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ŚDM w Gliwicach
Trwają Światowe Dni Młodzieży. To 

ważne wydarzenie będzie obchodzone 
również w Gliwicach – zaplanowano spo-
tkanie modlitewne i transmisję papieskiej 
mszy świętej.

Tygodnik bezpłatny, 30/2016 (806), 28 lipca 2016

83 94

Nacka – miasto 
partnerskie Gliwic

Rozpoczynamy wakacyjny cykl poświę-
cony miastom partnerskim Gliwic. W tym 
numerze prezentujemy Nackę – miasto w 
Szwecji słynące z rezerwatów przyrody, 
pięknych jezior i górzystych 
wysepek. 

Miasto nowoczesnych 
rozwiązań

Niemieckie miasto partnerskie Gliwic. 
Zielone, nastawione na rozwój i innowację. 
Co ciekawego można zobaczyć w Bottrop? 
Odpowiedź można znaleźć w tym numerze 
„MSI – GLIWICE”.

Takie są Gliwice!
Miasto nieustannie się rozwija. Zajmu-

je czołowe miejsca w prestiżowych rankin-
gach, zbiera pozytywne oceny specjalistów 
i ekspertów. Przede wszystkim jednak 
Gliwice tętnią życiem i są doceniane przez 
mieszkańców.
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Hala główna
otwarta!

Od 1 sierpnia 
2016 r. Wydział 

Edukacj i  będzie 
zlokalizowany przy  

ul. Jasnej 31 A (budynek 
po Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych). Będą też obowią-
zywały nowe numery 
telefonów!

12

Wakacje trwają w najlepsze i – jak mogliśmy się przekonać 
w lipcu – lato w mieście wcale nie musi być nudne. 
Przed nami pełen atrakcji sierpień: odbędzie się Parkowe 
Lato, festiwal Jazz w Ruinach i koncert Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. W gliwickich parkach będzie można obejrzeć 
filmy pod chmurką w ramach Letniego Kina Plenerowego. 
Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych: warsztatów, 
zajęć muzealnych i sportowych. Szczegóły w naszym 
wakacyjnym dodatku (str. 5–8).

https://gliwice.eu
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DRuGA STRONA W OBIEKTyWIE

PALMIARNIA. Gliwickie tropiki gotowe na przyjęcie gości. Po przerwie technicznej 
Palmiarnia Miejska znów jest otwarta dla odwiedzających. (fot. @korybalski)

uL. ZWyCIĘSTWA. Słoneczne popołudnie na jednej z najpopularniejszych 
ulic w mieście. (fot. @eragon7713)

GDZIEŚ NA BAŁKANACH. Komisarz Waldemar Nitychoruk z Komendy Miejskiej Policji 
w Gliwicach wraz z grupą przyjaciół przemierzył ponad 2 tys. km rowerem przez Węgry, 
Serbię, Bułgarię i Rumunię. (fot. KMP w Gliwicach)

RADIOSTACJA. Na leżąco, na siedząco – jak kto woli. Tym razem miłośnicy kina ple-
nerowego bawili się przy Radiostacji. W najbliższą niedzielę, na placu Grunwaldzkim, 
obejrzą „Skubanych” i „Nieracjonalnego mężczyznę”. (fot. Z. Daniec)

OKRZEI. Dobry doping kibiców Niebiesko–Czerwonych przyniósł efekt. Piast 
Gliwice wygrał z Wisłą Płocki 2:1. (fot. Mateusz Bobola/piastgliwice.eu)

PARK CHOPINA.  W ostatni weekend publiczność bawiła się z Wędrującymi 
Lalkami Pana Pezo podczas spektaklu „Moonsters”. (fot. Studio Apalat)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:redaktor%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:kazek_m%40um.gliwice.pl?subject=
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28 lipca Koleje Śląskie uruchomiły 25 dodatkowych 
połączeń dla pielgrzymów uczestniczących w Świa-
towych Dniach Młodzieży. Pociągi są bezpłatne.

Msza święta z udziałem pa-
pieża Franciszka rozpocznie się 
o godz. 10.30 w Częstochowie. 

Udogodnienia obowiązują 
jedynie 28 lipca i wyłącznie 
w pociągach Kolei Śląskich. 

Więcej na www.kolejeslaskie.
com oraz pod nr tel.: 32 428 88 
88, 727 030 030. Tel. kom. dla 
niepełnosprawnych: 727 030 
303.

 (pm)

Na spotkanie z papieżem  
pojedziesz za darmo!

Od piątku (22 lipca) pasażerowie mogą korzystać z od-
nowionej hali głównej gliwickiego dworca PKP. Hala 
jest już wyposażona w kasy, miejsca do siedzenia i 
punkt informacyjny. Dworzec tymczasowy zamknięto.

Jako pierwsze do wyre-
montowanego holu zostały 
przeniesione trzy kasy Kolei 
Śląskich i kasy PKP Intercity. Z 
myślą o osobach poruszających 
się na wózkach inwalidzkich 
część okienek kasowych została 
obniżona. Na posadzce pojawiły 
się również linie prowadzące dla 
osób niewidomych i niedowi-
dzących. Kończą się też prace 
przy czwartym peronie. Ma być 
on gotowy w sierpniu tego roku.

– W piątek zamknęliśmy 
dworzec tymczasowy, nato-
miast jego demontaż przewidu-
jemy na początek sierpnia. Jest 

to podyktowane względami 
bezpieczeństwa; z uwagi na 
duże natężenie ruchu podczas 
Światowych Dni Młodzieży 
użyjemy ciężkiego sprzętu do 
demontażu już po tym wyda-
rzeniu – informuje Maciej Buł-
towicz z biura rzecznika PKP SA.

Modernizacja dworca trwa 
od grudnia 2014 roku. PKP SA 
kilka razy przesuwała termin 
zakończenia prac remonto-
wych. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez PKP SA, 
ostateczny termin zakończenia 
wszystkich prac to przełom III i 
IV kwartału 2016.  (pm)
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Hol dworca otwarty!

Zmarł Henryk Błażusiak, 
prezes PWiK

Z żalem zawiadamiamy, że 26 lipca odszedł Henryk Bła-
żusiak, prezes największej miejskiej spółki Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. Miał 65 lat. Z PWiK związany był 
od 1986 r. Był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla miasta 
i zaangażowanym w jego sprawy. W 2011 roku prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz uhonorował Henryka Błażu-
siaka „Gliwickim Lwem”, nagrodą przyznawaną najlepszym 
menedżerom. 

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona 28 lipca 2016 r. 
o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Stefana 
Okrzei 31. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Lipowym.

Trwają Światowe Dni Młodzieży. 31 lipca na placu Krakowskim zaplanowane 
jest spotkanie modlitewne i transmisja papieskiej mszy świętej z Brzegów 
koło Wieliczki.

W ostatnim dniu Światowych 
Dni Młodzieży, między godz. 8.00 
a 14.00, odbędzie się spotkanie 
modlitewne i wspólne śpiewanie 
pieśni. O godz. 9.15 dla zgroma-
dzonych na pl. Krakowskim wier-
nych zostanie odprawiona msza 
święta. O godz. 10.00 rozpocznie 
się transmisja uroczystości z Brze-
gów pod przewodnictwem papieża 
Franciszka. Papieska msza święta 
zakończy się około godz. 13.00.

Uwaga! Na pl. Krakowskim 
nie będą rozstawione dodat-
kowe krzesła ani ławki. Osoby 
uczestniczące w spotkaniu mo-
dlitewnym 31 lipca są proszone 
o zabranie własnych turystycz-

nych krzeseł. W razie upału 
zostanie uruchomiona kurtyna 
wodna zlokalizowana na pl. Kra-
kowskim, jednak każdy uczestnik 
spotkania powinien zabrać ze 
sobą wodę do picia.

W związku z organizacją 
spotkania i transmisji na pl. Kra-
kowskim 31 lipca między godz. 
7.00 a 15.00 zostanie zamknięty 
dla ruchu kołowego odcinek ul. 
Łużyckiej, od ul. Wrocławskiej do 
ul. Lutyckiej.

Światowe Dni Młodzieży to 
spotkanie młodych katolików 
z całego świata, w którym bierze 
udział Ojciec Święty. Zostały za-
początkowane przez Jana Pawła 

II w 1985 roku. W tym roku go-
spodarzem ŚDM jest Polska. Z tej 
okazji do naszego kraju przyjechali 
pielgrzymi z najdalszych zakątków 
globu. Światowe Dni Młodzieży 
odbywają się w Krakowie, ale 
Gliwice również włączyły się w ob-
chody – do miasta przyjechało po-
nad 400 pielgrzymów z Hondura-
su, Francji, Togo, Nigerii, Niemiec, 
Węgier, Stanów Zjednoczonych, 
Australii i Rosji. Co ważne, wszyscy 
byli zakwaterowani w domach pa-
rafian Diecezji Gliwickiej.

Organizatorami spotkania 
i transmisji są Miasto Gliwice oraz 
Centrum Światowych Dni Mło-
dzieży Diecezji Gliwickiej.  (mm)

ŚDM w Gliwicach
Młodzież z całego świata spotkała się w Gliwicach, by wspólnie świętować, modlić się i celebrować  
Światowe Dni Młodzieży. Dla wszystkich było to niezapomniane przeżycie

Trwają prace przy budowie czterowylotowego ronda u zbiegu ulic Kosów–Czapli–
Jaskółczej. Wykonawca ma za sobą najbardziej czasochłonne, a jednocześnie naj-
mniej spektakularne prace przy kolizjach sieci. Gotowa jest już część chodników, 
widać zarys pierścienia ronda. 

Robotnicy zakończyli prace 
przy chodnikach wzdłuż ulic Ol-
chowej i Kosów, rondo zaczęło 
nabierać kształtów. Teraz przyszedł 
czas na prace związane z wymianą 
infrastruktury podziemnej oraz ro-
boty drogowe, budowę kolejnych 
chodników i przebudowę odcin-
ków ulic: Kosów, Czapli, Jaskółczej, 
Olchowej, Skowrończej i Ziębiej. 

Według planu niebezpieczne 
skrzyżowanie zamieni się w funk-
cjonalne rondo pod koniec 2016 
r. Do tego czasu kierowcy muszą 
uzbroić się w cierpliwość i liczyć 
się z utrudnieniami na drogach. 
Przypominamy kierowcom, że 
z ruchu wyłączona jest część ulicy 
Kosów na odcinku od ul. Czapli do 
ul. Ziębiej, dlatego muszą kierować 

się na objazd: ulicami Pliszki i Bie-
gusa. Na ul. Kosów, od Rybnickiej 
do Czapli, obowiązuje ruch jedno-
kierunkowy. Warto przeczekać te 
niedogodności – czterowylotowe 
rondo z dwoma zatokami auto-
busowymi z pewnością usprawni 
komunikację w tej części miasta 
i zwiększy bezpieczeństwo zarów-
no kierowców, jak i pieszych.  (mf)

Rondo na Sikorniku 
coraz bliżej

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 Z

DM

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 30/2016 (806), 28 lipca 20164

AKTuALNOŚCI

KOLORy 
MIASTA

Na początku lat 90. ubiegłego wieku Gliwice były jednym z najbiedniejszych miast dawnego woj. katowickiego. Dzisiejszy obraz Gliwic jest 
zupełnie inny. Miasto nieustannie się rozwija. Zajęło trzecie miejsce w rankingu zamożności samorządów w kategorii miasto na prawach po-
wiatu przeprowadzonym przez czasopismo „Wspólnota” oraz trzecie miejsce w Rankingu Samorządów 2016 wśród miast na prawach powiatu 
przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Przede wszystkim jednak Gliwice tętnią życiem i są doceniane przez mieszkańców.

Pozytywne zmiany, które w ciągu 
ostatnich 20 lat dokonały się w Gliwi-
cach, to efekt konsekwentnej i długo-
falowej polityki władz miasta. Gliwice 
mają potencjał i przyciągają inwestorów. 
Miasto wyróżnia nowoczesna infrastruk-
tura oraz zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań w promowaniu i wspieraniu 
przedsiębiorczości oraz stwarzaniu atrak-
cyjnych warunków inwestycyjnych. Od 
kilku lat wizytówką Gliwic są firmy, które 
podbijają krajowy i zagraniczny rynek 
w dziedzinie zaawansowanych techno-
logii. Ale równie silne są inne branże – 
motoryzacyjna, logistyczna.

Wielki biznes  
zaczął się od strefy

Gliwicka Podstrefa Ekonomiczna, 
utworzona w 1996 roku, jest najwięk-
szym pracodawcą spośród wszystkich 
podstref KSSE. Obecnie działa w niej 97 
firm i 6 deweloperów, którzy zatrudnia-
ją łącznie 23,8 tys. osób. – Nie byłoby 
gliwickiej podstrefy, gdyby nie wygrana 
w wyścigu o ulokowanie zakładów Opla 
w naszym mieście. Po trudnej walce zdo-

byliśmy tę inwestycję – mówi Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic. Fabryka 
Opla stała się motorem napędowym 
rozwoju miasta.

Inwestorzy nie interesowaliby się 
Gliwicami, gdyby nie korzystne warunki, 
które miasto stwarza wielkiemu bizne-
sowi. To przede wszystkim zaplecze in-
westycyjne – nowoczesna infrastruktura, 
ale także kapitał ludzki, którego wysoki 
poziom zapewnia obecna w Gliwicach 
od ponad 70 lat Politechnika Śląska, 
jedna z najlepszych uczelni technicznych 
w Polsce i kuźnia specjalistycznych kadr. 
Od kilku lat wizytówką Gliwic są firmy, 
które podbijają krajowy i zagraniczny 
rynek w dziedzinie zaawansowanych 
technologii informatycznych.

Dobra kondycja  
potwierdzona

Rozwój nie znosi stagnacji, dlatego 
Gliwice ciągle inwestują. Niedawno 
zakończono budowę gliwickiego odcin-
ka Drogowej Trasy Średnicowej, która 
zdecydowanie usprawniła ruch w całej 
aglomeracji śląskiej. Powoli kończy się 

budowa Hali GLIWICE – jednego z naj-
większych tego typu obiektów w Polsce.

Miasto szykuje się do budowy 
nowoczesnego Centrum Prze-
siadkowego oraz modernizacji 
lotniska, które jeszcze bardziej 
podniesie inwestycyjną atrak-
cyjność miasta. 

Są też inwestycje mniejsze, ale 
równie ważne. Nieustannie rozwija się 
zaplecze logistyczne. W Gliwicach działa 
jeden z pierwszych w Polsce systemów 
sterowania ruchem, który usprawnia 
komunikację samochodową w mieście. 
Polityka inwestycyjna jest przemyślana 
i prowadzona odpowiedzialnie. W opu-
blikowanych niedawno raporcie agencja 
Fitch Ratings podniosła długoterminowe 
oceny miasta – dla ratingu międzynaro-
dowego z „BBB+” do „A-”, a dla ratingu 
krajowego z „A+(pol)” do „AA-(pol)”.  
– W sytuacji, w jakiej znalazł się obecnie 
nasz kraj – jeśli chodzi o oceny – pod-
wyższenie Gliwicom ratingu do poziomu 

najwyższego z możliwych do uzyskania 
w Polsce, ze stabilną perspektywą, jest 
bardzo czytelnym sygnałem dla inwe-
storów – i nie tylko. Jesteśmy jednym 
z czterech polskich miast z taką oceną 
– podkreśla prezydent Gliwic.

Dobrze, bo w Gliwicach!
Jak żyje się w mieście, które zmienia 

się na lepsze od ponad dwudziestu lat? 
Z „Diagnozy Społecznej 2015”, komplek-
sowego badania warunków i jakości 
życia Polaków, wykonywanego co dwa 
lata przez zespół pod kierownictwem 
prof. Janusza Czapińskiego wynika, że 
Gliwice znalazły się na 6 pozycji w kraju 
pod względem jakości życia, wyprzedza-
jąc m.in. Warszawę. Zajęły też pierwsze 
miejsce wśród przebadanych miast woj. 
śląskiego.

To niezwykłe miasto. Historia Gli-
wic harmonijnie łączy się z wyzwania-
mi współczesnego świata: śmiałym 
rozwojem urbanistyki, nowoczesnym 
przemysłem, nauką i edukacją oraz 
bogactwem życia kulturalnego i spor-
towo-rekreacyjnego. 
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Miasto rozwoju. Takie są Gliwice!

Widowiskowo-sportowa Hala GLIWICE będzie jednym z największych tego typu obiektów w Polsce

Największą atrakcją gliwickiej Palmiarni jest pawilon akwarystyczny.  „Podwodny Świat” bije 
rekordy popularności

W imieniu prezydenta Gliwic nagrodę dziennika „Rzeczpospolita” z rąk prof. Jerzego Buzka 
odebrał wiceprezydent Adam Neumann
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Wakacje
Co? Gdzie? Kiedy?

W tym roku festiwal Jazz w Ruinach od-
będzie się po raz dwunasty. W programie 
jest dziewięć koncertów, warsztaty muzycz-
ne i wystawa. Na gliwickiej scenie zaprezen-
tują się artyści, którzy być może już wkrótce 
będą wyznaczać nowe kierunki w muzyce 
rozrywkowej. Jazz tradycyjny, blues, funk, 
swing – tegoroczny festiwal będzie bardzo 
różnorodny!

12 Międzynarodowy Festiwal Jazz 
w Ruinach rozpocznie się 5 sierpnia kon-
certem Zespołu Jazzowego Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Gliwicach. Za scenę 
posłuży muzykom taras Ruin Teatru Vic-
toria (al. Przyjaźni 18), w którym odbędą 
się pozostałe koncerty i zostanie zapre-
zentowana festiwalowa wystawa. Po-
czątek koncertu o godz. 18.00. O godz. 
19.00 zostanie otwarta wystawa grafiki 
i plakatu jazzowego „Jazz Movie”. Pre-
zentowane będą projekty wykładowców, 
studentów i absolwentów Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszonych 
artystów z Polski i zagranicy. Kuratorem 
wystawy jest Tomasz Kipka. Prace będą 
pokazywane do 20 sierpnia. O godz. 19.15 
koncert da Kinga Głyk Trio. Kinga Głyk to 
bardzo zdolna młoda basistka, która dała 
już ponad 100 koncertów – współpraco-
wała m.in. z Jorgosem Skoliasem i Natalią 
Niemen. Utalentowana 19-latka wydała 
dwie płyty i jest określana jako objawie-
nie jazzowego basu – warto na własne 
uszy przekonać się, co to jest naturalny 
swing. O godz. 21.00 festiwalową sceną 
zawładnie kolejna muzykalna kobieta.  

Dominika Zioło Quintet to kombinacja la-
tynoskich rytmów, akustycznego brzmie-
nia i znakomitych tekstów.

6 sierpnia o godz. 19.00 wystąpi sześciu 
zdolnych muzyków jazzowych: Piotr Budniak 
Essential Group. Mają na koncie świetnie 
przyjęty przez krytyków krążek „Simple 
Stories About Hope And Worries” i są lau-
reatami 39 Międzynarodowego Festiwalu 
Jazzowego Jazz Juniors. O godz. 21.00 zagra 
Vehemence Quartet, który zdobył wyróż-
nienia na kilku festiwalach. W środowisku 
muzycznym brzmienie kwartetu określane 
jest jako gwałtowne, nieprzewidywalne 
i bardzo interesujące.

12 sierpnia o godz. 19.00 na scenie 
w Ruinach Teatru Victoria zaprezentuje 
się międzynarodowy projekt muzyczny – 
Tenpasten. Minimalizm, liryzm i punkowa 
nuta to przepis na świetny, energetyczny 
występ. Podczas festiwalu zaplanowana jest 
premiera ich debiutanckiej płyty. O godz. 
21.00 wystąpi zespół HoTS. Nowoczesne 
brzmienie grupy w połączeniu z dobrym au-
torskim materiałem kompozycyjnym będzie 
nie lada gratką dla uczestników koncertu.

13 lipca o godz. 19.00 odbędzie się 
koncert zespołu chuffDRONE. Austriacka 
formacja to piątka muzyków, którzy spo-
tkali się na studiach muzycznych i po prostu 
zaczęli razem grać. Łącząca ich nić porozu-
mienia przerodziła się w stałą współpracę 
– w ubiegłym roku chuffDRONE wydał 
płytę. Ostatni koncert 12 Międzynarodo-

wego Festiwalu 
Jazz w Ruinach 

zaplanowany jest na 
godz. 21.00. Wystąpi Confusion Projekt, 
którego płyta została nominowana do 
Fryderyka w kategorii jazzowy debiut roku. 
Zespół tworzą Michał Ciesielski (fortepian), 
Piotr Gierszewski (gitara basowa) i Adam 
Golicki (perkusja).

Dodatkowo 12 i 13 sierpnia w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej (ul. Wieczorka 
8), między godz. 12.00 a 15.00, odbędą się 
warsztaty z podstaw improwizacji jazzowej 
i interakcji muzycznej w grze zespołowej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Organizatorem Jazzu w Ruinach 
jest Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz 
Club. Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

Festiwal Jazz w Ruinach prezentuje młodych wykonawców i najważniej-
sze nowe zjawiska zachodzące w muzyce i sztuce. Miłośnicy jazzu już 
teraz powinni zarezerwować sobie czas między 5 a 20 sierpnia. Warto!

Niech jazz porusza!

Nie ma nudy na podwórku!
Podwórko to miejsce zabaw i zawierania przyjaźni. Przestrzeń w naj-
bliższym sąsiedztwie, w której latem dzieci spędzają najwięcej cza-
su. GCOP zaprasza mieszkańców czterech gliwickich osiedli do udzia-
łu w akcji „Roześmiane Podwórka”.

Osiedle Baildona, Łabędy, Szobiszo-
wice i Zatorze – tam Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, wolontariu-
sze oraz Rady Osiedli organizują dzieciom 
czas wolny. Inicjatywa ma na celu dbanie 
o przyjazne, kolorowe otoczenie i zinte-
growanie dzieci z sąsiedztwa.

Podczas spotkań instruktorzy poka-
zują najmłodszym, jak mogą spędzać 
czas na swoim podwórku. W programie 
są zabawy z chustą Klanzy, warsztaty 

plastyczne i puszczanie wielkich baniek 
mydlanych.

Osiedle Baildona:
9 sierpnia, godz. 13.00, podwórko 

w okolicy ul. Sportowej, ul. Franciszkań-
skiej i ul. bł. Czesława.

Łabędy:
10 sierpnia, godz. 16.00, podwórko 

w okolicy ul. Waryńskiego;

17 sierpnia, godz. 16.00, podwórko 
w okolicy ul. Wolności 22–30.

Szobiszowice:
11 sierpnia, godz. 10.00, podwórko 

w okolicy ul. Dziewanny 14;
18 sierpnia, godz. 10.00, podwórko 

w okolicy ul. Przemysłowej.

Zatorze:
9 sierpnia, godz. 10.00, podwórko 

w okolicy ul. Spółdzielczej 33;
16 sierpnia, godz. 10.00, podwórko 

w okolicy ul. Tarnogórskiej 60;
23 sierpnia, godz. 10.00, podwórko 

w okolicy ul. Witkiewicza 11. (mm)
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Najlepiej wypoczywać aktywnie, dlatego z myślą 
o dzieciach Miejski Zarząd usług Komunalnych 
przygotował wakacyjną ofertę sportową. Wszyst-
kie zajęcia są bezpłatne.

Tenisowe wakacje

Na zajęcia mogą przyjść 
dzieci, które dopiero rozpoczy-
nają swoją przygodę z tenisem 
oraz te bardziej zaawansowa-
ne. Na zakończenie turnusu 
będzie zorganizowany turniej 
z nagrodami.

22–26 sierpnia, od godz. 
10.00 do 12.00, korty przy ul. 
Kosynierów 6.

Piłkarskie Lato
W planach są gry i zabawy 

z piłką, ćwiczenia koordyna-
cyjne oraz podstawowe ele-
menty piłki nożnej. Po zakoń-
czeniu turnusu odbędzie się 
z turniej z nagrodami. Zapisy 
prowadzone są pod numerami 
telefonów 797 328 198 i 503 
593 913.

1–5 sierpnia, od godz. 10.00 
do 11.30, ul. Lekarska 5.

Lekkoatletyczne Lato

W trakcie turnusu zaplano-
wane są lekkoatletyczne gry 
i zabawy dla dzieci pod okiem 
trenera. Na zakończenie odbędą 
się zawody z nagrodami. Zapisy 
prowadzone są pod numerem 
telefonu 506 573 346.

8–12 sierpnia, od godz. 
10.00 do 11.30, Orlik 2012 przy 
ul. Jasnej.

Wakacje na skateparku
Zajęcia są skierowane do 

dzieci, które chcą nauczyć się 
jeździć na rolkach, bmx-ie, de-
skorolce albo hulajnodze. Tre-
ningi będą prowadzone przez 
instruktorów, niezbędny sprzęt 
zapewnia organizator.

Wtorki do 30 sierpnia, od 
godz. 16.00 do 19.00, skatepark 
na pl. Krakowskim.

 (mm)

Trenuj 
na  Orliku
W drugiej  po łowie 
sierpnia na Orliku przy 
ul. Jasnej zostaną zorga-
nizowane dwa turnusy 
piłkarskie. Treningi będą 
prowadzone w dwóch 
grupach wiekowych.

Pierwszy turnus piłkarski 
odbędzie się między 15 a 19 
sierpnia. Drugi turnus jest 
zaplanowany od 22 do 26 
sierpnia. Od godz. 9.00 do 
10.30 będą trenować dzieci 
z rocznika 2006 i młodsze, od 
godz. 10.30 do 12.00 na mura-
wę wejdą roczniki 2003–2005.

W programie są treningi 
piłkarskie, motoryczne i mini-
turniej. Zajęcia są bezpłatne, 
obowiązują wcześniejsze zapi-
sy pod numerem telefonu 793 
739 969 lub mailowo biuro@
saf.org.pl. Organizatorem zajęć 
jest Stowarzyszenie GTW i Ślą-
ska Akademia Futbolu. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

Sport to zdrowieWakacje
na fali

W Gliwicach znajdują się dwa kąpieliska i cztery 
pływalnie, na których można szukać ochłody pod-
czas upałów.

 CZECHOWICE
Jezioro, plaża, wokół las 

– w takich warunkach można 
wypoczywać zaledwie kilka 
kilometrów od centrum Gliwic. 
Na terenie ośrodka wypo-
czynkowego w Czechowicach  
(ul. Ziemięcicka 62), zarządza-
nego przez Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych, znajdują się 
domki letniskowe, pole namio-
towe, kąpielisko z wydzielonym 
brodzikiem dla dzieci, wypoży-
czalnie sprzętu wodnego i rowe-
rów, boiska do siatkówki i piłki 
nożnej, plac zabaw dla dzieci 
oraz rampa dla rolkarzy. W se-
zonie są także otwarte punkty 
gastronomiczne, a do dyspozycji 
osób, które samodzielnie chcą 
przygotować coś smacznego, 
zostało oddane grillowisko, 
czyli wydzielone miejsce do 
bezpiecznego grillowania, za-
daszone i wyposażone w stoły, 
ławy i grille. W Czechowicach 
można też pojeździć konno ra-
zem z instruktorem.
Bilet wstępu na kąpielisko 
kosztuje 2 zł. Dzieci do 16 lat 
wchodzą za darmo.

 KąPIELISKO LEŚNE
Do dyspozycji wypoczywa-

jących na Kąpielisku Leśnym na 
os. Kopernika (ul. Toszecka 137) 
są trzy baseny o różnej wielko-
ści oraz brodzik i plac zabaw dla 
dzieci. Dodatkową atrakcją jest 
zjeżdżalnia wodna o długości 73 
metrów oraz foki, rekiny i inne 
dmuchane atrakcje. Poza pły-
waniem w basenach, na miejscu 
można zagrać w siatkówkę plażo-
wą na jednym z czterech boisk.

Na terenie kąpieliska dzia-
ła też Pool Park – znajduje się 
w nim tor skimboardowy do 
surfowania po wodzie i bo-
isko do mini-balla na trawie. 
Kąpielisko Leśne jest wyposa-
żone w przebieralnie, natryski, 
punkt sanitarny i toalety. Dzia-
ła tam również kilka punktów 
gastronomicznych. Kąpielisko 
Leśne jest otwarte w dni robo-
cze od godz. 10.00 do 19.00, 
w dni wolne od godz. 9.00 do 
19.00.

W sezonie letnim całodnio-
wy bilet wstępu kosztuje 8 zł. 
Młodzież ucząca się do lat 18, 
osoby niepełnosprawne i eme-
ryci, za okazaniem odpowied-
niego dokumentu, mogą nabyć 
bilet w obniżonej cenie – 4 zł. 
Zniżka 50% jest także honoro-
wana w przypadku Rodzin 3+ (po 
okazaniu karty rodzinnej). Wstęp 
dla dzieci do 3 lat jest bezpłatny.

  KRyTA PŁyWALNIA „DELFIN”
ul. Warszawska 35, tel.: 32 

331 04 45
Pływalnia jest czynna w dni 

robocze od godz. 6.00 do 22.00, 
w dni wolne od godz. 8.00 do 
22.00.

Wstęp: 1–7,50 zł, w zależ-
ności od wieku i pory dnia.

Przerwa technologiczna: 22 
sierpnia–4 września

  KRyTA PŁyWALNIA  
  „OLIMPIJCZyK”

ul. Oriona 120, tel.: 32 445 
05 75

Pływalnia jest czynna w dni ro-
bocze od godz. 6.00 do 22.00, w dni 
wolne od godz. 8.00 do 22.00.

Wstęp: 4–8,50 zł, w zależ-
ności od wieku i pory dnia.

Przerwa technologiczna: 
1–22 sierpnia

  KRyTA PŁyWALNIA „MEWA”
ul. Mewy 36, tel.: 32 232 37 66
Pływalnia jest czynna w dni ro-

bocze od godz. 7.00 do 22.00, w dni 
wolne od godz. 10.00 do 22.00.

Wstęp: 1–7,50 zł, w zależ-
ności od wieku i pory dnia.

Przerwa technologiczna: do 
31 lipca

  KRyTA PŁyWALNIA  
  „NEPTuN”

ul. Dzionkarzy 54, tel.: 32 
413 48 48, 32 413 48 49

Pływalnia jest czynna w dni 
robocze od godz. 7.00 do 22.00, 
w dni wolne od godz. 8.00 do 
22.00. Sauny są czynne w dni 
robocze od godz. 17.00 do 
22.00, w dni wolne od godz. 
14.00 do 22.00.

Wstęp na basen: 5–10 zł, 
sauny: 20 zł.  (mm)
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Wakacje to czas podróży, odkrywania nowych miejsc 
i... książek. W filiach MBP przez całe lato będą organi-
zowane książkowe zabawy, zajęcia plastyczne, wspólne 
czytanie i słuchanie bajek.

W sierpniu na najmłodszych 
czytelników czeka moc atrakcji: 
oprócz ciekawych zbiorów lite-
ratury dziecięcej, poszczególne 
oddziały biblioteki przygotowały 
specjalne, wakacyjne programy. 
2 sierpnia o godz. 10.00 w Od-
dziale dla Dzieci nr 33 (ul. Ko-
ściuszki 17) odbędą się warsztaty 
„Drugie życie książki”, na którym 
dzieci stworzą zwierzęta z kart 
zniszczonych książek. 2, 23 i 31 
sierpnia o godz. 12.00 w Oddzia-
le dla Dzieci nr 34 (ul. Perkoza 
12) zaplanowane jest wspólne 

czytanie „Rekreacji Mikołajka”. 9 
sierpnia o godz. 10.00 w Oddziale 
dla Dzieci nr 38 (ul. Czwartaków 
18) będą warsztaty z lodowego 
malarstwa, czyli malowanie lo-
dowymi farbami. W Filii nr 16 (ul. 
Skarbnika 3) 24 sierpnia o godz. 
17.00 zostanie przedstawiona 
„Legenda o śpiących rycerzach 
w Tatrach”, zilustrowana na 
kartach teatrzyku kamishibai. 
Szczegółowy program atrakcji 
przygotowanych przez MBP jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.biblioteka.gliwice.pl.  (mm)

Kim byli Goci i co robili na ziemiach polskich? Gdzie śląscy przemysłowcy budowali swoje 
pałace? Muzeum w Gliwicach zaprasza na wakacyjne warsztaty, podczas których naj-
młodsi poznają garść niesamowitych historii i ciekawych faktów z historii regionu.

W Oddziale Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkowska 37) 
motywem przewodnim sierpnio-
wych zajęć będą przemysłowe 
legendy, czyli postaci związane 
z powstawaniem wielkich zakła-
dów produkcyjnych na Górnym 
Śląsku. We wtorki 9, 16 i 23 sierp-
nia odbędą się zajęcia „Pionierzy 
śląskiego przemysłu”. W środy 
10, 17 i 24 sierpnia oraz piątki 12, 
19 i 26 sierpnia zaplanowane są 
zajęcia „Śląscy przemysłowcy i ich 
baśniowe pałace”. W trakcie lek-
cji muzealnej dzieci dowiedzą się, 
gdzie w okolicy Gliwic znajdują 
się reprezentacyjne siedziby daw-
nych przemysłowców. W czwart-
ki 11, 18 i 25 sierpnia uczestnicy 

warsztatów poznają „Żeliwne 
baśnie”. Wszystkie wakacyjne 
zajęcia w Oddziale Odlewnictwa 
Artystycznego będą odbywać się 
w dwóch turach, o godz. 10.00 
i 12.00.

Zamek Piastowski (ul. Pod 
Murami 2) stanie się miej-
scem ekspansji Gotów, czyli 
ludu pochodzenia wschod-
niogermańskiego, który na 
początku nowej ery stworzył 
na ziemiach polskich tak zwa-
ną kulturę wielbarską. Od 9 do 
12 sierpnia o godz. 9.00, 11.00 
i 13.00 zaplanowane są „Waka-
cje z Gotami”. Do wyboru dla 
grup i osób indywidualnych są 
dwa tematy zajęć: „Skarby Go-

tów” o rzemiośle i codziennym 
życiu społeczności oraz „Wielka 
wędrówka Gotów”.

W Willi Caro 27 sierpnia 
o godz. 11.00 i 13.00 zaplano-
wane są zajęcia „Nie tylko rajskie 
ptaszki – zabawki stryszawskie”. 
Warsztaty towarzyszą wystawie 
czasowej prezentującej zabawki 
ludowe z Beskidów. Udział mogą 
wziąć rodzice z dziećmi i osoby 
indywidualne.

Organizatorem wszystkich 
zajęć jest Muzeum w Gliwi-
cach. Rezerwacja miejsc na 
warsztaty jest prowadzona 
pod numerem telefonu 783 
560 006, w dni robocze między 
godz. 9.00 a 16.00.  (mm)

COOLTuralne Wakacje
w Stacji Artystycznej RyNEK (Rynek 4‒5)
1‒5 sierpnia: „Hiszpański Tydzień Kulturalny”
8‒12 sierpnia: „Tydzień Mix Plastyczny”
22–26 sierpnia: „Tydzień z Teatrem Tańca”

    Zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat. Zapisy: 601 298 693

Wakacje
w muzeum

Literackie lato

uwadze Czytelników 
polecamy książki:

Kapitan na służbie Richarda 
Phillipsa i Stephana Talty to hi-
storia porwania kontenerowca 
Maersk Alabama przez uzbrojo-
nych somalijskich piratów. Nie 
spodziewali się ani oporu załogi, 
ani tego, że kapitan będzie wolał 
zostać zakładnikiem, niż narazić ży-
cie swoich ludzi. Pięciodniową nie-
wolę Phillipsa zakończyła dopiero 
akcja komandosów Navy SEALs. 
Opowieść kapitana jest porusza-
jącym świadectwem tego, że czło-
wiek w sytuacji ekstremalnej jest 
w stanie poczuć odpowiedzialno-
ści za innych i zostać bohaterem. 
Historia ta trzyma w napięciu do 
samego końca, ponieważ wyda-
rzyła się naprawdę. 

Drugi raz dookoła świata 
Krzysztofa Baranowskiego to 
fascynujący opis niezwykłego 
rejsu. Baranowski jako jedyny 

Polak dwukrotnie opłynął świat, 
powtórnie prawie 30 lat po pierw-
szym wyczynie. Na kartach tej 
książki odnajdujemy echa pierwszej 
wyprawy dziś oglądane z dalekiej 
perspektywy. Autor czasem wraca 
do tamtego rejsu, czasem czyni to 
między wierszami, ale zawsze z dy-
stansem wobec siebie. Baranowski 
pisze zajmująco. U autora wszystko 
może stać się interesujące i warte 
opisania – nawet bączek kolebiący 
się przy burcie. Jedna rzecz zasłu-
guje jednak na szczególną uwagę, 
autor udowadnia w tej książce, że 
żelazna konsekwencja jest gwaran-
cją sukcesu w realizacji własnych 
marzeń.

Wymienione książki to tylko 
mały wycinek zbiorów literatury 
marynistycznej. Po więcej zapra-
szamy do filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach.

W siódmej literackiej podróży w ramach całorocznego cyklu „Literacki 
przewodnik po świecie” przemierzaliśmy morza i oceany. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w literacko-podróżni-
czym konkursie. Jego laureaci otrzymają nagrody niespo-
dzianki. By wziąć udział w zabawie, należy przesłać e-mail  
z wiadomością, w której…

Proszę podać autorów i tytuły trzech książek, w któ-
rych występuje słowo morze lub ocean.

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@biblioteka.
gliwice.pl do 2 sierpnia.Nagrody otrzymają: piąta i czternasta 
osoba, które nadeślą prawidłową odpowiedź. Laureatów poin-
formujemy wiadomością zwrotną.

Lipiec nad morzem zagadka nr 7

Czytanie bez 
granic
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MIASTA PARTNERSKIE

To w połowie pokryte zielenią miasto, liczące 117 tysięcy mieszkańców, leży na północnym krańcu Zagłębia Ruhry. Zgodnie z obie-
gową opinią, co drugi mieszkaniec ma polskie korzenie. Nie wiadomo ile w tym prawdy, ale faktycznie, na ulicach często można 
usłyszeć język polski, a wiele nazwisk brzmi bardzo znajomo.

W Bottrop, podobnie jak w Gliwi-
cach, jeszcze do niedawna dominował 
przemysł ciężki, głównie górnictwo. Teraz 
miasto szuka innych kierunków rozwo-
ju. Stawia m.in. na ochronę środowiska. 
Bottrop wygrało konkurs Zagłębia Ruhry 
„Initiativkreis” i nosi oficjalny tytuł Mia-
sta Innowacji.

Pamiątką po górniczej przeszło-
ści miasta są liczne hałdy, które 
zyskują całkiem nowe przezna-
czenie. Na przykład jedna z nich, 
przykryta dachem, jest wyko-
rzystywana jako całoroczny stok 
narciarski. Ma on długość 640 m 
i szerokość 30 m.

Druga – 65-metrowa, służy za miej-
sce rekreacji i punkt widokowy. Na jej 
szczycie znajduje jedna z atrakcji Bottrop 
– „Tetraeder”, czyli czworościan. Prze-
strzenną metalową konstrukcję o wyso-
kości 50 metrów widać już z daleka. To 
symbol zmian zachodzących w tym regio-
nie. Po wejściu na platformę widokową 
można podziwiać krajobraz rozciągający 
się wzdłuż rzeki Emscher.

Będąc w Bottrop, nie sposób nie 
odwiedzić znajdującej się w pobliskim 
Essen nieczynnej kopalni i koksowni Zol-
lverein. Kompleks robi olbrzymie wraże-
nie – znajduje się na liście UNESCO i jest 
jedną z głównych atrakcji Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. 
Obiekty tworzą unikatowe świadectwo 
historii techniki i architektury przemysło-
wej XX w. Od razu nasuwa się porówna-
nie z „Nowymi Gliwicami”, które po re-
witalizacji również zyskały nowe funkcje.

W budynku płukania węgla działa 
obecnie Muzeum Ruhry. Do wejścia na 
wysokości 24 metrów prowadzą schody 
ruchome o długości 55 m. To najdłuższe 
wolnostojące schody ruchome na terenie 
Niemiec. Na trzech kondygnacjach moż-
na poznać fascynującą historię jednego 
z największych regionów przemysłowych 
na świecie.

Jeżeli ktoś uważa, że Silesia City Cen-
ter to duże centrum handlowe, musi 
odwiedzić Centr0, na terenie niegdyś 
przemysłowego Oberhausen. Za 90 mln 
euro wybudowano tam największe cen-
trum handlowo-rekreacyjne w Europie. 
Tuż obok znajduje się jedna z najbardziej 
niezwykłych hal wystawowych w Europie 
– Gasometer. To stalowy gigant, dawny 
zbiornik gazu koksowniczego wybudowa-
ny w 1929 roku.

Nasze miasto partnerskie, o czym nie 
każdy wie, jest także siedzibą firmy Bra-
bus – lidera w branży tuningowej. Bra-
bus zatrudnia ponad 300 wysokiej klasy 
specjalistów, dzięki którym każde ma-

rzenie posiadacza mercedesa może stać 
się rzeczywistością – pod warunkiem, 
że dysponuje odpowiednio zasobnym 
portfelem. Jak przystało na luksusowe 
limuzyny, szczególnie bogata jest oferta 
wyposażenia wnętrza. Pytani o najbar-
dziej zaskakujące zamówienie przedsta-
wiciele firmy stwierdzili, że takiego nie 
ma – są przygotowani na wszystko – sie-
dzenia z krokodylej skóry, jedwabiu, złote 
dodatki, silniki o gigantycznej mocy itd. 
Wszystko zależy od fantazji właściciela 
i zasobności jego portfela.

Najpopularniejszym modelem przed-
siębiorstwa jest jak do tej pory model 
z roku 1996 – Brabus E V12 z silnikiem 
V12 o mocy 582 KM. Miał ograniczo-
ną elektronicznie prędkość maks. do  
330 km/h i kosztował ponad 450 000 tys. 
marek. Jednym z nabywców był Micha-
el Schumacher, który kupił dwie wersje 
tego modelu – kombi i sedana. Ostatnio 
Babus przygotował m.in. luksusowe ra-
diowozy dla policji w Dubaju (700 KM).

Co 2 lata, w ostatnią niedzielę 
września, w Bottrop odbywa się Micha-
elismarkt – czyli jarmark św. Michała 
i święto miasta. Na rynku pojawiają się 
liczne kramy, na których rzemieślnicy 
wystawiają swoje prace, są występy ar-
tystyczne oraz walki rycerskie. Otwarte 
są też wszystkie sklepy. Co 3 lata miesz-
kańcy przebierają się w niebieskie stroje 
i czerwone chustki i świętują Bretzelfest, 
którego tradycja sięga 1883 r. Głównym 
punktem programu jest rywalizacja 
w rzucaniu drewnianym kołkiem do 
wielkiego precla. Na zakończenie ulicami 
miasta przechodzi barwny korowód. Co 
ciekawe, z okazji Bretzelfest mieszkańcy 
mają dni wolne. (nd)

Bottrop – miasto
nowoczesnych rozwiązań 
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„Tetraeder” – z platformy widokowej umieszczonej na metalowej konstrukcji można 
podziwiać krajobraz rozciągajacy się wzdłuż rzeki Emscher

Alpincenter – całoroczny kryty stok narciarski na jednej z dawnych hałd

Zollverein – jedna z głównych atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego 
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Być pozytywnym to być otwartym na otoczenie i aktywnym. Taki jest cel kampanii Pozytywni.Gliwice.pl – grupa społeczników z różnych 
środowisk połączyła siły, żeby zaangażować mieszkańców w działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Pozytywni to grupa nieformalna, jej 
członkowie rozpisali projekt kampanii na 
dwa lata i od jesieni 2015 roku konse-
kwentnie go realizują. Odbiór społeczny 
jest bardzo dobry, niewykluczone więc, 
że pozytywne działania będą kontynu-
owane także po zakończeniu wstępnego 
projektu. Tym bardziej, że pomysłodaw-
cy kampanii co rusz wpadają na nowe 
pomysły, a potem wcielają je w życie 
i inspirują kolejne osoby do bycia pozy-
tywnym. Działania, które podejmują, są 
wyznaczane przez trzy główne kierunki 
– „Pozytywni w sieci”, „Pozytywnie różni” 
i „Pozytywni wobec otoczenia”.

„Pozytywni w sieci”
To dbałość o szeroko pojętą komuni-

kację w Internecie, kulturę słowa – panu-
je przekonanie, że sieć pełna jest mowy 
nienawiści, hejtu, arogancji i wulgarnych 
słów. Pozytywni chcą pokazać mieszkań-
com, zwłaszcza młodzieży, właściwe spo-
soby wyrażania emocji. W celu uświado-
mienia zagrożeń w Internecie ogłoszony 
został konkurs na komiks pod hasłem 
„Jestem OK, nie hejtuję”. Napłynęło bar-
dzo dużo prac, pomysłowych i świetnie 
narysowanych. – Myli się ten, kto spisuje 
młode pokolenie na straty i uważa, że 
nie da się go odciągnąć od komputera. 
Czasem wystarczy po prostu pokazać mu 
alternatywę – powiedziała „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
Agata Cira, koordynator kampanii Pozy-
tywni.Gliwice.pl i dyrektor Gimnazjum  
nr 3, które włącza się w działania.

„Pozytywnie różni”
To działania mające na celu uwrażli-

wienie społeczeństwa na inność i posza-
nowanie odmiennych postaw. Powiedzieć, 
że każdy z nas jest inny i zasługuje na sza-
cunek to banał, ale to, co wydaje się oczy-
wiste, często wcale nie jest powszechnie 
przestrzegane. W tym celu pierwszy raz 
w Gliwicach Miejska Biblioteka Publiczna 
zorganizowała spotkanie według formuły 
Żywej  Biblioteki, czyli możliwości rozmo-
wy z ludźmi postrzeganymi stereotypowo. 
Uczestnicy akcji mogli przekonać się, że 
obiegowe opinie często nijak mają się do 
rzeczywistości. Gośćmi Żywej Biblioteki 
w Biblioforum byli m.in.: osoby z niepeł-
nosprawnością, anorektyczka, niepijący 
alkoholik i wyznawcy różnych religii. Inna 
inicjatywa  podjęta w ramach kampanii 
to warsztaty antydyskryminacyjne dla 
pedagogów w Gliwickim Ośrodku Me-
todycznym. Dla uczniów zorganizowany 
został Dzień Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną, podczas 
którego młodzież zetknęła się z osobami 
niepełnosprawnymi, a na specjalnych 
warsztatach próbowała wejść w skórę oso-
by niewidomej, autystycznej, poruszającej 
się na wózku. 

– Często nie uświadamiamy sobie, 
jakie bariery edukacyjne, zawodowe 
i prawne muszą pokonywać osoby 
niepełnosprawne w codziennym życiu 
i jak zróżnicowaną grupę tworzą. To 
wydarzenie pokazało gliwiczanom 
potencjał drzemiący w osobach nie-
pełnosprawnych. Hasłem spotkania 
było „Chcemy być razem” – dodaje 
Dorota Tarczyńska, pomysłodawczyni 
wydarzenia.

„Pozytywni  
wobec otoczenia”

To dbałość o przestrzeń publiczną nasze-
go miasta i relacje międzyludzkie. Drzewa  
muszą być wycinane, a my chcemy zielone-
go miasta? Są miejsca, w których możemy 
je sami legalnie posadzić – tak zrobili uczest-
nicy akcji sadzenia Pozytywnego Drzewka. 
W planach jest też spotkanie z architektami, 
którzy zajmują się sztuką ulicy. 

Opisane obok przedsięwzięcia 
to tylko wycinek kampanii. Poza wy-
mienionymi działaniami realizowane 
są też inne pomysły – nic dziwnego,  
Pozytywni.Gliwice.pl to kampania od-
dolna, inspirowana przez uczestników. 
Podczas festynów osiedlowych i innych 
imprez można oddawać krew i rejestro-
wać się w bazie dawców szpiku i komórek 
macierzystych. Szerokim echem wśród 
mieszkańców Gliwic odbiło się przed-
sięwzięcie ,,Pozytywni dla życia”, które 
wiosną miało miejsce w CH Forum i  z po-
wodzeniem zaangażowało do wspólnego 
działania różne podmioty. Wtedy m.in.  
podczas akcji „Daj włos” gliwiczanki 
obcinały włosy oraz przekazywały je na 
peruki dla kobiet walczących z chorobami 
nowotworowymi. Niedawno odbyła się 
premiera spektaklu „kiedy wiatr porywa 
nas w nie-znane”, w którym wystąpili 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy gli-
wickich instytucji i firm. Przedstawienie 
wyreżyserował Leszek Styś z Teatru A. Na 
scenie spotkali się przedstawiciele różnych 
środowisk i opowiedzieli publiczności 
o tym, że warto mieć marzenia i za nimi 
podążać. Pozytywni  wspierają i  promują 
charytatywne  działania innych instytucji. 
Tak  było w przypadku  spektaklu „Przed-
siębiorczy Wacław”, połączonego ze zbiór-
ką na rzecz Dzielnego Zucha Szymona Mo-
tala, niepełnosprawnego chłopca, który  
borykając się z ciężką chorobą, zaraża 
innych pogodą ducha. Daniel Niewiński 
z firmy Marco napisał scenariusz, skrzyk-
nął zaprzyjaźnioną szkołę, stowarzyszenie 
i znajomych, którzy zgodzili się wziąć 
udział w przedstawieniu. Dochód został 
przeznaczony na leczenie Szymona. Jaki 
z tego wniosek? W Gliwicach nie brakuje 
osób gotowych do wspólnego działania, 
które chcą pomóc w dobrej sprawie. Dzia-
łania Pozytywnych są szansą, by skupić 
takie osoby wokół jednej idei i razem po 
prostu zrobić więcej. A takie zwyczajne 
bycie razem również jest wartością w na-
szym rozpędzonym świecie. 

‒ Kampania Pozytywni.Gliwice.pl  
jednoczy i pokazuje siłę gliwickiego 
społeczeństwa – mówią jej uczestnicy. 
Do wspólnego działania na rzecz po-
zytywnego miasta i silnej wspólnoty 
włączyły się bardzo różne podmioty: 
szkoły, przedszkola, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Gliwicki Teatr Muzyczny, 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych, Gliwicki Ośrodek Metodyczny, 
Miejski Dom Kultury, kluby sportowe, 
stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i inne 
instytucje. Generalna zasada jest taka, 
że do Pozytywnych może przyłączyć 
się każdy, kto podziela przekonanie, że 
budowanie wspólnoty powinno opierać 
się na wrażliwości i szacunku. Szczegó-
łowe informacje na temat inicjatywy są 
dostępne na Facebooku: www.facebook.
com/PozytywniGliwicepl.  (mm)

Pozytywni.Gliwice.pl. 
Zostań jednym z nich!
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I miejsce w konkursie na komiks „Jestem OK, nie hejtuję” zdobyła Karolina Kąkol, 
uczennica Gimnazjum nr 7
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Dzisiejszy odcinek wakacyjnego cyklu „W poszukiwaniu…” będzie znowu poświęco-
ny architektom, projektantom i budowlańcom, którzy działali w Gliwicach. Temat 
obszerny i musiałam podzielić go na dwie części. Nadal patronuje nam tytuł części 
dzieła M. Prousta „Strona Guermantes”. Tym razem sprawdzimy, które budynki po-
wstały na przełomie XIX i XX wieku i kto je zaprojektował.

Co łączy więżę ciśnień przy 
ul. Leśnej, budowę kanalizacji 
miejskiej, restaurację, kawiar-
nię „Zameczek Leśny” (ale ten 
przed przebudową w latach 
20., 30. XX wieku), zabudowa-
nia straży pożarnej, szkołę przy  
ul. Tarnogórskiej czy willę przy 
ul. Zygmunta Starego? Ten ostat-
ni budynek jest najmniej znany 
z wymienionych obiektów. Dla-
czego? Z powodu lokalizacji. 
Kto spodziewa się zabytkowej 
willi w otoczeniu współczesnych 
bloków mieszkalnych? Wracając 
do postawionego na początku 
pytania – odpowiadam – osoba 
Adalberta Kelma (1856–1939), 
który projektował, nadzorował 
lub ingerował w ich powstanie. 
W latach od 1891 do 1902 
pełnił on w Gliwicach funkcję 
miejskiego radcy budowlanego 
i kierował urzędem miejskiej 
policji budowlanej. 

W większości wymie-
nionych budowli widać 
podobne rozwiązania 
elewacji, stosowanie tych 
samych materiałów wy-
kończeniowych, jak: czer-
wona cegła klinkierowa 
oraz glazurowana, tynk. 

Styl historyzujący, zapo-
życzenia z gotyku, okresu 
romańskiego. Doskonałym 
przykładem jest obecna Szko-
ła Podstawowa nr 7 przy ul. 
Tarnogórskiej, która w 2014 r.  
obchodziła 115 rocznicę po-
wstania. Jej budowę zakoń-
czono w 1899 roku. Obiekt 
zaprojektowany został w hi-
storyzującym stylu jako zespół 
dwóch bliźniaczych, niezależ-
nych funkcjonalnie budynków. 
Pomiędzy nimi zaplanowano 
wewnętrzny dziedziniec. Budo-
wa dwóch obiektów wynikała 
z konieczności oddzielenia po-
mieszczeń przeznaczonych dla 
dziewcząt i chłopców. W sumie 
w budynkach znalazło się 19 
sal lekcyjnych dla około 1230 
uczniów. Elewacje wykonane 
z cegły klinkierowej, a de-
koracje z cegły profilowanej 
pokrytej zieloną glazurą, na-
wiązują do gotyku oraz okre-
su romańskiego. Niewielkie 
wstawki z tynku podkreślają 
jeszcze bardziej interesującą 
czerwień ceglanych detali. 
Ogrodzenie zamykające parce-
lę dostosowano wyglądem do 
zabudowań szkolnych tak, aby 
stanowiło integralny element 
zespołu (parę lat temu wyko-
nano kompleksowy remont 
ogrodzenia, zachowując to, co 

zabytkowe). W latach 70. XX 
w. nadano szkole imię Adama 
Mickiewicza. Rzeźba wieszcza 
z 1989 roku, którą można zo-
baczyć przed budynkiem, jest 
autorstwa profesora Krzysztofa 
Nitscha. I to jest jeszcze jeden 
powód, aby zobaczyć ten 
obiekt.

Czerwone, ceglane elewa-
cje, rozjaśnione niewielki-
mi detalami z tynku – tak 
wyglądają zabudowania 
Straży Pożarnej położonej 
przy skrzyżowaniu ulic 
Wrocławskiej i Kaszubskiej. 

Obiekty te zostały wy-
budowane na przełomie XIX 
i XX wieku w stylu eklektycz-
nym z elementami gotyku. 
Pierwsze powstały budynki od 
strony ulicy Kaszubskiej i Wro-
cławskiej zgodnie z projektem 
właśnie Adalberta Kelma. Póź-
niej rozbudowę kontynuował 
Otto Kranz – następny radca 
budowlany. Zespół zabudo-
wań składa się z czterech seg-
mentów – z budynku główne-
go z wieżą, łącznika, budynku 
garażowego i dawnej wozow-
ni. Rytm elewacji wyznaczają 
otwory okienne i drzwiowe 
zamknięte łukami odcinko-
wymi i dodatkowo ozdobio-
ne wnękami nadokiennymi 
wykonanymi w tynku. Cegła 
klinkierowa i glazurowana, 
układana w różne wzory, 
tworzy ciekawą tkankę ścian, 
a padające światło słonecz-
ne dodatkowo ją wydobywa 
i podkreśla. Niewątpliwie 
najciekawszym elementem 
zespołu jest pięciokondy-
gnacyjna wieża zlokalizowa-
na przy budynku głównym. 
Zespół zabudowań do dziś 
zachował swą pierwotną 
funkcję i oryginalny charakter. 
Muszą Państwo go zobaczyć!

Pierwszy wymieniony przeze 
mnie obiekt to miejska wieża ci-
śnień (północna) zlokalizowana 
przy ul. Leśnej, tzw. Wasserturm I. 

Jest najstarszą zachowa-
ną wieżą wodną w Gli-
wicach, wzniesiono ją 
w 1894 r. w stylu ceglane-
go neogotyku. 

Wieża była częścią wodocią-
gu oddanego do użytku w 1895 r.  
łączącego Gliwice z ujęciem 
wody w Zawadzie. Zbudowana 
w formie ceglanego walca na 
kamiennym cokole mierzy ponad 
26 metrów, wieńczy ją dwukon-
dygnacyjny arkadkowy fryz oraz 
attyka złożona z blanek z rozeta-
mi. Dach w kształcie spłaszczo-
nego stożka pokrywa czerwona 
dachówka ceramiczna. Jednym 
z najładniejszych elementów ele-
wacji wieży jest dekoracja wej-
ścia w formie schodkowego por-
talu. Neogotycki styl, elewacja 
z czerwonej cegły i piaskowca, 
wąskie otwory okienne (nawią-
zujące do okienek strzelniczych)  
– przywodzą na myśl obronną 
wieżę średniowieczną. Wieża 
nie została poddana żadnym 
przeróbkom, za wyjątkiem dobu-
dowanej w 1901 roku ogromnej 
podziemnej cysterny. Obiekt 

aż do lat 70. XX wieku pełnił 
swą pierwotną funkcję. Mam 
nadzieję, że prędzej czy później 
dostanie drugie życie, ponieważ 
gliwickie wieże, przy ul. Leśnej 
i przy ul. Jan III Sobieskiego, to 
jedne z najpiękniejszych obiek-
tów tego typu na Śląsku.

Ten zabytek również należy 
zwiedzić, a w pobliżu czekają 
na nas jeszcze inne atrakcje – 
przepięknie odnowiony Żydow-
ski Dom Przedpogrzebowy, ale 
z tym budynkiem Adalbert Kelm 
nie miał nic wspólnego. 

Zainteresowanych tematem 
odsyłam do publikacji Muzeum 
w Gliwicach „Gliwice na ich 
drodze”. Każdy ciekawy historii 
naszego miasta powinien ją 
przeczytać.

 Ewa Pokorska
Miejski Konserwator 

Zabytków

„W POSZuKIWANIu...”

„Strona Guermantes”  
o gliwickich architektach, cz. 2

Najstarsza wieża ciśnień w Gliwicach znajduje się przy ul. Leśnej

Zabudowania Straży Pożarnej z końca XIX wieku do dziś zachowały 
swą pierwotną funkcję i oryginalny charakter

Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tarnogórskiej, która została wybu-
dowana 117 lat temu
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nieruchomości

komunikaty

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice OGŁASZA:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I przy ul. Ryb-

nickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 87,97 m2.
4.  Skład lokalu: 4 pomieszczenia, dwa pomieszczenia komu-

nikacyjne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – piwnica:  

10,74 m2 oraz WC o powierzchni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia: 99,52 m2.
7.  Kondygnacja: I.
8.  Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

1130/10000 części w nieruchomości wspólnej.
10.  Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 

GL1G/00132851/1.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW 
nr GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 159 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 7950,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 19 

sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto  ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

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

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

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

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 

zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszyst-
kich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie 
w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

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

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-
dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w za-
klejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR I PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016 r.”
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

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

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr III przy  

ul. Rybnickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 147,20 m2.
4.  Skład lokalu: 7 pomieszczeń, przedpokój, pomieszczenie 

sanitarne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych –  WC o powierzch-

ni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia lokalu: 148,01 m2.
7.  Kondygnacja: II.
8.  Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

1680/10000 części w nieruchomości wspólnej.
10.  Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 

GL1G/00132852/8.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW 
nr GL1G/00011256/6 .

12.  Cena wywoławcza – 230 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 11 500,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 19 

sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

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

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

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

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

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

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 wrze-
śnia 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR III  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016 r.”
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

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

z nabyciem lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr IV przy  

ul. Rybnickiej 15 – oficyna.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułam-

kowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 64,98 m2.
4. Skład lokalu: 2 pomieszczenia, pomieszczenie WC. 
5. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – 1,03 m2.
6. Łączna powierzchnia lokalu: 66,01 m2.
7. Kondygnacja: I.
8. Lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas 

nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia.

9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
749/10000 części w nieruchomości wspólnej.

10.  Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 
GL1G/00132853/5.

11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek 
– KW nr GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 75 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 3 750,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – 
pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

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

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

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

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-

nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

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

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

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

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 
września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:-

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

• winny posiadać następujące opis:
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR IV  

PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – OFICYNA – NIE OTWIERAĆ  
PRZED DNIEM 09.09.2016 r.”

20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

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

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b                                             
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu przetarg 

nieograniczony, pn.:
Remont mieszkań z przeznaczeniem dla repatriantów  

w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społeczne-

go Sp. z o.o. w Gliwicach

Część 1 – Zadanie nr 1. Remont mieszkania przy ul. Harcerskiej 
8 b m. 2 w Gliwicach z przeznaczeniem dla repatriantów.

Część 2 – Zadanie nr 2. Remont mieszkania przy ul. Chodkiewi-
cza 4 m. 5 w Gliwicach z przeznaczeniem dla repatriantów.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 

informuje,  
iż dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium  

szkolnego na rok szkolny 2016/2017.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  

od 1 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. (uczniowie) lub do 14 paź-
dziernika 2016 r. (słuchacze kolegium) w Ośrodku Pomocy Społecznej 

przy ul. Górnych Wałów 9 oraz następujących rejonach:
• Filia nr 1 w Sośnicy, ul. Reymonta 18  
• Filia nr 2 w Łabędach, ul. Fiołkowa 26  

• Filia nr 3, ul. Bojkowska 20 
Pełny wykaz ulic podlegających pod filie i siedzibę Ośrodka dostępny 
jest na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Rejony”.

Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wnio-
sku, uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie 
internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o 

charakterze socjalnym”.

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW
WYDZIAŁU EDUKACJI 

URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że od dnia 01.08.2016 r.

Wydział Edukacji będzie zlokalizowany przy ulicy Jasnej 31 A
 (budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).

 Od 1 sierpnia będą obowiązywały również 
nowe numery telefonów do Wydziału 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 Wydziału Edukacji będą przyjmowane 
w biurze podawczym w filii przy ul. Jasnej 31 A oraz biurze podawczym 

głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21. 

W budynku przy ul. Jasnej  31 A od 4 maja br. znajduje się również Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)

Dojazd do filii Urzędu przy ul. Jasnej  31 A dla klientów 
poruszających się komunikacją miejską => linia autobusowa nr 677

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
nieruchomości

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SPrZeDaŻ

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości, położonej na płd. od ul. Myśliw-
skiej/przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 539/3 obr. Szobiszowice o powierzch-

ni 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 Nie-
ruchomościami 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 do użytkowników wieczy-
stych/właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, oznaczonej jako 
• działka nr 101/2 obręb Żerniki, o powierzchni 

0,0516 ha, położonej w Gliwicach pomiędzy  
ul. I. Domeyki, a ul. P.E. Strzeleckiego w Gliwi-
cach, stanowiącej własność miasta Gliwice, za-
pisanej w KW nr GL1G/00023067/1.

Termin przetargu: 5 września 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 108 000,00 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: 10 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności zabudowanej części nieruchomości, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. 
Żeromskiego 48, oznaczonej jako 
• działka nr 1493/2 obręb Sośnica o po-

wierzchni 0,0461 ha, zapisanej w KW  
nr GL1G/00046196/1.

Termin przetargu: 6 września 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 134 300,00 zł
* Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn. DzU z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.
Wadium: 13 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2016 r.

nieruchomości na SPrZeDaŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

 □ uL. WOLNOŚCI 54, lokal nr 2, parter,  
pow. 47,60 m2 + piwnica - 7,00 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Dodatkowy 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
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
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, kuch-

nia, 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
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. LIGONIA 4, lokal nr 4, poddasze, pow. 37,41 m2 
+ piwnica – 10,90 m2, 1 pokój, kuchnia, spiżarka, 
komórka, WC
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 11 sierpnia 2016 r. od godz. 10.45 do 
11.00
(dodatkowy termin oględzin: 23 sierpnia 2016 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 12, lokal nr 10, I piętro (oficy-
na), pow. 80,00 m2 + piwnica – 9,86 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 184 600,00 zł
Wadium: 9300,00 zł
Termin oględzin: 10 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 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: 19 sierpnia 2016 r.

 □ uL. GORZOŁKI 17–17a, lokal nr II, piwnica, parter,  
I piętro, poddasze, pow. 113,73 m2, 2 pomiesz-
czenia na parterze, 1 pomieszczenie położone na 
1 piętrze, 1 pomieszczenie położone na podda-
szu, 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
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
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. 32/339-
29-92
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
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

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
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. MIKOŁOWSKA 3, lokal nr III, parter, I piętro, 
pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i WC (na parte-
rze), 5 pomieszczeń, WC i 2 korytarze (na I piętrze) 
oraz wewnętrzna klatka schodowa 
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 416 300,00 zł
Wadium: 20 900,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 8.20 do 8.35
(dodatkowy termin oględzin: 23 sierpnia 2016 r. 
od godz. 12.05 do 12.20 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2016 r.

 □ uL. KSAWEREGO DuNIKOWSKIEGO 14, lokal nr 10, 
III piętro, pow. 50,78 m2, 2 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 sierpnia 2016 r. 
od godz. 11.40 do 11.50 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2016 r.

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 zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do:

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

zbycia, stanowiące  
własność Skarbu Państwa:

• nr 17/SP/2016 do 4 sierpnia 2016 r.

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 budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12, zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń  

do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

wydzierżawienia:
•	 nr 436–444 do 2 sierpnia 2016 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

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.

PreZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

2 września 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę gruntu nr 653/2, księga wieczysta 
GL1G/00031874/0 w obrębie Stare Miasto, położonej przy ul. Dolnych Wałów.
Cena wywoławcza nieruchomości*: 129 100,00 zł
Wadium: 13 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1300,00 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 (DzU z 2016 r., poz. 710)
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze prze-
targu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr PM-2839/2016 z 23 maja 2016 r. 
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie regular-
nym, zbliżonym do prostokąta, położona pomiędzy dwoma 
budynkami mieszkalno-usługowymi (kamienice). 
Nieruchomość znajduje się na terenie  staromiejskiego układu  
urbanistycznego Gliwic, obejmującego obręb dawnych murów 
miejskich, który został wpisany do rejestru zabytków. Z tego 
względu nieruchomość podlega szczególnej ochronie prawnej, 
wyrażającej się min. koniecznością uzyskania pozwolenia 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w razie 
wykonywania na tej działce gruntu jakichkolwiek inwestycji, 
podziałów geodezyjnych itp.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, elektroenergetycznej oraz gazowej. Brak dostępu 
do sieci c.o.
Działka nie posiada bezpośredniego zjazdu do drogi publicz-
nej, aczkolwiek położona jest bezpośrednio przy ul. Dolnych 
Wałów. Dojazd wyłącznie przez nieruchomość przyległą, obej-
mującą dz. nr 652, przy ul. Dolnych Wałów 25, po uzyskaniu 
zgody przez jej współużytkowników wieczystych.
W granicy działki nr 653/2 i działki sąsiedniej nr 654 znajduje 
się szczytowa ściana budynku położonego przy ul. Dolnych 
Wałów 21a wraz z oknem, a elewacja (ok. 30 cm ocieplenia 
ściany) tego budynku zachodzi na zbywaną działkę nr 653/2.
Powierzchnia zbywanej działki, jej usytuowanie oraz ist-
nienie ww. okna może w znacznym stopniu utrudnić, lub 
uniemożliwić zabudowę działki. Przyczyną utrudniającą 
zabudowę jest ponadto, usytuowany w bliskiej odległo-
ści, tj. na dz. nr 652 budynek oficyny, z oknami od strony 
działki nr 653/2. 
Odwodnienie wód z terenu działki w gestii właściciela.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/965/2005 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r. Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, teren położony w Gliwicach, przy 
ul. Dolnych Wałów, obejmujący min. działkę nr 653/2, ozna-
czony jest symbolem:
12 uM – co oznacza:
Tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy 
§ 1. Dla obszaru oznaczonego symbolem UM obowiązują 
następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy, parkingi, 
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Ponadto przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem:
• strefy „W” – ochrony archeologicznej
• ścisłego obszaru rewitalizacji
Działka znajduje się na terenie układu urbanistycznego, obej-
mującego obręb dawnych murów miejskich, który został 
wpisany do rejestru zabytków pod nr  A/270/50.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 13 000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, dz. nr 653/2, obręb Stare Miasto, położona 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów”, imię i nazwisko oraz 
PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana. Wadium winno być uznane na rachunku 
miasta Gliwice najpóźniej 29 sierpnia 2016 r. 
Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację oferenta 
do udziału w przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 
przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 
wygrają - bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 
oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium;
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej);
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości. 
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 dorę-
czenia zawiadomienia. Umowa notarialna przenosząca prawo 
własności nieruchomości powinna zostać zawarta do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 3 października 2016 roku.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzieli 
pracownik Urzędu w godzinach przyjęć: poniedziałek, wto-
rek, środa od 8,00–16,00, czwartek od 8.00–17.00 i piątek 
8.00–15.00 tel. 32/338-64-09 (Małgorzata Łazowa).
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
nieruchomości

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1/ I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu wol-
nego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:
•  Strzelców Bytomskich 19, pow. 12,65 m2 
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 8.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1000,00 zł.
________________________________________________________________________________

2/ II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu 
wolnego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:
•  uszczyka 31/I, pow. 43,91 m2 
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 9.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1000,00 zł.
________________________________________________________________________________

3/ I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu wol-
nego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:
•  Jana Pawła II 14 D/ II, pow. 52,32 m2 
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 10.00

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1900,00 zł.
_________________________________________________________________________________

4/ II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu 
wolnego na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy:
•  Dworskiej 18, pow. 44,65 m2 
(pomieszczenia przynależne w piwnicy o pow. 44,65 m2)
Termin przetargu: 4 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1000,00 zł.
_________________________________________________________________________________

5/ przetarg pisemny ofertowy na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu użytkowego 
przy ulicy:
•  Lipowej 14/31 na III piętrze (1 pomieszczenie), pow. 14,83 m2 
Termin składania ofert do dnia: 5 sierpnia 2016 r.,  
godz. 15.00
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zama-
wiającego pok. 108.

oGŁaSZa

iii uStny PrZetarG nieoGranicZony 
na SPrZeDaŻ PraWa WŁaSności nieruchomości

1. Lokalizacja: Przy ul. I. Mościckiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
Działka nr 658 obr. Żerniki położona w Gliwicach z księgi wieczy-
stej nr GL1G/00005738/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr 658 obr. Żerniki 
o powierzchni 0,1590 ha, użytek: RIVa/grunty orne – 0,0910 ha, 
ŁIV/łąki trwałe – 0,0647 ha, WŁIV/grunty pod rowami – 0,0033 ha, 
z księgi wieczystej nr GL1G/00005738/4.
Działka położona w obrębie Żerniki przy ul. I. Mościckiego w Gliwi-
cach w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny. Działka posiada 
w zasięgu dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz gazowej. Włączenie do drogi publicznej tj.  
ul. Olszewskiego w Gliwicach poprzez działki nr 1661 i 1662 obr. 
Żerniki.
Część działki nr 658 obr. Żerniki o pow. 0,0530 ha została obję-
ta umową dzierżawy obowiązującą do 31 października 2016 r.  
z przeznaczeniem na rekreacyjny ogród przydomowy. Nabywca 
wchodzi w prawa i obowiązki właściciela działki. 
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie 
sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszko-
dzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie. W granicy działki przechodzi 
rów melioracyjny,  dlatego wykonywanie jakichkolwiek robót nie 
może spowodować zakłócenia stosunków wodnych na sąsiednich 
gruntach, powstałe szkody właściciel winien usunąć na własny 
koszt i we własnym zakresie. W przypadku przedmiotowego rowu 
informujemy, że właściciel nie może wykonywać żadnych prac  
w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również zakaz 
grodzenia w odległości 3 m od skarpy. Właściciel ma obowiązek 
udostępnienia dojścia do rowu celem jego konserwacji.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu  
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną prze-
budowę istniejącego uzbrojenia 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 nie-
ruchomości, 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 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.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nierucho-
mości:
Część działki nr 658 obr. Żerniki o pow. 0,0530 ha została objęta 
umową dzierżawy obowiązującą do dn. 1 października 2016 r.  
z przeznaczeniem na rekreacyjny ogród przydomowy. W związku 
ze sprzedażą nabywca wchodzi w prawa i obowiązki właściciela. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 658 obr. Żerniki położona jest na terenie, na którym 
od dnia 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmu-
jącego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie  
ul. Tarnogórskiej. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę 
Miasta Gliwice uchwałą nr II/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego pod poz. 6770 w dniu 31 grudnia 2014 r. Zgodnie  
z ustaleniami ww. planu działka nr 658 obr. Żerniki znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem: 11 MNn – co oznacza: Tereny 
mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe. Dla te-
renów oznaczonych symbolami od 1 MNn do 13 MNn obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) garaże, budynki gospodarcze,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona,

e) sieci infrastruktury technicznej.
Równocześnie informujemy, iż w rozdziale 2 §8 pkt 4) ppkt a) 
ustalono zakaz „realizacji zabudowy szeregowej w obrębie terenów 
(…) 11MNn.” oraz w niewielkiej północnej części na terenach 
oznaczonych symbolami:
9ZP – co oznacza: Tereny zieleni urządzonej,
5WS – co oznacza: Tereny wód powierzchniowych, cieków wodnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 ZP do 12 ZP obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków, 
b) mała architektura, 
c) ciągi piesze i rowerowe, 
d) mosty i kładki, 
e) drogi wewnętrzne, 
f) zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 WS do 8 WS obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - cieki wodne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
b) mosty i kładki.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
7. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 333 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3330,00 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 15 września 2016 r. o godzinie 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
17 października 2016 r.
9. Wadium:
Wadium w wysokości 33 300,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej 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 bę-
dzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej w dniu 12 września 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

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

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości 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 przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tel. 32/239-12-21.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

PreZyDent miaSta GLiWice
DZiaŁaJąc na PoDStaWie art. 38 uSt. 1 i 2 uStaWy  

Z 21 SierPnia 1997 r. o GoSPoDarce nieruchomościami  

(t.J. DZu Z 2015 r., PoZ. 1774 Ze Zm.)

Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy art. 8, 136 ust. 2 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami/DzU z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm. oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego/DzU z 2016 r.,  
poz. 23 z późń. zm. w związku z zamiarem zbycia działki o nr 662 położnej w Gliwicach w obrębie Żerniki 
(arch. oznaczenie nr 7) nabytej w trybie przedwywłaszczeniowym na mocy aktu notarialnego repertorium A  
nr 4076/89 z dnia 19 sierpnia 1989 r.  
zawiadamiam spadkobierców poprzedniego właściciela o możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta Gliwi-
ce wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z wnioskiem o zwrot nieruchomości w całości lub 
w części w terminie trzech miesięcy od doręczenia zawiadomienia tj. od dnia 12 sierpnia 2016 r. 

Możliwym jest bowiem, iż na całości ww. nieruchomości nie został zrealizowany cel wywłaszczenia.
Jednocześnie informuję, iż zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli będzie skutko-

wał koniecznością zwrotu przez Nich miastu Gliwice zwaloryzowanej kwoty odszkodowania za ww. nieruchomość.

Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy art. 8, 136 ust. 2 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami/DzU z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm. oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego/DzU z 2016 r.,  
poz. 23 z późń. zm. w związku z zamiarem zbycia działki o nr 1254 położnej w Gliwicach w obrębie Szobiszo-
wice (arch. oznaczenie nr 8 i 9) nabytej w trybie przedwywłaszczeniowym na mocy art. 6 ustawy o zasadach 
i trybie wywłaszczenia nieruchomości oraz na podstawie decyzji wywłaszczeniowej na mocy art. 5, 7, 8, 12, 14, 
15 i 21 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości 
zawiadamiam spadkobierców poprzednich właścicieli o możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta Gliwi-
ce wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z wnioskiem o zwrot nieruchomości w całości lub 
w części w terminie trzech miesięcy od doręczenia zawiadomienia tj. od dnia 12 sierpnia 2016 r. 

Możliwym jest bowiem, iż na całości ww. nieruchomości nie został zrealizowany cel wywłaszczenia.
Jednocześnie informuję, iż zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli będzie skutko-

wał koniecznością zwrotu przez Nich miastu Gliwice zwaloryzowanej kwoty odszkodowania za ww. nieruchomość.

ZaWiaDomienie

ZaWiaDomienie

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania 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 wyremonto-
wania 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 miesz-
kania 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.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
PRZyPOMINA

oGŁaSZa

ii uStny PrZetarG nieoGranicZony 
na SPrZeDaŻ PraWa WŁaSności nieruchomości

1. Lokalizacja: Przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka 
Sienkiewicza w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
Działka nr 519/2 obręb Kłodnica położona w Gliwicach, użytek: 
„Bi” - inne tereny zabudowane o pow. gruntu
0,6663 ha,  KW nr GL1G/00032996/8 prowadzona w Sądzie Re-
jonowym w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Kształt działki 
nieregularny. Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami 
ww. planu jako działki samodzielnej jest możliwe, ale może być 
utrudnione, biorąc pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), 
obowiązującą zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię 
zabudowy oraz położenie w strefie oddziaływania Drogowej Trasy 
Średnicowej.
Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włączenia ruchu 
do drogi publicznej. 
Teren działki nr 519/2 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie DTŚ.
Otoczenie stanowią tereny oznaczone jako tereny usługowe. Bez-
pośrednie sąsiedztwo stanowi parking strzeżony i Drogowa Trasa 
Średnicowa. W pobliżu znajduje się Centrum Onkologii.
Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które przynależy do 
działki nr 520/4 obr. Kłodnica.
Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji deszczo-
wej wraz z innymi urządzeniami odwadniającymi nie będącymi 
w administrowaniu Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych tut. Urzędu. Obowiązkiem właściciela są remonty, 
utrzymanie i zapewnienie drożności przyłącza kanalizacji deszczowej 
na całej jego długości do miejsca włączenia do kanału głównego  
oraz wpustów deszczowych odwadniających teren działki.
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.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie 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 ze-
zwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nie-
ruchomości. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nierucho-
mości:
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW nr GL1G/00032996/8 
nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym 
tj. służebnością przesyłu na rzecz SFW Synergia oraz ogranicze-
niem w korzystaniu w związku z przebudową sieci ciepłowniczej 
i kanalizacyjnej.
Została wydana dla Tauron Dystrybucja SA zgoda na okres 5 marca 
2014 r. – 4 marca 2016 r. na czasowe zajęcie części działki, w celu 
budowy sieci kablowej SN na potrzeby DTŚ – obecnie nie obowiązuje 
z uwagi na okres na jaki została wydana zgoda.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 519/2 obręb Kłodnica położona jest na terenie, na którym 
od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. 
centralne tereny miasta. Zmiana planu uchwalona została przez 
Radę Miasta Gliwice uchwałą Nr XLVII/1039/ 2014 z 6 listopada 
2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego w dniu 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957.
Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu teren obejmujący działkę 
nr 519/2 obręb Kłodnica, oznaczony jest symbolem: 
• 1 u – opisanym jako: Tereny usług różnych - istniejące
Dla terenu oznaczonego symbolem 1 u obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - usługi różne, w tym ochrony zdrowia 
i naukowo–badawcze; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) garaże, budynki pomocnicze, 
b) garaże wielopoziomowe, 
c) dojścia, dojazdy i parkingi, 
d) sieci infrastruktury technicznej, 
e) zieleń urządzona;
Ponadto dla terenu oznaczonego symbolem 1U obejmującego 
przedmiotową działkę, plan ustala nieprzekraczalną linę zabudowy.
Działka nr 519/2 znajduje się na terenie, który objęty jest „Obsza-
rowym programem rewitalizacji – Śródmieście”.
Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami ww. planu 
jako działki samodzielnej jest możliwe, ale może być utrudnione, 
biorąc pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), obowiązują-
cą zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię zabudowy  
oraz położenie w strefie oddziaływania Drogowej Trasy Średnicowej.
Zgodnie z § 11 ust 1 pkt 4 lit. e ww. zmiany planu, teren obejmujący 
m. in. przedmiotową działkę, oznaczony symbolem 1U, podlega 
ochronie przed hałasem, jako teren szpitala w miastach. 
Znajdująca się w sąsiedztwie przedmiotowej działki Drogowa Trasa 
Średnicowa może generować uciążliwości w czasie jej eksploatacji. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 080 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 10 800,00 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.).
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 28 września 2016 r. o godzinie 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
28 października 2016 r.
I ustny przetarg odbył się 6 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 i zakończył wynikiem negatywnym.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 108 000,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej 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 najpóź-
niej w dniu 23 września 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 

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

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

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub spo-

rządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przy-
padku 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 przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tel. 32/239-12-21.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

PreZyDent miaSta GLiWice
DZiaŁaJąc na PoDStaWie art. 38 uSt. 1 i 2 uStaWy  

Z 21 SierPnia 1997 r. o GoSPoDarce nieruchomościami  

(t.J. DZu Z 2015 r., PoZ. 1774 Ze Zm.)
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OGŁOSZENIA

oFerty Pracynieruchomości

nabór nr KD.210.20.2016.GN-2

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

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie nastąpi na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.210.21.2016.AB-2

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie nastąpi na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 11 sierpnia 2016 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

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 bu-
dynkach 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 skła-
danie 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 pro-
ponowanych mieszkań. 

Informacje na temat powyższej oferty można 
uzyskać również telefonicznie pod numerem te-
lefonu 607-837-343 lub kontaktując się z Biurem 
Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 32)/339-29-
964, 32/339-29-965.

TO     choroba chroniczna, postępująca i potencjalnie 
śmiertelna. W świetle najnowszej wiedzy uza-

leżnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, 
bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie 
człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, spo-
łecznej i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi 
być dostosowany do takiego sposobu postrzegania tej 
choroby.
Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami za-
wartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 

Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako 
wystąpienie przynajmniej trzech z następujących obja-
wów, w okresie jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego 
roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:
1. silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód 

alkoholowy”),
2. brak kontroli zachowań związanych z piciem alko-

holu (upośledzenie zdolności powstrzymywania się 
od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności 
w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu),

3. fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji 
ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie 
tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, nie-
pokój lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od 
objawów abstynencyjnych („klinowanie”),

4. zwiększona tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania 
zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego 
efektu,

5. koncentracja życia wokół picia kosztem zaintereso-
wań i obowiązków,

6. uporczywe picie alkoholu pomimo negatywnych 
skutków tego picia w postaci konfliktów w rodzinie 
i otoczeniu.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest osoba nad-
używająca alkoholu – Nie czekaj – przyjdź!

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
urząd Miejski w Gliwicach  
ul. Zwycięstwa 21, 44–100 Gliwice
pok. 235, II piętro, tel. 32/239-12-95
Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe 
znajduje się na stronie: www.um.gliwice.pl/formularze.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej”:

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00

PreZyDent miaSta GLiWice
ZaWiaDamia

komunikaty

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice,  

ul. Chorzowska 150
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  

w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach” w sprawie:
Dostawy olejów i smarów  

dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150.
Nr sprawy: PO/TM/4/2016

Termin składania ofert:  
4 sierpnia 2016 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
4 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00

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

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.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu mieszkania przy ul. Konarskiego 
6/7a w Gliwicach wraz z opracowaniem projektu dobu-
dowy przewodu kominowego, projektu wewnętrznej 
instalacji gazowej , C.O. oraz pozyskaniem pozwolenia 

na budowę
Termin składania ofert: 28 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 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 

Przedsiębiorstwo Energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia organizowanego wg procedur określo-
nych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Kompleksową obsługę obejmującą wynajem, pranie 
i konserwację odzieży roboczej oraz kurtek zimowych 
ocieplanych dla pracowników PEC – Gliwice Sp. z o.o.

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

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

ogłasza, że 29 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 34 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, odbędzie się II ustny przetarg 
nieograniczony z obniżeniem ceny wywoławczej o 20%, na zbycie 
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00078992/4, obejmującej działkę nr 144 o pow. 2574 m2  

i działkę nr 153 o pow. 9675 m2 obr. Kuźnica, użytek Ba (tereny 
przemysłowe), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne rosz-
czenia.
Nieruchomość obciążona służebnością, polegającą na prawie 
przejazdu i przechodu, pasem o długości 116 m i szerokości 6 m, 
na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego 
działki nr 143 obr. Kuźnica, zapisanej w KW GL1G/00078993/1.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00078992/4 wolny od wpisów.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
1 224 880,00 zł
Wadium: 122 490,00 zł
Minimalne postąpienie: 12 250,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% 
podatkiem VAT, który został wliczony do ceny wywoławczej.
Wyżej wymieniona nieruchomość została przeznaczona do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie za-
rządzenia Wojewody Śląskiego nr 515/15 z 6 października 2015 r.  
oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zada-
nia z zakresu administracji rządowej nr PM-2152/16 z 7 stycznia 
2016 r. oraz wykazu nr 1/SP/2016 stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia.
I ustny przetarg nieograniczony z ceną wywoławczą w wysokości 
1 531 100,00 zł brutto, który odbył się 24 maja 2016 r. zakończony 
został wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Gliwicach przy  
ul. Oświęcimskiej, obejmująca działki nr 144 o pow. 2574 m2 i nr 153 
o pow. 9675 m2 obr. Kuźnica, zapisane w KW GL1G/00078922/4. 
Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Gliwic w odległości około 
8,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum, na terenach 
przemysłu, baz i składów.
Teren płaski porośnięty dziką roślinnością, w tym samosiejkami. 
W południowo-zachodnim rogu nieruchomości znajduje się maszt 
wysokiego napięcia.
Na nieruchomości usytuowana jest sieć kanalizacji deszczowej, 
sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny 
zagospodarowane przez Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY 
SA oraz w części nieużytkowane i niezagospodarowane lub użyt-
kowane pod uprawy rolne. W niedalekiej odległości zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, Las Łabędzki, linia kolejowa relacji 
Wrocław–Katowice.
Nieruchomość obciążona służebnością, polegającą na prawie 
przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź 
użytkownika wieczystego działki nr 143 obr. Kuźnica, zapisanej 
w KW GL1G/00078993/1. Obciążeniu służebnością podlega pas 
o długości 116 m i szerokości 6 m, co daje powierzchnię 696 m2, 
wzdłuż północnej granicy działek.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice, zatwierdzonego uchwałą nr 
XIII/395/2007 Rady Miejskiej z 20 grudnia 2007 r. przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 1PBS, 
co oznacza tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej: tereny 
przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe ww. terenu to:
• tereny przemysłu, baz i składów,
• koncentracja specjalizowanych funkcji przemysłowych i tech-
niczno-produkcyjnych,
• nieuciążliwe działalności produkcyjno-wytwórcze i nieuciążliwe 
usługi, takie jak: działalność komercyjna techniczno-produkcyjna, 
usługowa oraz niezbędne składowanie i magazynowanie, biura, 
przedstawicielstwa i reprezentacje firm, centra techniczno-tech-
nologiczne,
• logistyka.
Nieruchomość objęta jest w przeważającej części zasięgiem strefy 
obserwacji archeologicznej.
Przez działkę nr 153 oraz niewielki fragment działki nr 144 przebiega 
linia energetyczna 110kV wraz ze strefą techniczną. Ponadto przez 
fragment działki nr 144 przebiega sieć wodociągowa wraz ze strefą 

techniczną. Ponadto przez jej niewielki fragment przebiega sieć 
kanalizacji sanitarnej wraz ze strefą techniczną.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: sposób za-
gospodarowania zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobo-
wiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nierucho-
mości.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie 
pieniężnej do 23 września 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z zaznaczeniem „II ustny przetarg nieograniczony, działka  
nr 144 i 153 obr. Kuźnica, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania 
ww. rachunku urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nierucho-

mości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu 

nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec-
nymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia 
z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia 
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku 
wniesienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do 
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1090), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedsta-
wią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do 
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 
granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do 
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty 
należy przedłożyć do 23 września 2016 r. do godz. 15.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim 
rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozo-
stawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa 
do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub 
zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty 
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU nr 167 z 2004 r., 
poz. 1758 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 

obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-

rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycz-
nej prowadzącej działalność gospodarczą),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach tel. 32/338-64-23.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu w zakładce Dla 
Mieszkańców/Nieruchomości – przetargi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

PreZyDent miaSta GLiWice
WykonuJący ZaDania Z ZakreSu aDminiStracJi rZąDoWeJ 

Jako orGan WŁaściWy Do GoSPoDaroWania nieruchomościami  

SkarBu PaŃStWa

uZALEŻNIENIE OD ALKOHOLu

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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Piast wygrał z Wisłą Płock!

Gliwice miastem futsalu!

Kopnij piłkę w słusznej sprawie

Po niezbyt udanych występach Piasta, zarówno w eliminacjach Ligi Europy, jak i w pierwszym meczu inaugurującym ekstraklasowy sezon (gdzie prze-
grał 1:5 z Cracovią), gliwicki zespół odrabia straty. Wygrywając w niedzielę 2:1 z Wisłą Płock, pokazał że potrafi i chce walczyć o najlepszy wynik. 

Piast Gliwice udowodnił przed wła-
sną publicznością nie tylko, że potrafi 
grać skutecznie, ale przede wszystkim 
– elastycznie. Przy braku napastników, 
eksperymentowaniu z ustawieniem, 
trener Jiří Neček pokazał, że jego 
pomysł na grę Piasta jest niezwykle 
efektywny.

Zaczęło się jednak dosyć chaotycz-
nie. Już w siódmej minucie gliwiczanie 
stracili bramkę. Arkadiusz Reca strzelił 
głową i piłka trafiła wprost do siatki. 
Wisła Płock prowadziła 1:0. 

Zespół z Gliwic kilkakrotnie zmie-
niał ustawienie, by odrobić straty, ale 
Wisła cały czas atakowała i wydawało 
się, że publiczność przy Okrzei znów 
przeżyje chwilę grozy. Na szczęście 
w 18 minucie gliwiczanie wyrównali. 
Dobrze ustawiony Sasa Zivec pokonał 
obronę Wisły, oddając precyzyjny strzał 
na bramkę.

Od tej pory gliwiczanie coraz śmie-
lej przejmowali inicjatywę. W drugiej 

połowie rozwiali wszelkie wątpliwości, 
kto jest lepszy na boisku. W pięćdzie-
siątej piątej minucie Patrik Mraz oddał 

celny strzał głową doprowadzając do 
prowadzenia na 2:1. Wisła próbowała 
odrobić straty i powalczyć o remis, ale 

bezskutecznie. Piast utrzymał wynik 
na 2:1 i pokazał swoim kibicom, że jest 
w stanie walczyć do końca.  (pm)
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To już pewne. Finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu ko-
biet (w kategorii do lat 16) odbędą się w Gliwicach. Zawody halowej 
piłki nożnej będą rozgrywane w naszym mieście już po raz kolejny.

Organizatorem mistrzostw będzie 
Stowarzyszenie GTW Gliwice. Prawo 
do organizacji imprezy przyznał sto-
warzyszeniu PZPN. – Związek chyba 
docenia naszą pracę na rzecz futsalu, 
w szczególności młodzieżowego, gdyż 
powierza się nam organizację różnych 
imprez pod szyldem PZPN. Dwa lata 

temu zorganizowaliśmy Finały U18 
kobiet, a nasze zawodniczki awanso-
wały do ćwierćfinału i ostatecznie za-
jęły 8 miejsce w kraju – mówi Dariusz 
Opoka, prezes GTW Gliwice. – Oprócz 
Finałów MMP U18 organizowaliśmy, 
dwa razy z rzędu, Eliminacje Pucharu 
Polski w futsalu (seniorów) oraz edy-

cję Kobiecej Ligi Orlika w 2015 roku 
– dodaje.

Kiedy zaczynają się mistrzostwa? Elimi-
nacje startują we wrześniu, finały odbędą się 
w grudniu. – W pierwszy weekend grudnia 
do Gliwic przyjedzie 16 najlepszych zespołów 
kobiecych do lat 16, czyli około 200 zawodni-
czek. Plus oczywiście działacze, goście, sztaby 
trenerskie – wylicza Dariusz Opoka.

Mecze finałowe będą rozgrywane w Hali 
Sportowej przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach. 
 (pm)

Niedzielna Liga Futsalu to amatorskie rozgrywki sportowe. Aktywny 
wypoczynek i świetna zabawa w gronie przyjaciół? Tak, ale nie tylko 
– ta gra toczy się o coś więcej. Całkowity dochód z NLF trafia do osób 
niepełnosprawnych.

Niedzielna Liga Futsalu zostanie w tym 
sezonie rozegrana po raz piąty. Inicjatywa 
przypadła mieszkańcom do gustu – amato-
rów piłki halowej nie brakuje, NLF otrzymała 
tytuł Inicjatywy Roku 2013 w konkursie 
„Liderzy Społeczni Gliwic”. 28 drużyn w 26 
kolejkach zawalczy o tytuł Mistrza NLF. Nie 
trzeba być profesjonalnym piłkarzem, żeby 
się zgłosić – wystarczy skompletować ekipę 
minimum 10 osób i uiścić opłatę startową. 
– Wśród drużyn biorących udział w rozgryw-
kach można zaobserwować pełny przekrój 
społeczny. Są szkolni znajomi, koledzy 
z pracy, członkowie stowarzyszeń. Co ważne, 
w tabeli jest wiele drużyn, które grają z nami 
co roku, oznacza to, że gliwiczanie rozumieją 
i wspierają ideę charytatywnej ligi piłkarskiej 
– mówi Bartosz Otorowski ze Stowarzysze-
nia Cała Naprzód, koordynator NLF.

NLF to dobra zabawa i sposób na ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, ale nad-
rzędnym celem tej inicjatywy jest finansowe 

wsparcie leczenia i zakup sprzętu medyczne-
go. Beneficjentami NLF są niepełnosprawni 
podopieczni Stowarzyszenia Cała Naprzód, 
organizatora rozgrywek. Jak to działa? 
– Opłata za udział w rozgrywkach jest 
przeznaczana na wynagrodzenie sędziów, 
wynajem hali, zakup nagród i niezbędnego 
sprzętu, na przykład piłek do gry. To, co 
zostaje, trafia do osób niepełnosprawnych 
– tłumaczy Bartosz Otorowski.

W sezonie 2015/2016 udało się zebrać 
10 tys. złotych. Pieniądze otrzymali Szymon 
Motal oraz Piotr Pierchała, obaj cierpiący na 
mózgowe porażenie dziecięce. W tym sezo-
nie zgłoszenia drużyn są przyjmowane do 
15 sierpnia. Pierwsze mecze zaplanowane 
są na 4 września w hali Chorzowska5, sezon 
zakończy się w maju 2017 roku. Szczegóło-
we informacje o zgłoszeniach i regulamin 
dostępne są na stronie internetowej  
www.niedzielnaligafutsalu.pl. 
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