiej Ekstraklasy.
W piłce nożnej wszystko
jest możliwe, ale przed zawodnikami gliwickiego Piasta
zadanie niełatwe. IFK Göteborg
to aktualny wicemistrz Szwecji.
Drużyna o wielkim potencjale
i umiejętnościach. Piłkarze tego
klubu aż 18 razy zdobywali mistrzostwo kraju, siedmiokrotnie
triumfowali w Pucharze Szwecji
i – co najważniejsze – dwukrotnie sięgali po Puchar UEFA (sezony 1981/1982 i 1986/1987).
W najbliższy czwartek przyjadą
do Gliwic. Mecz z IFK przy
ul. Okrzei rozpocznie się o godz.
20.45. Będzie to pierwsze spotkanie, rewanż w Szwecji odbędzie
się za tydzień. Po meczu z IFK
o dłuższym odpoczynku piłkarze
Piasta będą mogli

tylko pomarzyć, bo już w najbliższy weekend startuje piłkarska
Ekstraklasa. Inauguracja sezonu
dla zawodników z Gliwic odbędzie
się w Krakowie meczem z Cracovią
(w niedzielę, 17 lipca). Idealnym
scenariuszem byłoby zwycięstwo.
I tego się trzymajmy.

Nowi w składzie
Oficjalna prezentacja drużyny Piasta Gliwice już za nami.
Na Stadionie Miejskim przy
ul. Okrzei piłkarze zaprezentowali się kibicom w nowych
koszulkach. Do składu, który
w minionym sezonie wywalczył
wicemistrzostwo Polski, dołączyli nowi gracze. Kadra nie jest

jeszcze ostatecznie zamknięta.
Możliwe są kolejne roszady.
Póki co wiadomo, że do składu dołączył 24-letni obrońca
Aleksandar Sedlar (będzie
występował z numerem 25)
pozyskany z FK Metalac. Sedlar
jest reprezentantem Serbii.
O jego transfer zabiegał Patrizan
Belgrad. W sezonie 2014/2015
awansował z Metalacem do Super Ligi. W szeregach gliwickiego
klubu występować będzie także
Edvinas Girdvainis (z numerem
93). 23-letni defensor ma już
za sobą debiut w reprezentacji
Litwy. Jest wychowankiem
Nacionalin Futbolo Akademija.
Występował w Calcio

Padova, Ekranasie Poniewież
i Marbella FC. Trzecim nabytkiem w linii obrony jest Marcin
Flis. 22-latek trafił do Piasta
zimą z GKS-u Bełchatów (będzie grał z numerem 4). Na
pół roku został wypożyczony
do GKS-u Katowice. Gliwicki klub poinformował też,
że w najbliższym sezonie
w koszulce Piasta zobaczymy 26-letniego pomocnika
Michała Masłowskiego, wypożyczonego z warszawskiej
Legii. Skład uzupełnią też zawodnicy, którzy do tej pory
grali w rezerwach Piasta.

Jednym z nich jest Jakub Freitag,
21-letni bramkarz, wychowanek
klubu i gliwiczanin (numer 53).
Drugim – Dominik Budzik. Młody
pomocnik był wyróżniającą się
postacią w drużynie rezerw (będzie grał z numerem 6).  (as)

Michał Masłowsk
i
pomocnik

Dominik Budzik

obrońca

Jakub Freitag
bramkarz

pomocnik

Wygodnie
na dwóch
kółkach

is
Edvinas Girdvain

Marcin Flis

Alexandar Sedlar

obrońca

obrońca

Pod palmami praca wre

Obie trasy rowerowe już
istnieją, ale ich nawierzchnia
wymaga odtworzenia. Ścieżki
znajdują się na terenie Gliwic
i Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie robót.
Trasa nr 03a zaczyna się
w pobliżu ul. Sowińskiego i kończy w okolicy ul. Ciesielskiej.
Trasa rowerowa nr 03b odchodzi od trasy nr 03a i kończy się
w pobliżu ul. Tokarskiej.
Obie ścieżki znajdują się
poza pasem dróg publicznych,
zatem po remoncie nawierzchni
będą doskonałym miejscem na
wycieczki rowerowe. 
(mm)

Fot. MZUK

Wkrótce zostaną wyremontowane dwie trasy
rowerowe. Polne drogi
w rejonie Ostropy będą
miały nową nawierzchnię.

Do 22 lipca w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach trwać będzie przerwa techniczna. Prowadzone są niezbędne
prace konserwacyjne – związane m.in. z modernizacją instalacji grzewczych i pielęgnacją roślin.
Najważniejsze prace związane są z przeprowadzeniem
przeglądu instalacji centralnego ogrzewania, wymianą rur
i zaworów w pawilonach historycznym i sukulentów oraz
wymianą pionów grzewczych
w pawilonach historycznym
i tropiku. Przy pomocy pod-
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nośnika prowadzone są prace
pielęgnacyjne wysokich roślin.
W zbiornikach akwarystycznych Amazonki i Rzek Polskich
wykonane zostaną dodatkowe
aranżacje.
– Konieczność zamknięcia
obiektu latem podyktowana
jest potrzebą przeprowadzenia

prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej. Wysoka wilgotność
w pawilonach wymusza szczególną dbałość o sprawność
techniczną systemów zabezpieczających uprawę roślin
ekspozycyjnych, pochodzących
z innych stref klimatycznych.
W lipcu statystycznie panują

w naszym klimacie najcieplejsze noce. Jest to czas możliwie
bezpiecznego wyłączenia
ogrzewania w pawilonach
Palmiarni – tłumaczy Marek
Bytnar, kierownik Palmiarni
Miejskiej w Gliwicach. Obiekt
ponownie otworzy się dla gości
23 lipca. 
(as)
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miasta partnerskie

Miasto ogrodów,
samolotów i architektury
W Niemczech, zaledwie 200 km od naszej zachodniej granicy, leży kolejne miasto partnerskie Gliwic – liczące ok. 90 tys. mieszkańców Dessau-Rosslau. Miłośnicy designu kojarzą je z Bauhausem, miłośnicy natury pamiętają o pięknych ogrodach w pobliskim Wörlitz,
a miłośnicy nowinek technicznych przypominają sobie o Hugo Junkersie – twórcy najpopularniejszego gazowego piecyka.

Słynny Bauhaus – to budynek niezwykły. Szklana bryła z ascetycznym
napisem była siedzibą „Wyższej Szkoły
Projektowania” – uczelni, która powstała
w latach 1925–26 i przyciągała ówczesną
awangardę. Budynek zaprojektował sam
Walter Gropius, ojciec nowego stylu
w sztuce, wzornictwie i architekturze.
To z Bauhausu z Dessau wyszła idea
modernizmu widoczna w „Domach
Mistrzów” („Meisterhäusern”) lub na
osiedlu Dessau Törten. W historycznej
stołówce Bauhausu, siedząc na hokerach
zaprojektowanych przez Marcela Breuera, można zjeść dobre śniadanie lub
obiad. W budynku atelier odwiedzający
Dessau-Rosslau mogą wynająć dawne
pokoje studenckie, jedno- lub dwuosobowe, odnowione zgodnie z historycznym wzorcem.

Pan nie tylko od samolotów
Hugo Junkers jest jednym z najwybitniejszych konstruktorów niemieckich.
Polskiemu czytelnikowi nazwisko to
kojarzy się głównie z piecykami gazowymi, nawet dzisiaj potocznie nazywanymi junkersami. Ich produkcję Junkers
uruchomił właśnie w Dessau. Również
w Dessau projektował i produkował
swoje samoloty – cywilne i wojskowe,

Budynek Bauhausu
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które zrewolucjonizowały rozwój lotnictwa.
Junkers był entuzjastą metalu, robił
na przykład metalowe meble. Nic więc
dziwnego, że kiedy zabrał się za samoloty, to pomyślał właśnie o tym materiale.
Samoloty, podobnie jak piecyki, okazały
się hitem i były m.in. wykorzystywane
przed II wojną światową i podczas niej.
Junkers konstruował różne typy samolotów – jemu zawdzięczamy na przykład
pierwszy samolot pokryty blachą falistą.
Sam Junkers nie dożył wojny. Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 r. zmuszono go, wykorzystując kłopoty finansowe
firmy, do przekazania zakładów państwu.
Z pewnością przyczyną była nieukrywana
niechęć Junkersa do nazistów i niechęć
do produkcji dla wojska, ale nie tylko.
Podobno dużą rolę odegrała tu również
urażona ambicja Hermanna Göringa, który w 1923 r. chciał się zatrudnić u Junkersa
jako pilot-oblatywacz, ale jego kandydatura
została odrzucona. Junkers zmarł w 1935 r.,
a po wielkich zakładach Junkersa niewiele
pozostało – w 1945 r. zostały zniszczone
w trakcie dywanowych nalotów. W 2001 r.
w jednej z hal produkcyjnych otwarto muzeum techniki.

Królestwo ogrodów
Niezwykłe ogrody Dessau zawdzięcza księciu Leopoldowi III Friedrichowi

Muzeum techniki „Hugo Junkers”

Franzowi. Podczas podróży do Anglii
zwrócił uwagę na tamtejsze ogrody
i postanowił, że takie same będzie miał
u siebie. I tak w latach 1769–1773 założono ogrody, które były pierwszymi
tego typu w Europie kontynentalnej.
Na ponad 140 kilometrach kwadratowych znajdują się pałace, ponad 100
mniejszych i większych budowli oraz
duże, różnorodne parki w dorzeczu Łaby
i Muldy. Poszczególne parki i ogrody
połączone są siecią alei i ścieżek w jedną całość – tzw. królestwo ogrodów.
Znajduje się ono na liście światowego
dziedzictwa UNESCO.
Królestwo ogrodów można zwiedzić
pieszo lub rowerem. Można też wybrać
się na jeden z wielu koncertów organizowanych w ramach Lata Królestwa
Ogrodów w okresie od maja do września.
Co roku w lipcu miasto obchodzi swoje święto czyli Leopoldfest.
Przez trzy dni ulice wokół centrum
są wyłączone z ruchu, a w środku
trwa gigantyczny miejski piknik dla
mieszkańców. Centralnym miejscem
jest Ratusz i plac, na którym znajduje się największa scena i gigantyczna karuzela Młyńskie Koło. Jednym
z elementów jest historyczne obozowisko wojskowe w parku miejskim.
W innych punktach Dessau, na kilkudziesięciu małych i dużych scenach
występują artyści, a mieszkańcy do
białego rana biesiadują w barach,
piwiarniach i winiarniach pod gołym

niebem. Kulminacyjnym punktem
obchodów jest uroczysty przemarsz
przez główną ulicę miasta. Korowód
jest tak długi, że jego przemarsz trwa
kilka godzin.
(nd)

fot. materiały promocyjne miasta Dessau

Awangarda z Dessau
czyli Bauhaus

Ratusz w Dessau-Rosslau
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„W poszukiwaniu...”

„W stronę Swanna” –
o gliwickim rodzie drukarzy
się na łamach swojej gazety również jako dziennikarz, to przyszedł czas na wsparcie ze strony
syna, co prawda niemłodego już,
30-letniego Carla Friedricha. Ten
późny start w firmie ojca jest
zrozumiały. Musiał nabyć doświadczenie i wiedzę, dlatego
np. terminował w wiedeńskich
oraz berlińskich wydawnictwach.
Udział w wojnie francusko-pruskiej również przyczynił się do
późniejszego startu.
Za czasów Carla w wydawnictwie dokonała się mała
rewolucja, zmieniono maszyny
na nowsze, bardziej wydajne.
Zaczęto również inwestować
w nieruchomości. Budynek
przy obecnej ul. Raciborskiej
przeznaczono na księgarnię,
nieruchomości przy ul. Średniej
i placu Kościelnym to następne
obiekty wykorzystane na potrzeby firmy.
W zabudowaniach dawnego młyna Goretzki drukowano
książki dla dzieci ilustrowane
barwnymi rysunkami. Obecnie
w tym miejscu znajduje się
szkoła. Tu też już nie znajdziemy
śladu Neumannów.
Świetnie prosperujący interes
popsuła I wojna światowa. Ludzie
mieli inne problemy niż czytanie.
Nie pomogła nawet wcześniej
otwarta filia w Berlinie. A o synów Carla – Arthura i Eginharda
– upomniało się wojsko. Dopiero

po wojnie, w 1919 r., prowadzenie oficyny wydawniczej
przejęło trzecie pokolenie Neumannów. A Carl zamieszkał
w przepięknej neogotyckiej kamienicy przy obecnej ul. Wieczorka 18/20. Urodę miejsca możemy
podziwiać do dziś. Polecam obejrzenie podwórka, które zaskakująco różni się od innych. Mamy
wrażenie, jakby przeniesiono
nas do… Włoch, nawet smakowity zapach pizzy unoszący się
z pobliskiej restauracji, potęguje
to wrażenie. O ważności Carla
Neumanna w Gliwicach niech
świadczy to, że jego imieniem
nazwano ulicę, która teraz ma za
patrona B. Prusa.
Pismo raczej nie angażujące
się w spory polityczne, w 1933
roku miało profil zdecydowanie
narodowo-socjalistyczny. Z chwilą przejęcia w 1936 przez spółkę
„Oberschlesische Druckerei und
Verlagsanstalt GmbH” gazeta
straciła swą apolityczność całkowicie. Siedziba wydawnictwa
w tamtych czasach mieściła
się przy ul. Zygmunta Starego
(dawne pogotowie ratunkowe).
I tak polityka i zbliżające się widmo wojny zniszczyły to, co było
wartościowe. A po wojnie dzieła
zniszczenia dokokonali żołnierze
radzieccy – spalili siedzibę firmy
przy ul. Raciborskiej. Do dziś
w środku miasta dziwi pusty, niezabudowany plac.

Nieistniejący już budynek administracyjno-produkcyjny przy
ul. Raciborskiej

To w którą stronę mamy
się udać, żeby znaleźć ślad
Neumannów? W stronę ul.
Rybnickiej 27, znajduje się
tam dawna willa – mieszkanie
Arthura. Mimo niektórych
opinii, że obiekt nie zostanie
zachowany (dość długo stał
pusty), możemy go podziwiać
obecnie w całej krasie. Projekt
renowacji wykonała pracownia
Zalewski Architecture Group

pod kierownictwem Krzysztofa Zalewskiego. We wnętrzach
po remoncie zachowano i odrestaurowano witraże oraz
ceramiczny kominek w kolorze
morskiej zieleni, a z zewnętrz
odtworzono detale secesyjne
elewacji. Wszystko „zatopione” jest w urokliwej zieleni
parkowej.

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

Zdjęcia: E. Pokorska

Gros informacji o przedwojennych Gliwicach można zaczerpnąć
z codziennej gazety „Der Oberschlesische Wanderer”, w skrócie
nazywany „OSW”. Jej wydawcami
byli właśnie Neumannowie. Gazeta była obecna w życiu gliwiczan
dawniej i dalej jest niezastąpionym
źródłem wiedzy o gliwickiej XIXi XX-wiecznej (z pierwszej połowy)
codzienności. Gazeta pojawiła się
w Gliwicach w 1828 roku. Na rynku utrzymała się przez ponad sto
lat, stając się bardzo renomowaną
i rozpoznawalną marką.
O właściwą pamięć na temat dokonań rodu zadbali sami
Neumannowie, wydając z okazji
100-lecia działalności firmy (1926
rok) publikację opisującą m.in.
historię wydawnictwa.
A wszystko zaczęło się od Gustava Neumanna (1801–1872),
który to w 1826 roku dostał pozwolenie na otwarcie w Gliwicach
drukarni. Poprzedziło to uroczyste
złożenie przysięgi w dawnym
odpowiedniku dzisiejszego urzędu miasta. Równało się to także
z otrzymaniem obywatelstwa naszego miasta. Z czasem także Gustav Neumann stał się szanowanym
gliwiczaninem, o czym świadczą
funkcje jakie pełnił – był np. miejskim radnym. Nazwa pierwszej
drukarni to Stadtbuchdruckerei,
czyli po prostu Drukarnia Miejska.
Należy wspomnieć, że na terenie
Górnego Śląska działały jeszcze
dwie inne drukarnie.
Na początku zapraszam do
pierwszej siedziby ówczesnej
Drukarni Miejskiej, do budynku
Rynek 10. Oczywiście zaproszenie dotyczy wirtualnej wycieczki.
Kamieniczka zmieniła swój wygląd i we wnętrzach nie znajdziemy śladu Gustawa i drukarni.
Nawet na archiwalnych zdjęciach
z lat 20. XX wieku w tym miejscu
już nie ma drukarni, zastapił go
Warenhaus Gebr. Markus (dom
towarowy braci Markus). Dom
towarowy „Balbinka” z ciuszkami dla dzieci to już powojenna
historia. W drugiej siedzibie na
rogu ul. Krupniczej i Kaczyniec
też nie domyślimy się, że miejsce
to było związane z Neumannami.
Tylko zamurowane okna mogą
zastanawiać. Co tam było? Pewnie zainteresuje to nas jednak na
moment, później spiesząc się do
swoich obowiązków, zapomnimy
o „ślepych” oknach.
Pomimo, że senior rodu
świetnie dawał sobie radę z wieloma zajęciami – m.in. udzielał

Fot. archiwum MKZ

Tytuł kolejnego odcinka wakacyjnego cyklu „W poszukiwaniu…”, nawiązującego
do powieści Marcela Prousta, to… „W stronę Swanna”. Dzięki temu mam doskonały pretekst do opisania rodu gliwickich drukarzy. Poznajmy zatem historię
Neumannów!

Willa Arthura Neumanna – po renowacji wg projektu Krzysztofa Zalewskiego. Obok detale architektoniczne willi
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ogłoszenia

Obrady na żywo

komunikaty
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia
o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Odtworzenie nawierzchni tras rowerowych
znajdujących się poza pasem dróg publicznych.

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

SESJA RADY MIASTA

14 lipca 2016 r. w sali obrad
w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00
rozpocznie się sesja
Rady Miasta Gliwice
– z następującym porządkiem
dziennym:

Termin składania ofert: 19 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2016 r. o godz. 11.30
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Przetargi/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia
o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja kolektora deszczowego o przekroju
2100 x 2500 przebiegającego pod torami kolejowymi
pomiędzy ulicami Na Piasku i Traugutta.
Termin składania ofert: 19 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2016 r. o godz. 10.00
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Przetargi/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego.

WA¯NY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW
WYDZIA£U EDUKACJI
URZÊDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH

Dyrektor Urzêdu Miejskiego informuje,
¿e od dnia 1.08.2016 r.
Wydzia³ Edukacji bêdzie zlokalizowany
przy ulicy Jasnej 31 A
(budynek po Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych).
Od 1 sierpnia bêd¹ obowi¹zywa³y równie¿ nowe
numery telefonów do Wydzia³u Edukacji:
SEKRETARIAT:
tel.: 32 338-64-62 fax: 32 338-64-63
BIURO PODAWCZE (JASNA 31 A):
tel.: 32 338-64-01
Pisma i dokumenty kierowane do Wydzia³u Edukacji bêd¹ przyjmowane
w biurze podawczym w filii przy ul. Jasnej 31 A
oraz biurze podawczym g³ównego budynku Urzêdu przy ul.Zwyciêstwa 21.
W budynku przy ul.Jasnej 31 A od 4 maja br. znajduje siê równie¿
Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami
(tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)
Dojazd do filii Urzêdu przy ul. Jasnej 31 A dla klientów poruszaj¹cych siê
komunikacj¹ miejsk¹ => linia autobusowa nr 677

Wiêcej informacji na stronie www.gliwice.eu
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 16 czerwca 2016 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Gliwice na 2016 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie
przez Miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie
przez Miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.
10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic zlokalizowanych na terenie miasta
Gliwice.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta
Gliwice położonych w rejonie ul. Akademickiej.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ulicy Górnych Wałów, na okres 20 lat.
13. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej
własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Czajki oraz przy
ul. Bekasa, na okres 20 lat.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
przeznaczonej do sprzedaży na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.
18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice.
20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
Statutu Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
21. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
22. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak
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ogłoszenia
nieruchomości
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
□□ UL. STASZICA 25, lokal nr 2, I piętro, II piętro
(poddasze), pow. 45,94 m2 + piwnica – 4,52 m2 +
pomieszczenie na poddaszu 6,49 m2 1 pokój, kuchnia, WC na I piętrze; pokój na II piętrze (poddasze)
połączone klatką schodową
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 700,00 zł
Wadium: 3900,00 zł

□□ UL. WOLNOŚCI 54, lokal nr 2, parter,
pow. 47,60 m2 + piwnica - 7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 do
10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul.
Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. TOSZECKA 24, lokal nr 9, II piętro,
pow. 51,50 m2 + piwnica - 14,10 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 500,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2016 r. od godz. 14.25 do 14.40
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy
ul. Dziewanny 4 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. WITKIEWICZA 36, lokal nr 7, I piętro,
pow. 34,00 m2 + piwnica - 11,12 m2, pokój, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój, spiżarka
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 580,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 18 lipca 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od
godz. 11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel.
32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ PLAC JAŚMINU 10, lokal nr 6, poddasze,
pow. 47,95 m2 + piwnica – 8,79 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, pomieszczenie
gospodarcze
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 48 600,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 26 lipca 2016 r. od godz. 10.15 do 10.30
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. GRODOWA 22, lokal nr 5, I piętro, pow. 18,93 m2
+ piwnica – 3,77 m2, 1 pokój, kuchnia i łazienka
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 100,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45

(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r.
od godz. 9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel.
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

□□ UL. STANISŁAWA CHUDOBY 6A, lokal nr 2a,
I piętro, pow. 55,59 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2016 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od
godz. 10.25 do 10.35 po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel.
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

□□ UL. FRYDERYKA CHOPINA 11, lokal nr 8,
III piętro, pow. 93,93 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 900,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r.
od godz. 8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel.
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

□□ UL. ZWYCIĘSTWA 38, lokal nr 9, IV piętro,
pow. 61,68 m2 + piwnica – 6,29 m2, 2 pokoje,
kuchnia, pomieszczenie gospodarcze i przedpokój
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2016 r. od godz. 13.15 do 13.30
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz.
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97))
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst DzU z 2015 r.
poz. 1774)

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu
nr 2 położonego przy ul. Kosów wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
który został ogłoszony na dzień 21 lipca 2016 r.
na godz. 10.30, zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest omyłka pisarska
w treści ogłoszenia, polegająca na błędnie podanym
numerze garażu (zamiast garażu nr 25 podano garaż
nr 2), który jest przedmiotem sprzedaży.

UŻYTKOWE
□□ UL. GORZOŁKI 17–17a, lokal nr II, piwnica, parter,
I piętro, poddasze, pow. 113,73 m2, 2 pomieszczenia na parterze, 1 pomieszczenie położone na
1 piętrze, 1 pomieszczenie położone na poddaszu, 2 pomieszczenia położone w piwnicy, klatka
schodowa
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 89 300,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 22 lipca 2016 r. od godz. 12.40 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. KOSÓW, garaż nr 25, parter, pow. 17,55 m2,
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 26 lipca 2016 r. od godz. 9.30 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/33929-92)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. NADRZECZNA, garaż nr 7, parter, pow. 15,73 m2
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3400,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2016 r. od godz. 13.50 do 14.10
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. NADRZECZNA, garaż nr 10, parter,
pow. 15,73 m2
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4400,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2016 r. od godz. 13.50 do 14.10
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. NADRZECZNA, garaż nr 11, parter,
pow. 15,73 m2
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3500,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2016 r. od godz. 13.50 do 14.10
(dodatkowy termin oględzin: 2 sierpnia 2016 r. od godz.
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 lipca 2016 r.

□□ UL. DWORCOWA 43, lokal nr III, I piętro,
pow. 247,25 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze,
2 WC
Termin przetargu: 11 sierpnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 498 700,00 zł
Wadium: 25 000,00 zł
Termin oględzin:
22 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15,
22 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz.
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 sierpnia 2016 r.

□□ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 32, lokal nr 7, parter,
pow. 42,50 m2 + piwnica – 2,83 m2, 3 pomieszczenia

□□ UL. KRÓLOWEJ BONY 10, garaż nr G-3, parter,
pow. 16,50 m2, 1 pomieszczenie

Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz.
8.10 do 8.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 9.30 do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od
godz. 11.40 do 11.50 po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel.
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

□□ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 19, lokal nr 11, III piętro,
pow. 46,15 m2 + piwnica – 4,42 m2, 5 pomieszczeń

□□ UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 14, lokal nr I,
parter, pow. 28,31 m2, 2 pomieszczenia, korytarz

Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 600,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od
godz. 12.10 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel.
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 500,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz.
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

□□ UL. KACZYNIEC 6, lokal nr 4, III piętro,
pow. 26,09 m2 + piwnica – 2,56 m2 + WC – 0,52 m2,
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz.
9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

□□ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14a,
lokal nr U-1, parter, I piętro, pow. 462,01 m2,
9 pomieszczeń, 2 korytarze i WC na parterze
oraz 3 pomieszczenia na I piętrze
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 126 300,00 zł
Wadium: 56 400,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15,
26 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od
godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

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

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej

• działkę nr 1120/3, obręb Stare Gliwice, KW
GL1G/00109170/3 przy ul. Chemicznej.

Termin przetargu: 27 lipca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*: 264 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 26 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lipca 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako

• działka nr 101/1 obręb Żerniki, o powierzchni
0,0434 ha, położonej w Gliwicach pomiędzy ul.
I. Domeyki, a ul. P.E. Strzeleckiego w Gliwicach,
stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej
w KW nr GL1G/00023067/1.
Termin przetargu: 1 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 94 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wadium: 9 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej na płd. od ul. Myśliwskiej/
przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, oznaczonej jako

• działka nr 539/3 obr. Szobiszowice o pow.
4,1471 ha, KW nr GL1G/00039750/1, działka nr 540 obr. Szobiszowice o pow. 0,7934
ha, KW nr GL1G/00039749/1, działka nr 541
obr. Szobiszowice o pow. 0,4234 ha, KW nr
GL1G/00046422/5.
Termin przetargu: 8 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 10 100 000,00 zł
*Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 1 010 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanych części nieruchomości, położonych w
Gliwicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako:

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

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości
sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513 obręb Bojków.
Termin przetargu: 24 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 97 200,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 9 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 sierpnia 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej na płn. od ul. Dolnej Wsi w Gliwicach,
oznaczonej jako

• działka nr 177, obręb Wójtowa Wieś, KW
nr GL1G/00109458/6, użytek RIIIb – grunty
orne, powierzchnia gruntu 0,0236 ha.
Termin przetargu: 14 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 27 700,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23%podatkiem
od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku
od towarów i usług (tj. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 3 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 września 2016 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
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Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice
www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo
budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym
przeznaczeniem na sprzedaż.
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1, 2 lub 3 pokojowe,
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach od
34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon.
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie
wniosków:
• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
• lub w wersji elektronicznej na adres mailowy
biuro@zbmgliwice.pl.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych
informacji na temat proponowanych mieszkań.
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343 lub
kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913,
32)/339-29-964, 32/339-29-965.
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ogłoszenia
nieruchomości
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

DECYZJA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
nr GN/26/2016

Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie:
– art. 124a w zw. z art. 6 i 8 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.) zwanej dalej ugn;
– art. 104 w zw. z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.) zwanego dalej kpa
Po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z mandatu,
której korzysta Pan Adam Ptak z pracowni projektowej PROJGAZ

POSTANAWIA
1/ Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości – działki o nr 616,
przy ul. Ligockiej 3 w obrębie ewidencyjnym Szobiszowice, o pow.
0.0999ha, nieuregulowany stan prawny – poprzez udzielenie zezwolenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
SA działającej przez swojego pełnomocnika tj. przez Adama Ptaka
z pracowni projektowej PROJGAZ
– na ułożenie na ww. działce gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Pniów-Szobiszowice DN 400 MOP 6,3 MPa – wykonanie za pomocą
wykopu otwartego w odległości 2,08 m od granicy północnej działki,
w odległości 42,45 m oraz 53,75 m od granicy południowej działki,
głębokość posadowienia 1,1 m, długość gazociągu na terenie przedmiotowej działki 20,5 m
– zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią ww. decyzji;
2/ Zobowiązać Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie
po dokonaniu inwestycji. Jeżeli zaistnieją szkody, które uniemożliwią
przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego Właścicielowi
nieruchomości przysługiwać będzie odszkodowanie;
3/ Decyzja niniejsza opatrzona klauzulą ostateczności stanowi podstawę
do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
UZASADNIENIE
31 marca 2015 r. Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA działającej przez swojego pełnomocnika tj. przez
Adama Ptaka z pracowni projektowej PROJGAZ wystąpił z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na ułożenie na ww. działce gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pniów-Szobiszowice DN 400 MOP 6,3 MPa.
Przedmiotowy gazociąg ułożony ma być w odległości 2,08 m od granicy
północnej działki, od 42,45 m oraz 53,75 m od granicy południowej
działki, głębokość posadowienia 1,1 m, długość gazociągu na terenie
przedmiotowej działki 20,5 m.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ugn Starosta (Prezydent Miasta), wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć,
w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub
dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie
z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.
124a ugn przepisy art. 124 ust. 1–2 i 4–7, art. 124b oraz art. 125 i art.
126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115
ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Wnioskodawca we wniosku wskazał, iż nieruchomość powyższa
nie ma uregulowanego stanu prawnego. Jako załącznik do ww. wniosku
dołączył akt zgonu jednej z córek widniejącego w ewidencji gruntów
właściciela nieruchomości – działki o nr 616 w obrębie Szobiszowice
Pani Grietzmann Marii. W związku z powyższym tut. Organ prowadził
postępowanie wyjaśniające w celu zbadania czy właściciel nieruchomości faktycznie nie żyje i czy nie przeprowadzone zostało po nim
postępowanie spadkowe w celu zbadania czy nieruchomość faktycznie
ma nieuregulowany stan prawny.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ugn przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu
na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów
nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe,
natomiast zgodnie z art. 113 ust 7 ugn przepis ust. 6 stosuje się również,
jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie
przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Postępowanie wyjaśniające pozwoliło ustalić tut. Organowi – poprzez
informację udzieloną przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego
Bartłomieja, iż ww. osoba przed śmiercią nosiła nazwisko Gryczmann.
Co prawda zamieszkała była przy ul. Folwarcznej 37, a nie Ligockiej 3,
ale dalsze postępowanie wyjaśniające wykazało, iż przedmiotowa nieruchomość poprzednio zlokalizowana była przy tej właśnie ulicy (zapis
w matrykule nieruchomości). W związku z tym tut. Organ wystąpił do
tut. Urzędu Stanu Cywilnego i do Archiwum Państwowego w Gliwicach
o odnalezienie aktu zgonu po Henryku Gryczmannie. Pozyskany Akt
zgonu z 18 lutego 1965 r. potwierdził, iż Henryk Gritzmann (poprzednio
Gryczmann) zmarł w dniu 17 lutego 1965 r. w miejscowości Gliwice.
Powyższe pozwoliło na dokonanie ustaleń czy po ww. osobie zostało
przeprowadzone postępowanie spadkowe. Sąd Rejonowy w Gliwicach
pismem z 16 grudnia 2015 r. poinformował tut. Organ, iż po Henryku
Gryczmannie nie toczyło się w tamtejszym Sądzie jako właściwym
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
W związku z powyższymi ustaleniami stwierdzono, iż stan prawny ww.
nieruchomości jest nieuregulowany.
Po dokonaniu powyższych tut. Organ działając na podstawie
art. 124a w związku z art. 114 ust 3 ugn poprzez ogłoszenie publiczne poinformował osoby posiadające ewentualny tytuł prawny do
nieruchomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z ww.
nieruchomości oraz o możliwości zgłoszenia się do Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach prowadzącego
sprawę w terminie dwóch miesięcy od dnia pojawienia się ogłoszenia.
Ogłoszenie pojawiło się w dniach (w BIP UM Gliwice oraz w lokalnej
prasie) – 10 marca 2016 r. oraz w (prasie ogólnopolskiej) – 14 marca
2016 r. W okresie powyższym do tut. Organu nie zgłosiła się żadna
osoba fizyczna w przedmiotowej sprawie.

Następnie na podstawie art. 115 ust. 3 i art. 8 ugn w zw. z art.
49 kpa zawiadomiono Strony posiadające ewentualny tytuł prawny
do nieruchomości poprzez ogłoszenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie
i zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 14 dni od
jego ukazania się. Ogłoszenie ukazało się w prasie lokalnej i Biuletynie
Informacji Publicznej w dniu 2 czerwca 2016 r.
Organ administracji publicznej prowadząc postępowanie administracyjne w niniejszym trybie jest obowiązany także do zbadania
stopnia uciążliwości dla Właściciela bądź Użytkownika wieczystego tej
nieruchomości. W związku z ww. koniecznością tut. Organ w dniu 30
maja 2016 r. wykonał dokumentację zdjęciową i dokonał opisu stanu
miejsca posadowienia gazociągu. Po dokonanej czynności stwierdzono,
iż teren przeznaczony do zajęcia porośnięty jest trawą, a otacza go
ogrodzenie (siatka i słupki betonowe). W jego najbliższym otoczeniu
zlokalizowane są już dwa inne gazociągi.
W związku z powyższym w ocenie tut. Organu uciążliwość dla
obecnego właściciela – posadowienia przedmiotowego gazociągu
w sposób zaproponowany przez wnioskodawcę jest bliska minimum.
Przesłanka zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego również została spełniona bowiem:
zgodnie z ustaleniami obowiązującego od dnia 17 października 2010
roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II (uchwała
nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.,
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910), teren
położony w Gliwicach przy ul. Ligockiej, obejmujący działkę nr 616,
obręb Szobiszowice oznaczony jest symbolami:
• 16ZU – co oznacza:
Tereny zieleni urządzonej,
• 21MN – co oznacza:
Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy –istniejące.
Przez część przedmiotowej działki po terenach zieleni urządzonej
16ZU poprowadzone są istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia
o symbolach Gw400CN1,6MPa i Gw400CN2,5MPa wraz ze strefami
bezpieczeństwa. W granicach ww. stref znajdują się również fragmenty terenów oznaczonych symbolami 21MN i 22MN wyznaczone
odpowiednio na pozostałej części działki nr 616 oraz na sąsiedniej
działce nr 614.
Zgodnie z zapisami planu w § 18 ust. 1 pkt 5 ustala się „zabezpieczenie
dostawy gazu z istniejącej sieci gazowej, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy sieci gazociągów wysokiego i podwyższonego,
średniego ciśnienia”.
W związku z powyższym, przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia
poprowadzonego przez działkę nr 616, obręb Szobiszowice jest zgodna
z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ugn budowa i utrzymywanie ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub
dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń – stanowi cel publiczny zatem materialnoprawna przesłanka
dopuszczalności ograniczenia korzystania z nieruchomości została
w przedmiotowej sprawie również spełniona.
Zgodnie z art. 124 ust. 4 informuję, iż to na spółce prawa handlowego tj. na Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego,
niezwłocznie po zrealizowaniu inwestycji. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego będzie niemożliwe albo spowoduje
nadmierne trudności lub koszty, znajdzie zastosowanie przepis art. 128
ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone właścicielowi
nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu
prac.
Obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek
zdarzeń wymienionych w art. 124 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu również obciąży wnioskodawcę w myśl
art. 132. ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto informuję, iż potencjalni Właściciele przedmiotowej
nieruchomości po zrealizowaniu inwestycji będą mieli obowiązek
udostępniać nieruchomość w celu wykonania czynności związanych
z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń.
Obowiązek ten, choć roszczenie ma charakter cywilnoprawny, podlega
egzekucji administracyjnej (co umożliwia uzyskanie efektu niezwłocznego wejścia na nieruchomość). Podmiot dokonujący konserwacji
lub usunięcia awarii zobowiązany jest po zakończeniu tych czynności
przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego zgodnie z zasadami
określonymi w art. 124 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy.
Strony postępowania zawiadomione o możliwości zapoznania się
z materiałem dowodowym i złożenia ewentualnych żądań w sprawie
w terminach wyznaczonych nie skorzystały ze swojego uprawnienia.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji nin.
decyzji.
Od niniejszej decyzji administracyjnej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za moim pośrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz od ukazania się ogłoszenia
publicznego w tej materii przez osoby, które posiadałyby tytuł prawny
do przedmiotowej nieruchomości.
z up. Prezydenta Miasta Gliwice
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

OGŁASZA
I ustny przetarg ograniczony
do użytkowników wieczystych/właścicieli działek sąsiednich
na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. Lokalizacja: Pomiędzy ul. I. Domeyki, a ul. P.E Strzeleckiego
w Gliwicach
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
Działka nr 101/2 obr. Żerniki o pow. 0,0516 ha; użytek: B
– tereny mieszkaniowe/0,0425 ha, Ba - tereny przemysłowe/0,0091 ha; z księgi wieczystej nr GL1G/00023067/1.
3. Tryb przetargu:
Przetarg ogranicza się do: użytkowników wieczystych działki nr 99 obr. Żerniki, użytkowników wieczystych działki
nr 100 obr. Żerniki, właściciela działki nr 102 obr. Żerniki,
użytkowników wieczystych działki nr 103 obr. Żerniki, właściciela działki nr 104 i 105 obr. Żerniki, właściciela działki
nr 106 obr. Żerniki, właściciela działki nr 107 obr. Żerniki,
współużytkowników wieczystych działki nr 108 obr. Żerniki
oraz właściciela dz. nr 101/1.
4. Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona w strefie peryferyjnej Gliwic, w dzielnicy Żerniki, w odległości ok. 3,75 km w kierunku północno-wschodnim
od centrum miasta, w II linii zabudowy od ul. I. Domeyki. Posiada kształt nieregularny, niedogodny do zagospodarowania.
Przez teren działki przebiega sieć gazowa D50.
Działka nr 101/2 obręb Żerniki nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, ze względu na jej parametry, kształt oraz
usytuowanie.
Na przedmiotowej działce znajduje się budynek stacji
transformatorowej (nr G479) oraz linie kablowe średniego
napięcia.
Działka ogrodzona płotem nie będącym własnością miasta
Gliwice. Obecni użytkownicy złożyli oświadczenia, w których
zobowiązali się do usunięcia swoich nakładów znajdujących
się na przedmiotowej działce, po rozstrzygnięciu przetargu.
Działka ma dostęp do drogi publicznej tj. do ul. Strzeleckiego.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela.
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu
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 nieruchomości odnośnie do usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651). Usunięcie
drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nr GL1G/00023067/1
działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Tauron
Dystrybucja GZE SA z uwagi na posadowiony budynek stacji
transformatorowej (nr G479) oraz linie kablowe średniego
napięcia.
Działka użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej. Działka zostanie wydana przez obecnego użytkownika do 14 dni
od daty rozstrzygnięciu przetargu (działka wolna od rzeczy
i nasadzeń będących własnością użytkownika).
6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka położona jest na terenie na którym od 15 stycznia
2015 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część
„osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę
Miasta Gliwice uchwałą nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 6770 31 grudnia 2014 r. Zgodnie
z ustaleniami ww. planu dz. nr 101/2 obr. Żerniki, znajduje się
na terenie oznaczonym symbolem:
8 MN – co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów
Wojennych 12, zostały podane do publicznej
wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

sprzedaży:
• nr 423–434 do 27 lipca 2016 r.
wynajęcia:
• nr 421–422 do 21 lipca 2016 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,
poz. 782 z późn. zm.)

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

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 123/2016 do 21 lipca 2016 r.
• nr 124/2016 do 21 lipca 2016 r.
• nr 125/2016 do 22 lipca 2016 r.
• nr 126/2016 do 25 lipca 2016 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Wykazy nieruchomości do
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 7 MN do 10 MN
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

b) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
c) zieleń urządzona, w tym ogrody przydomowe,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
7. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 108 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1080,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
8. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 5 września 2016 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
5 października 2016 r.
9. Wadium:
Wadium w wysokości 10 800,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 101/2 obr. Żerniki oraz
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane
na rachunku gminy najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2016 r.
Wpłacenie wadium w wyżej określonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu
z księgi wieczystej wg stanu na dzień 30 sierpnia 2016 r.
W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają
stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału
w przetargu w terminie do 30 sierpnia 2016 do siedziby
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31a nie później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet
ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y,
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w
przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 32/338-64-10 lub 32/338-64-11.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

a) usługi nieuciążliwe,

NABÓR NA MIESZKANIA
W ZASOBACH TBS
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza otwarty nabór na mieszkania 1, 2, 3 pokojowe.
Nabór trwa od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami w zasobach TBS prosimy o złożenie wniosku
w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Zasobów Własnych przy ul. Dolnych Wałów 11
w Gliwicach, tel. 32/339-29-13, 339-29-37.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl oraz w siedzibie Spółki.
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ogłoszenia
oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej
oraz koparko-ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz T.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel.: 32/270-40-03; e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o.,
44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 150
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe w sprawie:

Dostawa dziewięciu fabrycznie
nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji
miejskiej w 2016 roku
dla PKM, Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej –
Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją
ogłoszenia organizowanego wg procedur określonych regulaminem
PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Usuwanie awarii technologicznych
na sieciach ciepłowniczych ZC-4 na terenie
Gliwic

Oferty z 7 lipca 2016 r
• księgowa – wykształcenie min. średnie
dbanie o wygląd lady mięso – wędliny,
jedna zmiana po 12 godzin, miejsce
ekonomiczne, min. 2 lata doświadczeweryfikacja terminów ważności, dwie
pracy: Gliwice;
nia, znajomość programów finansozmiany, miejsce pracy: Gliwice;
• pracownik malowania linii – dowo-księgowych i kadrowo-płacowych,
• mechanik/montażysta – wykształświadczenie zawodowe w malowaniu
weryfikacja i dekretacja dokumentów
cenie: brak wymagań, min. 5 lat dolinii na halach, drogach, prawo jazdy
zakupu i sprzedaży, prowadzenie ewiświadczenia
w
pracy
na
podobnym
kat. B, dyspozycyjność, gotowość do
dencji środków trwałych, prowadzestanowisku,
b.
dobra
znajomość
rysunczęstych wyjazdów, malowanie linii,
nie ewidencji VAT, obsługa programu
ku technicznego, zdolności manualne,
pasów, oznaczeń BHP na halach logipłatnik, jedna zmiana, miejsce pracy:
zakres obowiązków: montaż podzespostycznych w całej Polsce, umowa na
Pyskowice;
łów konstrukcyjnych, maszyn, urząokres próbny;
• pomoc biurowa – wykształcenie
dzeń, aktualizowanie dokumentacji
zawodowe w kierunku sprzedaży,
technicznej, instrukcji, schematów, • montażysta stolarki budowlanej –
wykształcenie średnie, mile widziane
doświadczenie nie jest wymagane,
diagnozowanie, jedna zmiana, miejsce
techniczne, rok doświadczenia, znapomoc w zakresie prac biurowych, obpracy: Gliwice;
sługa sprzedaży, dwie zmiany, miejsce
jomość rysunku technicznego, systeelektryk
–
wykształcenie
zawodowe
•
pracy: Gliwice;
mów oraz rozwiązań w zakresie stolarki
lub doświadczenie, wykonywanie prac
okiennej dostępnych na rynku, prawo
• sprzedawca – wykształcenie: brak
elektrycznych, jedna zmiana, praca na
jazdy kat. B, zakres obowiązków: dowymagań, mile widziane doświadterenie woj. śląskiego, baza: Szałsza;
konywanie pomiarów oraz przygotoczenie w obsłudze klienta, książeczka
wywanie protokołu z jego wykonania,
sanepidowska, obsługa klienta na • fryzjer – wykształcenie zawodowe,
serwisowanie gwarancyjne i pogwaśrednie lub odbyte kursy, mile wistoisku mięsnym lub praca w charakrancyjne, montaż produktów z oferty
dziane doświadczenie, praca w saterze kasjera – sprzedawcy, obsługa
urządzeń typu krajalnica, stekownica,
lonie fryzjerskim damsko-męskim,
firmy, praca w Gliwicach.

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.

Termin składania ofert: 22 lipca 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2016 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert:
8 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
8 sierpnia 2016 r. o godz. 10.30

Śląskie Centrum Logistyki SA
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Kierowca C+E (kółka PL-DE)
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: PL-DE/MSI/2016

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, p.n.:

Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TBS, budynkach Gminnych (wg wykazu) oraz
mieszkaniach TBS we Wspólnotach Mieszkaniowych (wg wykazu) zarządzanych przez
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Termin składania ofert: 15 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2016 r. o godz. 10.00

Wymagania:

Oferujemy:

• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
istniejącej na rynku od 27 lat,
• nowoczesny tabor: DAF XF 460 FT, SSC (2016),
• pracę w systemie 3/1,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu
o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg,
MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń
należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach

PRZYPOMINA

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice – wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu do 31 grudnia 2005 r., a które nadal wyrażają chęć wyremontowania
lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, powinny – w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r.
oraz w latach kolejnych – złożyć podanie na prezentowane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lokale do remontu.
Niezłożenie wniosku spowoduje automatyczne wykreślenie z rejestru osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania
do remontu, bez odrębnego powiadamiania.
Ponadto informujemy, że lista osób, które dokonały aktualizacji w miesiącu lutym i w związku z tym są uprawnione
do ubiegania się o lokal do remontu, będzie podana do publicznej wiadomości w terminie od 1 czerwca do 31 lipca,
poprzez jej umieszczenie w gablocie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy pl. Inwalidów Wojennych 12
oraz na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane pn.:

Modernizacja obiektu – adaptacja i modernizacja sal
dydaktycznych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej
nr 18 przy ulicy Stefana Okrzei 16
w Gliwicach.

Żłobki Miejskie, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 71
zawiadamiają o ogłoszeniu,
postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Dostawa artykułów żywnościowych do
czterech Oddziałów Żłobków Miejskich
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 18 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2016 r. do godz. 9.15

Termin składania ofert:
15 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
15 lipca 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu
w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 11
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego na
wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem
i kolorystyką budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach
Termin składania ofert: 22 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2016 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów SA,
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

informuje:
„Oferujemy do sprzedaży wycofane z eksploatacji „barakowozy”
Dokładnych informacji udziela
dział LOGISTYKI.
Kontakt: jskiba@pruim.gliwice.pl,
32/270-40-03
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•
•
•
•
•
•

ważne prawo jazdy kategorii C+E,
Elektroniczna Karta Kierowcy,
doświadczenie,
dyspozycyjność,
oświadczenia o niekaralności,
posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie
dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki
SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, tel. 602-290-402 lub e-mail:
transport@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są także na
stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DzU
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Numer naboru 1/2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Gliwicach, 44-117 Gliwice, Kopernika 63
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Księgowa(y) – 1 etat na zastępstwo (docelowo możliwość umowy stałej)
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
• sporządzanie list płac pracowników Zespołu zgodnie
z zawartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych,
• sporządzanie spraw socjalno-bytowych ZFŚS,
• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami chorobowymi dla pracowników Zespołu. Dostarczanie
pracownikom informacji o uzyskanych dochodach
oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości
dochodów,
• sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla potrzeb
ZUS i US,
• rozliczanie odpłatności za przedszkole,
• dokonywanie przelewów oraz monitorowanie ich
wykonywania,
• wykonywanie innych poleceń przełożonego,
• szczegółowy zakres zadań określi przydział czynności.
Wymagania niezbędne:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – minimum
wykształcenie średnie oraz 2 lata stażu w księgowości,
5. znajomość programu Vulcan, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej Płatnik,
Ksat, PFRON.
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów – ustaw Karta Nauczyciela,
Kodeks Pracy,
2. znajomość ustawy o systemie oświaty,
3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
4. znajomość przepisów płacowych, podatkowych i ZUS,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność,
terminowość.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
2. praca biurowa przy komputerze,
Informacja nt. wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny,

• życiorys – curriculum vitae,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisko.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania
dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do
22 lipca 2016 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie w
zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem
kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego w siedzibie lub pocztą na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Kopernika 63
44-117 Gliwice
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne
zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł: 0
Dodatkowe informacje:
a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o
ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełanijących wymagania dodatkowe.
b.Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
Krystyna Kondrusiewicz
Dyrektor ZSP2
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kultura

Żydowska karta w historii Co?
Gdzie?
miasta
KieDy?

Gliwice to miasto, w którym na przestrzeni
wieków żyli obok siebie przedstawiciele różnych narodowości. Ważną grupę tworzyli Żydzi – przemysłowcy, bankierzy, poeci, a także
zwykli ludzie, których historie przeplatają
się ze sobą, tworząc ważny rozdział w historii miasta. Ich losy i ścieżki można odnaleźć
w przewodniku „O miłości, życiu i śmierci.
Opowieści o Żydach gliwickich”.

Niezwykły przewodnik został wydany przez Muzeum
w Gliwicach i jest pierwszą publikacją Domu Pamięci
Żydów Górnośląskich. Autorzy, Marek Wojcik i Jacek
Maniecki, ukazują historię Gliwic z perspektywy ich
żydowskich mieszkańców. Na kartach przewodnika
znajdują się znane postaci i obiekty, które kojarzy
każdy gliwiczanin (np. Oscar Caro i jego willa przy ul.
Dolnych Wałów). Są też osoby mniej znane i nieuczęszczane ścieżki oraz miejsca (np. Nathan Bujakowski,
przedsiębiorca, który miał cały kwartał kamienic przy
ul. Raciborskiej, zajmował się m.in. produkcją alkoholu).
‒ Uważamy, że dzieje Górnego Śląska są dla mieszkańców tego regionu zawiłe i niezrozumiałe. Szukamy
śladów historii, bazując na materiale naukowym i kwerendach archiwalnych, ale nasz przewodnik ma charakter popularyzatorski. W centrum naszej opowieści jest
człowiek i jego los – chcemy trafić do jak najszerszego
grona odbiorców: zarówno turystów, jak i mieszkańców,
którzy dzięki naszej książce odkryją swoje miasto na
nowo – mówi Jacek Maniecki, współautor przewodnika,
tłumacz języka niemieckiego i kulturoznawca.
„O miłości, życiu i śmierci” to historie wielkich
fortun, które budowały Gliwice i przyczyniały się do

czwartek 14 lipca

■■ godz. 19.00: Marcin Świątkiewicz – recital klawesynowy w ramach XVII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, ewangelicko-augsburski kościół Zbawiciela
(ul. Jagiellońska 19a)

piątek 15 lipca

rozwoju miasta oraz opowieści o skromniejszych obywatelach wyznania mojżeszowego, którzy w zaciszu
swoich domów zapalali świece szabasowe, tworząc
wielokulturowy klimat naszego miasta. Warto dodać,
że w połowie XIX wieku społeczność żydowska stanowiła 20% wszystkich mieszkańców miasta! Oznacza to, że
co piąty gliwiczanin był Żydem. ‒ Gliwicka społeczność
żydowska odcisnęła mocne piętno na historii miasta,
szczególnie w XIX i na początku XX wieku. Tutejsi Żydzi,
zasymilowani z niemiecką społecznością, wiedli aż do
lat 30. XX w. spokojne i na ogół dostatnie życie. Jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa, jakie pozostawili po
sobie ci, którzy już odeszli ‒ mówi Grzegorz Krawczyk,
dyrektor Muzeum w Gliwicach.
Przewodnik „O miłości, życiu i śmierci. Opowieści o Żydach gliwickich” można nabyć w Willi
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14), Centrum
Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy kinie
Amok (ul. Dolnych Wałów 3) oraz pisząc na adres:
redakcja@muzeum.gliwice.pl.
(mm)

Muzikanty

fot. materiały organizatorów

Teatr w namiocie? Czemu nie!

Jesteśmy na półmetku X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”. W najbliższy
weekend (15‒17 lipca) przedstawienia teatralne zostaną zaprezentowane w nietypowym miejscu:
nie na ulicy czy plenerowej scenie, lecz w najprawdziwszych jurtach, czyli wyjątkowych namiotach.
Największą atrakcją trzeciego festiwalowego weekendu będą spektakle grupy Muzikanty i Teatru Rodzinnego Hałasów, które zostaną pokazane w namiocie
w parku Chopina. W piątek (15 lipca) o godz. 18.30
i 20.30 odbędą się spektakle premierowe, a w sobotę
(16 lipca) i niedzielę (17 lipca) o godz. 18.15 i 20.45
kolejne wystawienia „Objazdowego Niemego Kina”.
Przedstawienie grupy Muzikanty to trzech operatorów-wynalazców, którzy w swoim namiocie kinematograficznym prezentują ruchome obrazy. Grają na
wszystkich instrumentach, które wpadną im w ręce,
imitują różne odgłosy i udźwiękowiają w ten sposób
swoje filmy. W przedstawieniu zostaną wykorzystane
elementy scenicznego mappingu i live loopingu.
W sobotę (16 lipca) i niedzielę (17 lipca) o godz.
17.00 i 19.30 Teatr Rodzinny Hałasów zaprezentuje
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swój słynny spektakl „Zegar Bije”. Grupę tworzą Alicja
i Jacek Hałasowie oraz ich dzieci, Julia, Antoni, Jonasz
i Jakub. „Zegar Bije” nawiązuje do tradycji pieśni wędrownych, które śpiewano od wsi do wsi. Jacek Hałas
obficie czerpie z repertuaru pieśni dziadowskich,
które od wielu lat zbiera i opracowuje. Dziadowie byli
lirnikami, którzy przemierzali tereny dawnej Rzeczypospolitej, śpiewając o świętych, cudach, objawieniach,
śmierci ‒ w ich pieśniach zawierała się mądrość pokoleń. Przedstawienie Teatru Rodzinnego Hałasów
przypomni ten bogaty i zapomniany repertuar.
Bezpłatne wejściówki na spektakle w namiocie są
dostępne w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6). Organizatorem festiwalu „Ulicznicy” jest Miasto Gliwice. Realizatorem wydarzenia jest
Mañana Production House. 
(mm)

■■ godz. 18.30 i 20.30: „Objazdowe Nieme Kino” – spektakl w wykonaniu Muzikantów w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park
Chopina
■■ godz. 19.00: DeJohnette ‒ Coltrane ‒ Garrison – koncert z cyklu „Filharmonia – muzyka w Jazovii”, centrum
Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)

sobota 16 lipca

■■ godz. 9.00‒12.00: Gliwicka Wymiana Książkowa,
BLCRK (ul. Dubois 22)
■■ godz. 10.00: Przystanek Śniadanie – śniadanie na trawie w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 11.00: warsztaty twórcze i animacje dla dzieci
w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów
Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina (alejka Forum)
■■ godz. 13.00: „Owady polskich pół i łąk” – zajęcia dla
dzieci, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 14.30: „Przygarnij pszczołę” – zajęcia dla dzieci,
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 16.00: „Ulica Dobrych Snów” – spektakl dla
dzieci w wykonaniu Parparuszy Wędrownej Wytwórni
Zdarzeń X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina (alejka Forum)
■■ godz. 17.00 i 19.30: „Zegar Bije” – spektakl w wykonaniu
Teatru Rodzinnego Hałasów w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 18.15 i 20.45: „Objazdowe Nieme Kino” – spektakl
w wykonaniu Muzikantów w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

niedziela 17 lipca

■■ godz. 11.00: „Parkujemy z Ulicznikami” – warsztaty
żonglerskie w ramach X Międzynarodowego Festiwalu
Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina (alejka Forum)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Etnobotaniczny spacer po Gliwicach czyli praktyczna wiedza o dzikich roślinach z okolicy” – warsztaty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.00: „Ulica Dobrych Snów” – spektakl dla
dzieci w wykonaniu Parparuszy Wędrownej Wytwórni Zdarzeń X Międzynarodowego Festiwalu Artystów
Ulicy, park Chopina (alejka Forum)
■■ godz. 16.00: „Fauna i flora Bałtyku” – spotkanie Klubu
Młodego Odkrywcy, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 17.00 i 19.30: „Zegar Bije” – spektakl w wykonaniu
Teatru Rodzinnego Hałasów w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 18.00: „Baranek Shaun”, „Podróż na 100 stóp”
– seanse Letniego Kina Plenerowego, pl. Grunwaldzki
■■ godz. 18.15 i 20.45: „Objazdowe Nieme Kino” – spektakl
w wykonaniu Muzikantów w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 20.15: Nicola Wemyss, Lilia Slavny, Anna Katyńska, Cvetanka Sozovska – koncert w ramach XVII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, kościół pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4)

wtorek 19 lipca

■■ godz. 20.00: Blues Jam – jam session w stylistyce
bluesa, Śląski Jazz Club (pl. Inwalidów Wojennych 1)

środa 20 lipca

■■ godz. 17.00‒18.00: „Stricken po naszemu sztrykowanie” – warsztaty, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)
■■ godz. 19.00: Edi Sanchez & Alex Morales – koncert
z cyklu „Filharmonia – muzyka w Jazovii”, Centrum
Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)
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