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Podobno każdy powód do świętowania jest dobry, nawet... koniec wakacji! Na wiel-
kim plenerowym koncercie na pl. Krakowskim zagrają Zalewski, LemON i Kombii.
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KULTURA

Imprezę na zakończenie wakacji zaplanowano na piątek 
1 września. O godz. 18.00 wystąpi Krzysztof Zalewski – wo-
kalista obdarzony mocnym, charyzmatycznym głosem. Na 
koncertach łączy rockową energię ze stylistyką pop, odważ-
nie mieszając muzyczne style.

LemON to poprockowy zespół muzyczny, który wydał 
cztery świetnie przyjęte płyty (dwie z nich pokryły się zło-
tem, a jedna platyną). W utworach LemONa słychać również 
inspiracje łemkowskie – wszystko za sprawą Igora Herbuta, 
lidera i wokalisty zespołu, stuprocentowego Łemka. 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kombii. Duet Skawiński 
& Tkaczyk wykonuje przeboje ze złotego okresu Kombi („Linia ży-
cia”, „Hotel twoich snów”, „Nasze randez-vous”) oraz nowe utwory.

Na imprezę zaprasza Miasto Gliwice. Wstęp jest wolny. 
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Gwiazdy
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fo
t. 

M
. F

ol
ty

n

Kombii

LemON

Zalewskifo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne

https://gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Filia Urzędu Miejskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Edukacji, Wydział Planowania Przestrzennego  
i Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) znajduje się przy ul. Jasnej 31A
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
Informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl
Ogłoszenia/dystrybucja: Agata Grabowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2017 (862), 24 sierpnia 201722

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Mamy to! Po niezbyt szczęśliwym rozpoczęciu sezonu piłkarze Piast Gliwice pokonali 
Koronę Kielce 2:0. Zwycięstwo było tym ważniejsze, że Niebiesko-Czerwoni zagrali przed 
własną publicznością. Bramki zdobyli Michal Papadopulos i Saša Živec. Następnym rywa-
lem Piasta będzie Jagiellonia Białystok. Wyjazdowe spotkanie rozpocznie się 26 sierpnia 
o godz. 18.00. 

Piosenki Joego Cockera to klasyka muzyki rockowej. 19 sierpnia zabrzmiały w drapieżnej 
interpretacji aktora Jacka Kawalca. Znany z telewizyjnego show „Twoja twarz brzmi 
znajomo” i programu „Randka w ciemno” artysta skradł serca publiczności zgromadzonej 
w parku Chopina. Tegoroczne Parkowe Lato zaliczamy do bardzo udanych! 

Ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Roześmianych Podwórek zaplanowano na 
28 sierpnia. O godz. 10.30 przy ul. Spółdzielczej 7 na Zatorzu odbędą się zajęcia z grafiiti 
i warsztaty bębniarskie. Za animacje odpowiada Stowarzyszenie Ludzie Lasu, koordyna-
tor projektu Wyspa Aktywności Społecznej, wskazanego do realizacji przez mieszkańców 
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. 

Z wieży widokowej kościoła pw. Wszystkich Świętych roztacza się piękny widok na 
miasto. Nie wierzycie? Przekonajcie się sami! Żeby się tam wdrapać, trzeba się trochę 
zmęczyć, ale warto – przy dobrej pogodzie widoki są oszałamiające. Na wieżę można 
wejść z przewodnikiem PTTK w każdą niedzielę między godz. 16.00 a 17.00, aż do końca 
września. Bilet wstępu kosztuje 5 zł. 

Piast nareszcie skuteczny

Jacek Kawalec porwał publiczność Nie ma nudy na podwórku

Nad dachami Gliwic

W Gliwicach rozpoczyna się Odrzańska Droga Wodna, ważny śródlądowy szlak żeglugo-
wy. Płynąc Kanałem Gliwickim można dotrzeć do Szczecina, a stamtąd – kanałami – aż 
do portów Europy Zachodniej.

Wszyscy na pokład!
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Lato w pełni
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cach to popularne 
miejsce wakacyjnego 
wypoczynku gliwiczan. 
Nie wszyscy wiedzą, 
że ten urokliwy akwen 
powstał w dawnym 
wyrobisku kopalni pia-
sku. „Na dziko” kąpano 
się tutaj już w latach 20. 
XX wieku. Dzisiaj poza 
plażą są tam też boiska, 
kemping, pole namio-
towe i miejsce na grilla. 
W pobliżu działa także 
stajnia i wypożyczalnia 
sprzętu wodnego.

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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AKTUALNOŚCI

Hala Gliwice czeka 
na zwiedzających 

Budowa Hali Gliwice, jednej z największych inwestycji miejskich, zbliża się 
ku końcowi. W obiekcie trwają prace wykończeniowe i ostatnie kontrole 
przed odbiorami. Został też wybrany operator hali. Mieszkańcy będą mogli 
obejrzeć ogrom prac już 23 i 25 września podczas Dnia Otwartego.

Skala inwestycji robi wra-
żenie: 62 tys. m2 powierzchni, 
50 tys. m3 betonu, 18 tys. ton 
stali zbrojeniowej. Dokumen-
tacja zajmuje około 350 se-
gregatorów. Dane liczbowe są 
imponujące, ale nie może być 
inaczej – gliwicki obiekt będzie 
jednym z największych i najno-
wocześniejszych w Polsce. Prace 
znajdują się już na finiszu. 

– Podstawowe prace budow-
lano-montażowe zostały zakoń-
czone. Obecnie trwają rozruchy 
urządzeń i instalacji, prowadzo-
ne są przeglądy inspektorsko-
-inwestorskie poszczególnych 
fragmentów obiektu. Wewnątrz 
hali prowadzone są prace wy-
kończeniowe – wylicza Tomasz 
Kaźmierczak, kierownik budowy 
z ramienia generalnego wyko-
nawcy firmy Mirbud SA.

Wiele zmieniło się wokół 
obiektu – po przebudowie 
otwarto ul. Kujawską, Panew-
nicką i Akademicką, powstały 
nowe zatoki autobusowe, ścież-
ki rowerowe i chodniki. 

Hala ma 
operatora

Przetargi na operatora Hali 
Gliwice organizowane były kilka 
razy. I choć zgłosiły się do nich 
firmy z doświadczeniem w zarzą-
dzaniu podobnymi obiektami, to 
ostatecznie do podpisania umo-
wy nie doszło. Dlaczego? 

Z punktu widzenia miasta 
nasza hala będzie miała dobrą 
pozycję konkurencyjną. Umowy 
z przyszłym operatorem powin-
ny więc uwzględniać zarówno 
udział miasta w sukcesie komer-

cyjnym, jak i rozłożenie ryzyka 
na obie strony umowy. 

Propozycje oferentów 
zmierzały do tego, by ry-
zyko finansowe było po 
stronie miasta, a korzyści 
finansowe po stronie 
operatora. Takie rozwią-
zanie nie było korzystne 
dla miasta. 

Uznano, że kolejny przetarg 
nie zmieni tej sytuacji i zdecydo-
wano się na wariant, który za-
stosowano w miastach, w któ-
rych takie obiekty działają, czyli 
powierzenie go spółce miejskiej. 

Menedżerem kontraktu, czy-
li podmiotem, który prowadził 
inwestycję, było Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Realizowało inwestycję o war-
tości 380 mln zł, miało kontakty 
ze specjalistami praktycznie 
wszystkich branż, które są po-
trzebne do zarządzania halą 
oraz operatorami innych tego 
typu obiektów w Polsce. 

– W tej sytuacji naturalnym 
było aby ten potencjał zgroma-
dzony w PWiK wykorzystać – ko-
mentuje Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. 

Jedynym minusem sprawy 
jest to, że mimo zapewnień 
i oczywistych ograniczeń for-
malno-prawnych zawsze będzie 
możliwe mówienie, że jakaś część 
opłat za wodę bierze się  z hali. 
Oczywiście to nie jest możliwe. 

Warto wiedzieć, że 
aktualnie regulacją cen 
wody zajmuje się nie 
samorząd, lecz państwo.  

Jednostka,  która powstanie 
w PWiK do obsługi hali, będzie 
finansowo wydzielona. To ozna-
cza, że nie ma możliwości, aby 
pieniądze z tytułu opłat za wodę 
były do niej przekazywane. 

– Chciałbym podziękować 
miastom, które wcześniej budo-
wały podobne obiekty i podzieliły 
się z nami swoimi doświadczenia-
mi. To nieoceniona pomoc, która 
wpłynęła na ostateczny kształt 
i możliwości naszej hali – po-
wiedział Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. 

Hala Gliwice jest 
obecnie największym 
tego typu obiektem 
w Polsce. To ogromny 
atut, który w połącze-
niu z nowoczesnymi 
rozwiązaniami zapewni 
gliwickiej hali konku-
rencyjność. 

Zobacz halę! 
Miasto Gliwice oraz PWiK 

zapraszają na Dni Otwarte 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
Gliwice. Obiekt będzie można 
zwiedzać 23 i 25 września od 
10.00 do 17.00 w 35-osobo-
wych grupach, które będą 
wpuszczane co 20 minut. Aby 
wziąć udział w Dniu Otwartym, 
należy w dniach 4–20 września 
zarejestrować się poprzez for-
mularz elektroniczny dostępny 
na stronie www.hala.gliwice.eu 
lub wypełnić formularz papiero-
wy dostępny w Biurze Obsługi 
Interesanta na parterze Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21.  (mf)

Będzie remont

Uwaga, roboty drogowe!

Teren przy ul. Kujawskiej i Akademickiej zmienia się 
nie do poznania. Na finiszu jest budowa Hali Gliwice, 
rozpoczęła się modernizacja parku Chrobrego, lada 
dzień ruszy też remont hali Ośrodka Sportu Politech-
niki Śląskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
leciwy obiekt zyska nowy blask już jesienią. 

Hala OSIR powstała w la-
tach 70. XX wieku. Przez deka-
dy była głównym sportowym 
ośrodkiem Politechniki Ślą-
skiej. Rozgrywano tam m.in. 
mecze koszykówki i siatkówki, 
na ringach krzyżowali rękawice 
bokserzy, na matach walczyli 
zawodnicy judo, odbywały się 
też zawody taneczne. W hali 
do dziś organizowane są też 
imprezy, targi, koncerty, po-
kazy i konferencje. Kilka lat 
temu obiekt był remonto-
wany – zmieniło się wnętrze 
budynku. Teraz przyszła pora 
na nową elewację i zagospo-
darowanie terenu wokół.  

OSiR po 
zmianach

Po modernizacji teren 
OSiR-u całkowicie się zmieni. 
Zgodnie z projektem technicz-
nym powstanie nowa fasada 

hali, od strony Hali Gliwice. 
Wokół obiektu powstaną nowe 
tereny zielone, miejsca parkin-
gowe na kilkadziesiąt pojazdów, 
chodniki, mała infrastruktura, 
nowe oświetlenie, ogrodzenie 
i stojaki na rowery.  

Projekt wykona firma ML-
-BUD, a inwestycję o wartości 
1,86 mln zł zrealizuje Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów z Gliwic. Zgodnie 
z planem lifting OSiR-u powi-
nien się zakończyć w 84 dni od 
daty podpisania umów.  (mf)

W tym tygodniu rozpoczęły się remonty dwóch waż-
nych dróg. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami 
na DK88 i ul. Błonie.

W rejonie ul. Błonie zo-
stała wprowadzona czasowa 
organizacja ruchu. Zamknięto 
odcinek drogi od ul. Kujawskiej 
do ronda w pobliżu wjazdu do 
KWK Sośnica. Do kopalni moż-
na dojechać od strony ul. Pocz-
towej i Błonie. Objazd dla 
zamkniętego odcinka został 
wyznaczony ulicami: Kujawską, 
Dolną, Rymera i Pocztową.

Rozpoczęły się także pra-
ce drogowe związane z re-
montem wiaduktu w ciągu 
ul. Tarnogórskiej nad al. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Zmie-
niła się organizacja ruchu na 
popularnej DK88. Czasowo 
zostały zajęte skrajne pasy ru-

chu na drodze krajowej. Prace 
remontowe prowadzone będą 
do listopada. Naprawiona zo-
stanie konstrukcja wiaduktu. 
Poprawi się także jego ogólny 
stan techniczny.

Wykonawcą obu remontów 
jest Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach. (mm)
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Hala OSiR 
• pełnowymiarowe boisko 

do koszykówki, siatkówki 
i badmintona

• mała hala do judo i innych 
sportów walki 

• siłownia
• widownia na ok. 800 osób
• kawiarnia
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Jesienne targi EXPOBUD zaplanowano na 9 i 10 września. Przechadzając się po 
domu, wnętrzu i ogrodzie – trzech panelach tematycznych – znajdziemy garść in-
spiracji i poznamy branżowe trendy.

 Hasłem przewodnim tego-
rocznej, trzynastej już edycji, 
jest „Czyste powietrze dla Gli-
wic”. Poza wystawcami z branży 
budowlanej i architektonicznej 
podczas Gliwickich Targów 
EXPOBUD obecne będzie sto-
isko Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, na którym prowadzona 
będzie akcja informacyjna doty-
cząca dofinansowań do zmiany 
systemów ogrzewania (wymia-
ny kotłów i wsparcia systemów 
ekologicznych). W ofercie wy-
stawców będą także materiały 
instalacyjne, nowoczesne kotły 

i pompy ciepła, które spełniają 
warunki ubiegania się o dofi-
nansowanie, a poza tym – jak 
zwykle – nowoczesne technolo-

gie z zakresu ekologicznej i eko-
nomicznej budowy domów.

Obok hali sportowej przy 
ul. Kaszubskiej 28, w której będą 
ulokowane stoiska wystawców, 
zostanie zorganizowany Kier-
masz Roślin. W pobliżu zaparku-
je także Energetyczny Autobus, 
który będzie edukował dzieci 
i dorosłych na temat czystego 
klimatu. Najmłodsi zajrzą do 
Klubu Kreatywnego Inżyniera, 
w którym wybudują wymarzony 
dom. Warto zarezerwować sobie 
czas w sobotę i niedzielę między 
godz. 10.00 a 17.00. Bezpłatne 
bilety wstępu na targi EXPOBUD 
są dostępne w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskie-
go (ul. Zwycięstwa 21). Uwaga! 
Liczba darmowych zaproszeń 
jest ograniczona.  (mm)
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Dla zdrowia. 
Przyłącz się!

Oddaj śmieci 
za darmo

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach poszukuje partne-
rów do udziału w jednodnio-
wych akcjach zdrowotnych pn. 
„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” 
i „Gliwicka Akademia Zdrowia 
Dzieci”, które odbędą się w IV 
kwartale 2017 r. Szczegółowe 
terminy akcji  zostaną podane 
w późniejszym terminie.

Zainteresowane podmioty 
proszone są o wypełnienie 

deklaracji (dostępnej na 
www.gliwice.eu). Deklarację 
można złożyć w Biurze Po-
dawczym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21 lub przekazać dro-
gą elektroniczną na adres: 
jezyk_b@um.gliwice.pl do 
18 września 2017 r. Osoba do 
kontaktu: Beata Jeżyk – Urząd 
Miejski Gliwice, Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych, 
tel. 32/238-54-33.  (mf)

Stare meble, gruz budowlany, przestarzały sprzęt 
elektroniczny – pod żadnym pozorem nie wyrzucaj 
tych odpadów do lasu! Można je wygodnie i bezpłat-
nie oddawać w PSZOK-u przy ul. Rybnickiej.

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów działa przy skła-
dowisku odpadów komu-
nalnych. Każdy mieszkaniec 
może oddać tam na przykład 
stare opony, chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, 
odpady wielkogabarytowe. 
Punkt jest czynny w dni 
robocze między godz. 7.00 
a 17.00 oraz w soboty od 
godz. 7.00 do 13.00. Gliwi-
czanie przywożą do niego 
śmieci nieodpłatnie.

Dzikie wysypiska to praw-
dziwa plaga – w ostatnich 

dniach gliwiccy strażnicy miej-
scy odkryli kolejne miejsce, 
w którym nielegalnie porzuca-
no odpady. Śmieci znaleziono 
przy ul. Strzelców Opolskich, 
wkrótce potem – sprawcę, któ-
remu wymierzono grzywnę. 
Warto pamiętać, że większość 
produkowanych przez nas 
odpadów może być ponow-
nie wykorzystana w procesie 
recyklingu. Plastikowe opako-
wania, elektroodpady, papier 
trafiają do recyklerów, czyli 
przedsiębiorstw odzyskujących 
surowce. (mm)

2 września park Chopina będzie najbarwniejszym i najweselszym miejscem w mie-
ście. Tego dnia świętować będą gliwiccy seniorzy!

 Starsi mieszkańcy spot-
kają się w sobotę o godz. 
13.30 przy Urzędzie Miejskim 
(ul. Zwycięstwa 21). Stam-
tąd kolorowym korowodem 
wyruszą główną ulicą miasta 
i al. Przyjaźni do parku Chopi-
na. W pobliżu Palmiarni Miej-
skiej odbędzie się VI Rodzinny 
Piknik Seniora. Nie zabraknie 
atrakcji dla starszych gliwiczan 
i ich rodzin!

W programie znalazło się 
biesiadne show Mirosława 
Jędrowskiego, usłyszymy tak-
że „Arie spod familoka”, czyli 
operetkowe hity w klimacie 
śląskiego humoru. Na scenie 
wystąpi również Damian Ho-
lecki, śląski piosenkarz, pia-
nista i kompozytor. Mnóstwo 
atrakcji będzie w miasteczku 
rodzinnym, między innymi 
eurobungee, dmuchane zjeż-

dżalnie i zamki, rodzinny tor 
przeszkód i warsztaty mydla-
ne. Pasjonaci dobrej kuchni 
spróbują swoich sił w lepieniu 
pierogów, a zapaleni czytel-
nicy wyszperają coś ciekawe-
go w kąciku dobrej książki. 
Impreza zakończy się około 
godz. 19.00.

Wstęp na Piknik Seniora 
jest wolny. Organizatorem jest 
Miasto Gliwice. (mm)
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Piknik (nie) tylko 
dla seniorów

PoTARGujmy się!



Kolejny krok na drodze do zapowiadanej przez miasto rozbudowy Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki 29. Właśnie ogłoszono przetarg 
na wykonanie dokumentacji projektowej. Plan zakłada budowę nowego obiektu z oddziałami. 

Gliwicki samorząd od lat 
inwestuje w infrastrukturę 
gliwickich szpitali i warunki 
świadczenia usług zdrowotnych. 
W latach 2011–2015 na wspar-

cie szpitali z budżetu miejskiego 
przeznaczono 17,5 mln zł. Z tej 
kwoty aż 14,5 mln zł otrzymało 
dawne Gliwickie Centrum Me-
dyczne. Środki miejskie są prze-

znaczane na zakup sprzętu oraz 
prace remontowe i budowlane. 
Teraz przyszedł czas na kolejną 
inwestycję – kosztowną, ale 
konieczną  rozbudowę szpitala. 

Miasto przeznaczy ko-
lejne środki finansowe 
na rozbudowę nowo-
czesnego, spełniające-
go najwyższe normy 
budynku szpitala 
z nowymi oddziałami: 
ratunkowym, diagno-
stycznym, anestezjolo-
gicznym i intensywnej 
terapii, pediatrii, 
geriatrycznym oraz 
wewnętrznym. 

Nowy, sześciokondygnacyjny 
budynek będzie miał powierzch-
nię ok. 15 tys. m2 i będzie połą-
czony z istniejącym budynkiem 
szpitalnym. W nowej zabudowie 
powstanie Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy, Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Oddział 
Pediatrii, Oddział Wewnętrzny, 

Oddział Geriatryczny, Pracow-
nie Diagnostyczne, Centralna 
Sterylizatornia i Dezynfektor-
nia, szatnie dla personelu oraz 
zaplecze techniczne, poczekal-
nie, gabinety lekarskie i dia-
gnostyczno-zabiegowe, punkt 
informacyjny dla pacjentów, 
recepcja i strefa pacjenta, blok 
operacyjny z 6 salami, sale po-
siłków oraz gier, pomieszczenia 
techniczne, sala rehabilitacyjna 
oraz miejsca przeznaczone do 
spotkań z bliskimi. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
nowy budynek zostanie udo-
stępniony pacjentom w 2020 r. 
Poza rozbudową szpitala plano-
wana jest również przebudowa 
istniejących budynków

Miasto Gliwice ogłosiło wła-
śnie przetarg na dokumentację 
projektową rozbudowy szpitala 
miejskiego. Oferty będą przyj-
mowane do 15 września. (mf)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2017 (862), 24 sierpnia 2017 5

AKTUALNOŚCI

Rozbudowa coraz bliżej

Kolejna kamienica 
już po remoncie

Dobiega końca modernizacja zabytkowej willi przy ul. Rybnickiej 29. Budynek z lat 
20. XX wieku, w którym wcześniej mieścił się Młodzieżowy Dom Kultury, będzie 
nową siedzibą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwickiej.

Wypiękniała kolejna willa 
przy ul. Rybnickiej. Po spek-
takularnej metamorfozie Willi 
Neumanna, obecnej siedziby 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji, przyszedł 
czas na czterokondygnacyjną 
willę stojąca na sąsiedniej 
działce – przy ul. Rybnickiej 
29. Po remoncie obiekt o po-
wierzchni około 762 m2 zyskał 
czerwony dach i niebieską 
elewację. Wnętrze zostało 
zaaranżowane w nowocze-
snym, funkcjonalnym stylu. 
Przestrzeń zaadaptowano 
na biura Strefy oraz pod wy-

najem i sale konferencyjne, 
w piwnicy zaaranżowano 
część gastronomiczną. Z tyłu 
budynku znajduje się parking 
na 21 miejsc postojowych, 
z którego prowadzą schody 
do zagłębionego patio. Stam-
tąd przeszklonym wejściem 
można się dostać do holu 
z reprezentacyjną klatką 
schodową i windą. Wraz z re-
montem budynku trwały pra-
ce nad zagospodarowaniem 
terenu wokół willi. Pojawiła 
się nowa roślinność, altana  
z podestem i miejsca parkin-
gowe. Projekt przebudowy 

wykonało krakowskie biuro 
architektoniczne 9780 AR-
CHITEKCI Homiński Jezierski 
Sp.J. Przebudowę realizuje 
konsorcjum, którego liderem 
jest Zakład Budowlano-Insta-
lacyjny „Alfa” z Gliwic. 

– Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, do nowe-
go budynku przeniesiemy się 
na przełomie września i paź-
dziernika. Mamy nadzieję, że 
tak jak nam, metamorfoza 
budynku będzie podobała się 
mieszkańcom Gliwic – mówi 
Jacek Bialik, prezes gliwickiej 
podstrefy KSSE. (mf)

Nowe oblicze i dawny blask zyskał śródmiejski budynek 
z 1900 roku. Remont na zlecenie Wspólnoty Mieszkanio-
wej przeprowadził zarządca obiektu, ZBM I TBS.

Modernizacja kamienicy 
przy ul. Zwycięstwa 26 trwała 
cztery miesiące (od kwietnia 
do sierpnia br.) W tym czasie 
budynek ocieplono od strony 
podwórza, wyremontowano 
też elewację. 

– Odnowione zostały bal-
kony, wyczyszczono cegłę, 
uzupełniono gzymsy i wy-
konano remont elewacji od 
strony frontowej budynku. 

Wcześniej wyremontowano 
klatki schodowe i wymienio-
no prowadzące do nich drzwi 
wejściowe. Gruntowny remont 
kamienicy kosztował około 350 
tys. zł. Prace zostały wykona-
ne z kredytu zaciągniętego 
przez wspólnotę – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi In-
formacyjnemu – GLIWICE” 
Rafał Affanasowicz, kierownik 
ROM 1 ZBM I TBS.  (mf)
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KULTURA

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach – wbrew ogólnopolskim tenden-
cjom – przychodzi coraz więcej czytelni-
ków. Wypożyczać można nie tylko książki, 
lecz także filmy na DVD, gry i audiobooki. 
Do dyspozycji czytelników jest otwarte 
7 dni w tygodniu Biblioforum, czytopunkt, 
wrzutnia książek i plenerowe biblioteczki. 
Nie brakuje też ciekawych wydarzeń kul-
turalno-edukacyjnych!

Gliwiczanie zawyżają krajowe statystyki czytelnicze. 
W 2016 roku w naszym mieście z biblioteki korzystały 
44 304 osoby, co stanowi 25% ogółu mieszkańców (śred-
nia dla województwa – 17%). Jeden czytelnik w ciągu 
roku odwiedził gliwicką bibliotekę średnio 10 razy i wy-
pożyczył prawie 21 egzemplarzy. Ogółem odnotowano 
930 220 wypożyczeń oraz 426 827 odwiedzin. 

Gliwicka biblioteka aktywnie pozyskuje środki na 
działalność oraz podnoszenie standardu filii. Od 2014 
roku na zakup nowości wydawniczych, organizację 
wydarzeń oraz zakup sprzętu komputerowego i wypo-
sażenia wydano ponad 920 000 złotych.  

Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów MBP 
organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Warto 
zaznaczyć, że udział w nich jest zawsze bezpłatny. Liczba 
podejmowanych inicjatyw rośnie. W 2012 roku w 1 357 
wydarzeniach wzięło udział 18 806 osób, w 2016 roku 
było to już 2 398 wydarzeń i aż 40 214 uczestników.

Czytamy coraz chętniej
W Gliwicach książki można wypożyczać w 19 punk-

tach, z których jeden – Biblioforum (CH Forum, ul. Li-
powa 1) – jest czynny siedem dni w tygodniu. Zwrot 
zbiorów jest możliwy w dowolnej filii, niezależnie od 
miejsca wypożyczenia, a o każdej porze dnia i nocy 
– za pomocą wrzutni zlokalizowanej przy Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 17). Do dzielnic, w których 
nie funkcjonuje placówka MBP, dojeżdża zamawiany 
przez bezpłatną infolinię Bibliobus. Czytelnicy bardzo 
chwalą możliwości, które stwarza funkcjonujący od 
wielu lat katalog elektroniczny. Dzięki niemu rezerwują 
książki, przedłużają terminy zwrotów i śledzą historię 
swoich wypożyczeń. 

Kolejnym pomysłem 
na przyciąganie nowych 
czytelników jest obecność 
biblioteki podczas imprez 
plenerowych. Bibliobus 
pojawił się na zlocie food 
trucków, regularnie odwiedza 
Targ na Zielonym, przywozi 
książki na miejskie festyny, 
pikniki osiedlowe i szkolne. Bibliotekarze zawsze mają 
ze sobą wiele ciekawych książek, które można wygrać 
bądź wymienić. Przygotowują  też animacje dla dzieci 
oraz literackie zagadki dla dorosłych. 

Dla czytelników ważna jest też możliwość zgło-
szenia  do zakupu dowolnej książki, którą chcieliby 
zobaczyć na bibliotecznych półkach. Tytuł zapropo-
nować można poprzez formularz dostępny na stronie 
www.biblioteka.gliwice.pl. Bibliotekarze dokładają sta-
rań, by zrealizować wszystkie zamówienia. Warto odno-
tować, że oprócz otrzymywanych środków miejskich na 
zakup nowości, biblioteka pozyskuje dotację z Biblioteki 
Narodowej. Jej kwota z roku na rok rośnie – w 2012 roku 
było to 99 000 zł, a w 2017 roku – 143 700 zł. Oprócz 
książek w filiach pojawiają się też nowe gry planszowe, 
audiobooki i filmy. 

Jesień pełna atrakcji
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-

wicach realizuje aż 6 projektów dofinansowanych ze 
środków MKiDN. Kilka z nich będzie miało swój finał 

jesienią. Już teraz warto zaplanować sobie czas i wziąć 
w nich udział!

Tradycyjnie w pierwszą sobotę września odbędzie 
się gliwicka odsłona organizowanego z inicjatywy Pre-
zydenta RP Narodowego Czytania. 2 września w parku 
Chopina będziemy czytać „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. Dzieci i dorośli wezmą udział w inspirowanych 
twórczością Wyspiańskiego warsztatach artystycznych. 
Nie zabraknie atrakcyjnych konkursów, w których do wy-
grania będzie m.in. gra „Wyspiański pod mikroskopem”. 

Powstała ona w ramach jednego z realizowanych 
przez MBP projektów pn. „Światu dajesz kształt”.

23 września na skwerze przed Biblioteką 
Centralną odbędzie się wielkie plenerowe granie. 
„Rozgrywki z lekturą” połączą czytanie oraz plan-
szówki. Formę gry – tym razem miejskiej – bę-
dzie mieć wydarzenie organizowane w ramach 
programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 
Jedną z konkurencji będzie „Jaskinia jerów”. Kto 
będzie miał odwagę do niej wejść? Szczegóło-
we informacje o aktualnych wydarzeniach są 
dostępne na stronie www.biblioteka.gliwice.pl 
oraz na facebook.com/MBPGliwice. 

Już od samego początku roku szkolnego w centrum 
zainteresowania biblioteki znajda się najmłodsze dzieci. 
Do gliwickich przedszkoli trafi „Literacka miarka wzro-
stu”, a do rodziców – poradnik o zaletach głośnego 
czytania dzieciom. W filiach odbędą się też ciekawe 
warsztaty inspirowane literaturą.

W tym roku przypada 160. rocznica urodzin Josepha 
Conrada. Życie i twórczość pisarza będą tematem cyklu 
spotkań, wykładów i projekcji filmowych. Do udziału 
w tych wydarzeniach biblioteka zaprasza szczególnie 
młodzież oraz dorosłych.  Przed nami jesienne i zimowe 
wieczory – dobra lektura na pewno się przyda! (MBP)

W 2017 roku przypada 110. rocznica śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Wyspiański był człowiekiem 
wielu talentów, wizjonerem 
i ciekawą osobowością. 
Jego wszechstronność jest 
kluczem do zaprezentowania 
wielu dziedzin sztuki polskiej 
w sposób spójny i zarazem 
intrygujący.

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Gliwicach wraz 
z wieloma partnerami tworzy 
interdyscyplinarny 
projekt ŚWIATU  
 

DAJESZ KSZTAŁT, który pozwoli promować twórczość 
artysty oraz szerzej kulturę polską na Ukrainie. Projekt 

jest realizowany w ramach Programu Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego „Promocja kultury 
polskiej za granicą” i zakłada długofalową współ-
pracę kilku partnerów z Polski i Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy już 2 wrze-
śnia w sobotę na Narodowe Czytanie 

w Gliwicach „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego pod honorowym  
patronatem Pary Prezydenckiej.

Zachęcamy również do wzięcia udziału 
w literackim konkursie. Zagadki będą dotyczyć 

Stanisława Wyspiańskiego i jego wszechstronnej 
twórczości. Konkurs rozpoczyna się w tym numerze, a po-

cząwszy od września w każdy ostatni czwartek miesiąca 
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” i na 

stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl  
pojawi się kolejna zagadka.

Aby wziąć udział w zabawie, 
należy odpowiedzieć na pytanie:

Z jakiego utworu pochodzi  
zamieszczony cytat?

„...Słyszałem w powietrzu wrzawę,
coś jakoby głosy, śpiew,
ale wiatru zimny wiew
w coraz inną dmucha stronę
i co było już widome,
już, zdaje się, pojawione,
staje się nagle znikome;
umilka i cichnie śpiew,
przestaje się chylić krzew...”

Odpowiedzi należy przesyłać na adres 
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 10 września. 
Nagrody otrzymają pierwsza i siódma osoba, 
które nadeślą prawidłową odpowiedź. Laure-
atów poinformujemy wiadomością zwrotną.

zagadka nr 1

Jesień z Wyspiańskim
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

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

Oferty z 17 sierpnia 2017 r.

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

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

•  pracownik działu technicznego  
wykształcenie zawodowe techniczne, książeczka 
sanepidu, obsługa urządzeń elektrycznych, kon-
serwacja, bieżące naprawy, praca także w week-
endy, miejsce pracy: Gliwice;

•  magazynier  
wykształcenie zawodowe, wymagane doświad-
czenie zawodowe, obsługa komputera, zakres 
obowiązków: przyjmowanie towarów, prowadze-
nie kartotek magazynowych i gospodarki mate-
riałowej, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  kasjer – sprzedawca  
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemio-
logicznych, obsługa klienta, wykładanie towaru, 
obsługa kasy fiskalnej, dwie zmiany, 3/4 etatu, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  brukarz – pomocnik budowlany  
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe mile widziane, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i okolice; 

•  elektromechanik  
wykształcenie zawodowe kierunkowe mile wi-
dziane lub wykształcenie mechaniczne ze zna-

jomością podstawowych zasad elektroniki, mile 
widziany absolwent do przyuczenia, dwie zmiany 
w godz. 8.00–18.00, miejsce pracy: Gliwice; 

•  pakowacz – kierowca wózka  
wykształcenie: zawodowe, min. 2 lata doświad-
czenia zawodowego na stan. operatora wózka 
widłowego, uprawnienia na wózki widłowe z wy-
mianą butli gazowych, zakres obowiązków: praca 
fizyczna w systemie zmianowym jako operatora 
wózka widłowego z wymianą butli gazowych oraz 
jako pakowacz wyrobów, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

•  ślusarz utrzymania ruchu  
wykształcenie: zawodowe, spec. ślusarz, me-
chanik, min. 3 lata doświadczenia zawodowego 
na ww. stanowisku, uprawnienia SEP w zakresie 
eksploatacji (1 i 2), zakres obowiązków: dbałość 
o utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych 
i właściwy stan infrastruktury technicznej poprzez 
sumienność wykonywania zadań, doświadczenie 
w naprawach bieżących i remontach maszyn 
produkcyjnych, prowadzenie przeglądów okre-
sowych, usuwanie awarii, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: DS/MSI/2017

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń transportowych w prze-

wozach samochodowych FTL,
• zapewnienie odpowiednich środków transportowych  

w celu realizacji zleceń Klientów,
• kontrola przebiegu procesu transportowego i rozwiązy-

wanie powstałych problemów,
• stały kontakt z kierowcami, 
• budowanie dobrych relacji ze zleceniodawcami i prze-

woźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizo-

wanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu informacji  

oraz dokumentów.

Twój profil:
• doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora  

w transporcie samochodowym,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu logistycz-

nym),
• znajomość rynku transportowego, w tym firm przewo-

zowych,
• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
• umiejętności interpersonalne,

• zaangażowanie i silna motywacja do pracy.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system pre-

miowania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych,
• liczne benefity:

– prywatna opieka medyczna Medicover,
– karta MultiSport Plus,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodo-

wego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie Centrum 
Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, nr tel. 
602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej: www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 922)”.

  nabór nr KD.210.21.2017.KP-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Promocji Miasta  

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

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

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

pełnosprawności.
 

Dokumenty należy składać do 11 września 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 

44-121 Gliwice,
      ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

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

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

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

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

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

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

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do  
31 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o 
naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzo-

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem 
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych 
usterek.

Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprze-

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• preferowane doświadczenie w pracy na magazynie, 

gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system pre-

miowania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych,
• liczne benefity:

– prywatna opieka medyczna Medicover,
– karta MultiSport Plus,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i podanym nr. referencyjnym MOS/
MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w pełnym 

wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. praca socjalna prowadzona w rodzinach objętych pro-

cedurą Niebieskiej Karty,
2. realizacja procedury Niebieskiej Karty – obsługa organi-

zacyjno-techniczna grup roboczych,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oso-

bom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
pokonywać  problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej,

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w reali-
zacji ww. zadań,

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych,

6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych 
skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym stano-
wisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 

ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),

2. doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika 
socjalnego,

3. ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej,

4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do 

korzystania w pełni z praw publicznych,
6. znajomość obowiązujących przepisów prawnych  

z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętno-
ści interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność, dyspozy-
cyjność,

5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowie-
dzialność.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o za-

trudnienie,
3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia  
o ukończonych kursach i szkoleniach,

5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych do-
kumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie,

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestęp-
stwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wyko-
nywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwier-
dzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. CV  
i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać do 30 września 2017 r.  
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
pracownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-01-11, 32/335-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA w Gliwicach
zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki, spycharki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego kl. III,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesy-
łanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie je osobiście 
do siedziby PRUiM SA na adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2017 (862), 24 sierpnia 20178

OGŁOSZENIA 

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. CHORZOWSKA 30, lokal nr II, 
parter, piwnica, pow. 69,72 m2,  
3 pomieszczenia na parterze  
(50,67 m2) oraz 1 pomieszczenie 
na kondygnacji piwnic (19,05 m2)
Termin przetargu: 14 września 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 200,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 1 września 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 września 2017 r. od 
godz. 11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 września 2017 r.

 □ UL. DASZYŃSKIEGO 48, lokal nr II, IV 
piętro – poddasze, pow. 22,60 m2,  
3 pomieszczenia

Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 11.15 do 11.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 40C, D, lokal nr 3, 
parter, pow. 12,52 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 4 września 2017 r. od godz. 14.00 
do 14.15

(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. 
od godz. 8.00 do 8.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V, 
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 600,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 4 września 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. 
od godz. 8.30 do 8.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. CZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, 
pow. 226,70 m2, 11 pomieszczeń, 
3 korytarze, 4 pomieszczenia WC, 
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 19 października 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 455 900,00 zł
Wadium: 22 800,00 zł
Termin oględzin: 19 września 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.20, 6 października 2017 r. od godz. 13.15 
do 13.35
(dodatkowy termin oględzin: 17 października 2017 r.  
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 13 października 2017 r.

 □ UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 2, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC (do legali-
zacji), przedpokój
Termin przetargu: 14 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 1 września 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 12 września 2017 r. 
od godz. 14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 8 września 2017 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 48, lokal nr 1, parter, 
pow. 47,60 m2 + piwnica - 4,60 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 600,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 8 września 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 14.15 do 14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. WIECZORKA 11, lokal nr 10, 
parter, pow. 53,82 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC 
(do legalizacji)
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 9.45 do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. BARDOWSKIEGO 4, lokal nr 2,  
I piętro, pow. 36,64 m2 + piwnica 
– 6,94 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 zł
Wadium: 4600,00 zł

Termin oględzin: 6 września 2017 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w 
ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. KUNICKIEGO 8, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 47,50 m2 + piwnica – 7,94 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 100,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 13.15 do 13.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w 
ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. RÓŻY LUKSEMBURG 12, lokal 
nr 1, parter, pow. 37,20 m2 + piw-
nica – 7,46 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka

Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 8 września 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 13.45 do 14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

 □ UL. MALINOWSKIEGO 2, lokal nr 2,  
parter, pow. 67,32 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, przedpokój, ła-
zienka z WC
Termin przetargu: 21 września 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 400,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2017 r. od godz. 9.30 
do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 września 2017 r. od 
godz. 10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 września 2017 r.

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

OFERTA PRACY

Dyrektor Muzeum w Gliwicach  
ogłasza  

nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista, 
• odpowiedzialność, uczciwość,
• umiejętności organizacyjne,
• umiejętność obsługi klienta.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów ekspo-

nowanych na wystawach,
• sprzątanie w pomieszczeniach muzealnych 

i biurowych,
• pomoc w montażu i demontażu wystaw stałych 

i czasowych,
• pomoc w realizacji imprez.

3. Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: pełny etat,
• miejsce pracy: oddziały Muzeum w Gliwicach,
• praca od wtorku do soboty. Godziny pracy:  

wg harmonogramu (również w soboty i nie-
dziele).

4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• odpis lub kserokopia dokumentu poświadcza-

jącego wykształcenie i kwalifikacje (dyplom, 
świadectwo ukończenia szkoły),

• kserokopia świadectw pracy, wskazanie danych 
kontaktowych potrzebnych pracodawców,

• oświadczenie o niekaralności (w momencie 
wyboru informacja o niekaralności z Krajowego 
Rejestru Karnego),

• kserokopia zaświadczenia o ukończonych kur-
sach, szkoleniach,

• inne dokumenty potwierdzające posiadane 
kwalifikacje lub umiejętności,

• referencje od poprzednich pracodawców.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie 
Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekruta-
cja@muzeum.gliwice.pl w terminie do 31 sierp-
nia 2017 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: 
Opiekun ekspozycji”.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji przeprowadzanego w Muzeum w Gliwicach 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 
926 z poź. zm.)”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na 
wybrane oferty.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifika-
cyjnych wybrani kandydaci będą informowani 
telefonicznie.
Dokumenty, które napłyną do Muzeum po wyżej 
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Pełna treść ogłoszenia na stronie Muzeum w Gli-
wicach https://www.muzeum.gliwice.pl.

KOMUNIKATY

ZAPISY NA KURS SAMOOBRONY  
DLA KOBIET W ŁABĘDACH

Trwają zapisy na kurs samoobrony dla kobiet organizowany przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Straż Miejską w Gli-
wicach. Celem kursu jest nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz prostych i skutecznych technik samoobrony.
Kurs rozpocznie się 5 września i potrwa do 24 października 2017 r. Zajęcia będą się odbywały we wtorki i czwartki 
w godzinach 17.00–19.00 w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. 
W kursie mogą uczestniczyć panie, które ukończyły 15. rok życia i mieszkają w Gliwicach. W przypadku osób niepeł-
noletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Na zainteresowane panie czeka 150 miejsc. 
O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.crg.gliwice.pl lub dzwoniąc pod numer 32/301-97-44.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje,

że 18 września 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie Centrum rozpoczyna się kolejny cykl szkoleń dla kan-
dydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Szczegółowe informacje na temat warunków, 
jakie należy spełnić, aby stworzyć rodzinę zastępczą, można uzyskać, kontaktując się z pracownikami 
Działu Pieczy Zastępczej tut. Centrum mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 134 (III piętro), tel. 32/331-
46-23. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do nawiązania 
kontaktu. Pamiętajmy, że są dzieci pozbawione bezpiecznego domu, spokojnego i stabilnego dzieciństwa. 
Możemy zapewnić im opiekę, zaoferować swój czas i zainteresowanie!

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 2017/2018.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2017 r.
do 15 września 2017 r. (uczniowie) lub do 16 października 2017 r. (słuchacze kolegium) 

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 118 (I piętro).

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

Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej
www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

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

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Kurpiowskiej w Gliwicach

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:

działka nr 835, obr. Żerniki, poł. przy ul. Kurpiowskiej w Gli-
wicach, pow. 0,1969 ha, użytek RIVb – grunty orne, KW 
nr GL1G/00088819/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka nr 835, obr. Żerniki, poł. przy 
ul. Kurpiowskiej w Gliwicach, o pow. 0,1969 ha, użytek 
RIVb - grunty orne.

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części 
miasta w obrębie Żerniki, w otoczeniu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości przebie-
ga arteria komunikacyjna – al. J. Nowaka-Jeziorańskiego. 
Okolica dobrze zagospodarowana i skomunikowana. Teren 
działki płaski, niezagospodarowany. 

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej i nie ma możliwości jej skomunikowania za po-
średnictwem urządzonych dróg wewnętrznych. Jedyną 
możliwą drogą dojazdu jest przejazd po działkach gmin-
nych 1593, obr. Żerniki (ciek wodny) i 819 w obr. Żerniki, 
na zasadzie ustanowienia służebności wyznaczoną drogą 
wewnętrzną zlokalizowaną przy granicy z działką nr 816/1. 
Droga ta winna przebiegać oraz łączyć się z ul. Kurpiowską 
w miejscu możliwie najbardziej oddalonym od istniejącego 
krzyża przydrożnego. Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu 
na ul. Kurpiowską winno zostać poprzedzone złożeniem 
wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż 
warunki włączenia ruchu do drogi publicznej należy rozpa-
trywać indywidualnie i uzależnione są od natężenia ruchu, 
które wynikają ze sposobu zagospodarowania działki i jej 
przeznaczenia oraz innych, nieznanych na chwilę obecną 
okoliczności. 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości: 

W granicach przedmiotowej działki znajduje się prawdo-
podobnie sieć drenarska nie będąca w zarządzie Wydziału 
Przedsięwzięć i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na którą w momencie przeprowadzania ja-
kichkolwiek prac należy zwrócić szczególną uwagę. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego 
część dzielnicy Żerniki w Gliwicach, uchwalonego przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r.  
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442, działka nr 
835, obr. Żerniki, położona na południe od ul. Kurpiowskiej 
w Gliwicach, znajduje się na terenie opisanym symbolem: 

D1.3/TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe zabudowy 
jednorodzinnej, wolnostojącej (pojedyncza i bliźniacza) 
oraz szeregowej, gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa 
mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną wolnostojącą, szeregową itp., dla których 
obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) 

– 25%,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. 

minimalna) – 65%,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.

Działka objęta jest zasięgiem strefy obserwacji archeolo-
gicznej SH-3.1, w obrębie której wszelkie prace ziemne 
winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. 
Wschodnia część przedmiotowej działki objęta jest zasię-
giem strefy ochrony sanitarnej cmentarza ZZ-4.2 (która 
obowiązuje w przypadku, gdy w otoczeniu cmentarza nie 
ma rozwiniętej sieci wodociągowej). W obrębie tej strefy 
obowiązuje m.in. całkowity zakaz lokalizowania obiektów 
mieszkalnych.

Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 436 000,00 zł 

Minimalne postąpienie: 4360,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg rozpocznie się 18 października 2017 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31 a, sala 
nr 34. 

Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 17 listopada 2017 r. 

Wadium:

Wadium w wysokości 43 600,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 835, obr. Żerniki oraz 
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 13 października 2017 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

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

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez oso-

bę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie naby-
wana 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 przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej);

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

Dodatkowe informacje:

1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4560/2017 z 22 maja 2017 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 835, obr. Żerniki, wpisana do księ-
gi wieczystej nr GL1G/00088019/3, stanowiąca własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 

Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r. opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86  
z 8 września 2004 r., poz. 2442, zapisami księgi wieczystej nr 
GL1G/00088819/3 oraz stanem faktycznym nieruchomości, 
w tym z przebiegiem sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.

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

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4560/17 
z 22 maja 2017 r. 

6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami, tel. 32/338-64-10.  

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

8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY  
Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI  

(T.J. DZU Z 2016 R., POZ. 2147 Z PÓŹN. ZM.)

                                          OGŁASZA 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 i 2 USTAWY Z 21 SIERPNIA 1997 R. 

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (t.j. DZU Z 2016 r., POZ. 2147 Z PÓŹN. ZM.)

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony  
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Jondy w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 681, obręb Przedmieście, o pow. 

0,0183 ha, poł. przy ul. Jondy w Gliwicach, z KW  
nr GL1G/00032196/0;

• działka nr 682, obręb Przedmieście, o pow. 0,2437 ha, 
poł. przy ul. Jondy w Gliwicach, KW nr GL1G/00006375/8;

• działka nr 683/2, obręb Przedmieście, o pow. 0,0456 ha, 
poł. w Gliwicach, z KW nr GL1G/00041850/9.

Powierzchnia łącznie 0,3076 ha.
Opis przedmiotu przetargu:
Działki położone są w zachodniej części miasta w obr. Przed-
mieście w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, a w dalszej 
odległości zabudowy usługowej, okolica średnio zagospodaro-
wana i dobrze skomunikowana. Uzbrojenie w bezpośrednwim 
zasięgu, wzdłuż ul. Jondy. Teren w części zadrzewiony.
Włączenie ruchu z działek nr 681, 682, 683/2, obręb Przedmie-
ście, może odbywać się w miejscu istniejącego zjazdu z działki 
nr 682 do drogi publicznej – ul. Jondy.
Określenie możliwości włączenia ruchu drogowego w sposób 
ostateczny i docelowy będzie możliwe w sytuacji znajomości 
kompletnych informacji dotyczących m. in. charakteru ewen-
tualnej inwestycji, sposobu jej zabudowy i zagospodarowania, 
generowanego przez nią natężenia ruchu drogowego, jego 
struktury kierunkowej i rodzajowej czy innych, nieznanych 
obecnie okoliczności.
Ewentualna realizacja inwestycji na przedmiotowej nierucho-
mości winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu 
drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać 
indywidualnie.
W granicy działek przechodzi rów melioracyjny, dlatego wyko-
nywanie jakichkolwiek robót nie może spowodować zakłócenia 
stosunków wodnych na sąsiednich gruntach, powstałe szkody 
właściciel winien usunąć na własny koszt i we własnym zakre-
sie. Jednocześnie właściciel nie może wykonywać żadnych prac 
w odległości 1,5 m od skarpy rowu. Obowiązuje również zakaz 
grodzenia w odległości 1,5 m od skarpy. Właściciel ma obowią-
zek udostępnienia dojścia do rowu celem jego konserwacji.
Przez działki nr 681 i 682, obr. Przedmieście, przebiega sieć 
gazowa. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości: 
W granicach przedmiotowej działki znajduje się prawdopodob-
nie sieć drenarska nie będąca w zarządzie Wydziału Przedsię-
wzięć i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na którą w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić szczególną uwagę. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działki nr 681, 682, 683/2, obr. Przedmieście, położone są na 
terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmie-
ście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Plan uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 
z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 
481. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część 
terenu położonego przy ul. Jondy w Gliwicach, obejmującego 
działki nr 681, 682, 683/2, obr. Przedmieście, oznaczona jest 
symbolem: 
25 MN – opisanym jako: Tereny mieszkaniowe o niskiej in-
tensywności zabudowy
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MN – 67 MN obowią-
zują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wyklucze-

niem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych 
oraz warsztatów powodujących znaczące zwiększenie 
ruchu samochodowego, 

• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 
za wyjątkiem inwentarskich),

• uzbrojenie działki oraz dojazdy,
• zieleń i ogrody przydomowe.
Natomiast wąski północny pas przedmiotowych działek ozna-
czony jest symbolami:
7 ZZ – opisanym jako: Tereny trwałych użytków zielonych,
2 WS – opisanym jako: Tereny wód powierzchniowych.  
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZZ – 20 ZZ obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
• tereny zieleni niskiej i wysokiej wraz z ciekami wodnymi;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, 
• przejścia piesze, ścieżki rowerowe i dojazdy;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
• ochrona cieków wodnych i ich brzegów oraz ochrona 

zieleni w dolinach tych cieków,
• utrzymanie koryt cieków wodnych, przejazdów i przepu-

stów oraz zielonych dolin, w stanie spełniającym wymogi 
ochrony przeciwpowodziowej,  (…)

4) zakazy:
• zabudowy obiektami kubaturowymi, z wyjątkiem urzą-

dzeń związanych z uzbrojeniem terenu,
• nieuzasadnionej likwidacji istniejącej zieleni, w tym 

wysokiego drzewostanu,
• zrzutu nieoczyszczonych ścieków.
Natomiast dla terenów oznaczonych symbolami 1 WS – 5 WS 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
• wody otwarte płynące wraz z brzegami, urządzeniami 

inżynierii wodnej, w tym z obwałowaniami;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• drogi dojazdowe, ścieżki piesze i rowerowe,
• odprowadzanie wód opadowych;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
• utrzymanie i ochrona rzeki Kłodnicy oraz cieków wod-

nych i ich brzegów,

• ochrona zieleni przybrzeżnej,
• utrzymanie koryt i brzegów rzeki Kłodnicy i cieków 

wodnych z zachowaniem ich przyrodniczej obudowy 
oraz w stanie spełniającym wymogi ochrony przeciw-
powodziowej,(…)

 4) zakazy:
• likwidacji przyrodniczej obudowy koryt i brzegów rzeki 

Kłodnicy i cieków wodnych,
• zabetonowania koryt i brzegów rzeki Kłodnicy i cieków 

wodnych,
• naruszenia zasad ochrony przeciwpowodziowej w dzia-

łalności związanej z utrzymaniem rzeki Kłodnicy i cieków 
wodnych, 

• zrzutu nieoczyszczonych ścieków. 
Dla terenu obejmującego przedmiotowe działki w trakcie 
opracowywania jest projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego realizowany na podstawie uchwały  
nr IX/202/2015 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2015 r., m.in. 
dla terenu obejmującego przedmiotowe działki.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 720 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 7200,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 19 października 2017 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31 a, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
20 listopada 2017 r. 
Wadium:
Wadium w wysokości 72 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 681, 682, 683/2, obr. Przed-
mieście oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 16 października 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

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

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

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

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

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

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

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

Dodatkowe informacje:
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4428/2017 z 26 kwietnia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego prawa własności działki  
nr 681, obr. Przedmieście, położonej przy ul. Jondy w Gliwicach,  
z KW nr GL1G/00032196/0, prawa własności nieruchomości 
obejmującej działkę nr 682, obr. Przedmieście, położonej 
przy ul. Jondy w Gliwicach, KW nr GL1G/00006375/8 oraz 
prawa własności działki nr 683/2, obr. Przedmieście, położonej 
w Gliwicach, z KW nr GL1G/00041850/9, będących własnością 
Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały 
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 14  
z 15 lutego 2006 r. pod poz. 481, zapisami ksiąg wieczystych 
nr: GL1G/00032196/0, GL1G/00006375/8, GL1G/00041850/9 
oraz stanem faktycznym działek, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4428/17 z 26 kwietnia 2017 r. 
6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM, tel. 32/338-64-10.  
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).
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OGŁOSZENIA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej 
przy ul. Toszeckiej 25B w Gliwicach, oznaczonej jako
• działka nr 951, obręb Kłodnica, użytek Bi 

– inne tereny zabudowane, pow. gruntu 
0,3655 ha, z KW nr GL1G/00037824/7 pro-
wadzoną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. 
Powierzchnia użytkowa budynków 2163 m².

Termin przetargu: 4 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 2 720 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 ze zm.
Wadium: 272 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym na 
sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako 
• działka nr 693, obręb Kolej, o powierzch-

ni 0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej, użytek: „Bi” – inne 
tereny zabudowane, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00036928/9.

Termin przetargu: 4 września 2017 r., godz. 13.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 278 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Zaliczka: 27 800,00 zł

Termin wpłaty zaliczki: 29 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości obejmującej
• działkę nr 1192, obręb Bojków, o powierzch-

ni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach na 
południe od ul. Spacerowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00036789/2.

Termin przetargu: 6 września 2017 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 104 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Wadium: 10 500,00 zł

Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zlokalizowanych na płn. od  
ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach – oznaczonych jako
• działka nr 722, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 738, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 740, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 721, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 911, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 909, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00032654/9,
• działka nr 910, obręb Kolej, z KW  

nr GL1G/00032654/9.
Termin przetargu: 7 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 1 311 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).

Wadium: 131 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Góry Chełmskiej 3  
w Gliwicach – oznaczonej jako 
• działka nr 206, obręb Kłodnica, użytek B – te-

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

Termin przetargu: 11 września 2017 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 495 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.)

Wadium: 49 500,00 zł

Termin wpłaty wadium: 6 września 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działki nr 464 i 466, obręb Przyszówka, KW 

nr GL1G/00120060/2, przy ul. Pułaskiego.
Termin przetargu: 19 września 2017 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 554 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto; 21% ceny obej-
mującej działkę niezabudowaną zawiera podatek VAT 
w wysokości 23%, a 79% ceny dotyczy działki zabudo-
wanej i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.).

Wadium: 55 400,00 zł

Termin wpłaty wadium: 13 września 2017 r.
_____________________________________________
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach w re-
jonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako
• działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, ob-

ręb Ligota Zabrska, zapisane w KW  
nr GL1G/00032089/7 oraz działka nr 56, 
obręb Ligota Zabrska, zapisana w KW  
nr GL1G/00058709/8, o łącznej powierzchni 
1,0099 ha.

Termin przetargu: 25 października 2017 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 1 921 600,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 192 200,00 zł

Termin wpłaty wadium: 19 października 2017 r.
________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności 
• zabudowanych działek nr 1084 

i 1085, obręb Sośnica, zapisanych w KW  
nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni 
0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy  
ul. Młodego Górnika 13, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 25 października 2017 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 296 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1221 z późn. zm.).

Wadium: 29 700,00 zł

Termin wpłaty wadium: 19 października 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

 

Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
• moduły biurowe w różnych metrażach i kon-

figuracjach; 
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w media;
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

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

profesjonalną firmę oraz monitorowany tele-
wizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,

• Oddział Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki SA,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.

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

www.scl.com.pl

NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego,

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

na wysokość stawki czynszu za najem
garażu przy ul. Przyszowskiej 25 o powierzchni 26,89 m2 

Termin przetargu: 8 września 2017 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

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

KOMUNIKATY

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie dobudowy przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych 
w budynku mieszkalnym przy ul. Górnej 9 w Gliwicach

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00

Urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, które chcą wykonać prace  
w ramach edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

na terenie Miasta Gliwice w latach 2017 i 2018
Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów gazowych konden-
sacyjnych, kotłów retortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012, 
pomp ciepła, elektrycznych pieców akumulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub da-
chów) oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wymagania w zakresie ofert określone zostały 
w załączniku nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. w spra-
wie zatwierdzenia regulaminu termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych  
w budynkach wielorodzinnych realizowanych w ramach edycji pilotażowej „Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla miasta Gliwice”. Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach z zaznaczeniem na kopercie – „Oferta na PONE 2017” z dopiskiem „nie otwierać”.

Zarząd Budynków Miejskich II 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

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

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny romskie.
Część nr 1. 
Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny 
romskie w budynkach przy: ul. Elżbiety 6/11, ul. Tarnogórskiej 74/6, ul. Okrzei 7/10, ul. Broni-
sławy 5/1, ul. Chorzowskiej 43/5 w Gliwicach. 
Część nr 2. 
Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny 
romskie w budynkach przy: ul. Lipowej 9/1a, ul. Lipowej 26/6, ul. Lipowej 44/5, ul. Libelta 
6/6, ul. Libelta 8/3 w Gliwicach. 
Część nr 3. 
Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny 
romskie w budynkach przy: ul. Świętojańskiej 12/6, ul. Mastalerza 38/2 w Gliwicach. 

Termin składania ofert: 1 września 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 września 2017 r. o godz. 10.00

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

woj. śląskie, pow. m. Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie artykułu 39 i nast. ustawy  

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.
„Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczysz-
czania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy; stacji zrzutu od-
padów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających  
z czyszczenia kanalizacji); przepompowni ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna  
w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy 
ul. Kujawskiej w Gliwicach”

Termin składania ofert: 5 września 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2017 r. o godz. 10.00
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

25 września 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych 
spełniających niżej podane kryteria określone w ustawie z 14 listopada 2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052 ze zm.), na sprzedaż udziałów Miasta Gliwice w nieruchomościach rolnych i leśnych 
położonych w miejscowości Rdzów, w obrębie Rdzów 1 i Rdzów 2, gmina Potworów, województwo mazowieckie, 
objętych księgami wieczystymi:

1. RA1P/00008130/9 - działki gruntu, nr: 122, 317, 319, 540, 803, 
920, 1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797,123/2, 397,414, 1468, 
1563, 1656, 759/1, 876/1 i 125/2 o łącznej powierzchni 6,4715 ha, 
przy czym działka nr 397 jest zabudowana domem mieszkalnym 
i zabudową gospodarczą; udział Miasta Gliwice wynosi 1/5 części; 
2. RA1P/0008131/6 - działki gruntu nr: 1602, 1507, 1695, 1755 i 1815 
o łącznej powierzchni 0,3300 ha, udział Miasta Gliwice wynosi 3/80 części.
Cena wywoławcza udziałów w nieruchomościach (łączna): 25 000,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Minimalne postąpienie: 250,00 zł
Udział procentowy działek leśnych w cenie wywoławczej wynosi: 
8,96%, natomiast działek rolnych 91,04%.
Cena wywoławcza jest ceną brutto, przy czym na podstawie ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 ze zm.) cena udziału w działce niezabudowanej (nr 540) 
położonej na terenach mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagro-
dowej zawiera 23% podatek VAT, ceny pozostałych udziałów w 24 
działkach niezabudowanych położonych na terenach użytków rolnych 
oraz na terenach lasów i dolesień (nr 122, 317, 319, 540, 803, 920, 
1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797, 123/2, 397, 414, 1468, 1563, 
1656, 759/1, 876/1 i 125/2,  1602, 1507, 1695, 1755 i 1815) podlegają 
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 9 ww. 
ustawy, natomiast udział w działce zabudowanej (nr 397) podlega 
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 ww. 
ustawy o podatku VAT.
Udziały w nieruchomościach zostały przeznaczone do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 
PM-4041/2017 z 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
udziałów Miasta Gliwice w wyżej wymienionych nieruchomościach rol-
nych i leśnych położonych w miejscowości Rdzów, w obrębie Rdzów 1  
i Rdzów 2, gmina Potworów, województwo mazowieckie.
Sprzedaż udziałów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
Wybór formy przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych 
uzasadniony jest wymogami ustawy z 14 listopada 2016 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052 ze zm.).
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziałów Miasta Gliwice 
w powyższych nieruchomościach odbył się 26 czerwca 2017 r. i za-
kończył się wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości, których udziały Miasta Gliwice objęte są niniejszym 
ogłoszeniem, położone są we wsi Rdzów, w centralnej części gminy 
Potworów, oddalonej o ok. 2,5 km od miasta Potworów, w powiecie 
Przysucha (do Przysuchy ok. 22 km). 
W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzą:
– działki rolne o łącznej pow. 4,9115 ha, 
– działki leśne o łącznej pow. 0,9900 ha 
– działka rolna zabudowana o pow. 0,9000 ha. 
Działki rolne w przeważającej części posiadają niski i średni wskaźnik 
bonitacji. Położone w otoczeniu gruntów o podobnym przeznaczeniu, 
z dojazdem drogą nieutwardzoną, przylegającą do drogi gminnej. 
Działki nr 122, 317, 319 posiadają średni i dobry wskaźnik bonitacji, 
dojazd drogą nieutwardzoną z dostępem do drogi publicznej.
Dz. nr 125/2 od strony wschodniej przylega do drogi gminnej, wskaźnik 
bonitacji słaby. Częściowo porośnięta starymi drzewami owocowymi, 
bez wartości użytkowej oraz samosiewami drzew i krzewów. Na działce 
znajdują się resztki budynku murowanego (fragment jednej ściany) 
oraz betonowy kompostownik. W otoczeniu grunty o podobnym 
przeznaczeniu. Po przeciwnej stronie znajdują się działki z zabudową 
mieszkalno-zagrodową. 
Działki leśne nr: 1489, 1584, 1677, 1737, 1791, 1468, 1563 i 1656 sta-
nowią teren płaski, podzielone drogami wewnątrz kompleksu leśnego. 
Od południa działki graniczą z rzeką Wiązownicą, a dwie tj. nr 1815 i nr 
1755, położone są w jej pobliżu. Z uwagi na podmokły teren działki 
te mają nieco utrudnione możliwości pozyskania i zrywki drewna. 
Typ siedliskowy lasu – grupa 4, Bśw – O1, wiek drzewostanu 50 i 70 
lat, bonitacja siedliska II i III, stopień zadrzewienia 0,6; 0,7.
Działka zabudowana nr 397 o pow. 0,9000 ha w kształcie trapezu. Część 
mieszkalno-zagrodowa działki o pow. 0,25 ha, część rolna 0,65 ha.  
Od strony północnej działka przylega do drogi gminnej utwardzonej 
nawierzchnią bitumiczną, przebiegająca przez wieś Rdzów. Zabudo-
wa położona z dala od ośrodków miejskich, wokół dominują grunty 
rolnicze oraz zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa. 
Zabudowę stanowi budynek mieszkalny wybudowany w latach 40-tych 
XX wieku. Dom drewniany z bali, na fundamencie betonowym, wy-
budowany na planie prostokąta o wymiarach 5,50 m na 10,80 m. 
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nie-
użytkowym. Dach dwuspadowy, pokryty eternitem. Ściany zewnętrzne 
ocieplone trzciną i obite deskami. Stolarka drzwiowa i okienna stara, 
drewniana. Do domu doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna 
i wodociągowa. Brak sieci kanalizacyjnej. Ogrzewanie piecowe.
Budynek inwentarsko-składowy o pow. zabudowy 57,20 m², wy-
budowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek murowany, z białej 
cegły, na podmurówce betonowej. Strop z desek oparty na belkach 
stalowych o kształcie teowym. Dach dwuspadowy, o konstrukcji 
drewnianej, kryty eternitem.
Stodoła wybudowana w technologii tradycyjnej, w latach 70-tych 
XX wieku, murowana, na podmurówce betonowej. Powierzchnia 
zabudowy 198 m².  Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, 
kryty eternitem.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Potworów zatwierdzonym uchwałą  
nr VIII/40/03 Rady Gminy w Potworowie z 31 lipca 2003 r. (ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 6 września 
2003 r.), nr 236, poz. 6158 ze zm.), działki objęte ww. księgami wie-
czystymi położone są na terenach oznaczonych symbolami:
dla dz. nr: 122, 123/2, 125/2 – symb. R.8.2, co oznacza: tereny 
użytków rolnych,
dla dz. nr 317, 139 – symb. R.8.3, co oznacza: tereny użytków rolnych,
dla dz. nr 540 – symb. MR.8.6 i R.8.6, 100 mb od drogi, co oznacza: 
tereny mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagrodowej, natomiast 
w dalszej części – tereny użytków rolnych,
dla dz. nr 803, 920, 1003, 759/1, 876/1 i 414 – symb. R.8.5, co oznacza: 
tereny użytków rolnych,
dla dz. nr 1489, 1584, 1677, 1737, 1791, 1468, 1563 i 1656, 1507, 
1602, 1695, 1755 i 1815 – symb. LS.8.4, LS.9.2, co oznacza: tereny 
lasów i dolesień,
dla dz. nr 397 100 mb od drogi – tereny mieszkalnictwa rolniczego 
i zabudowy zagrodowej, w dalszej części – tereny użytków rolnych 
– symb. MR.8.4 i R.8.5.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać wyłącznie rolnicy indywidualni, o któ-
rych mowa w art. 2a i 6 ustawy z 14 listopada 2016 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052 ze zm.), którzy wniosą 
wadium w wysokości 2500,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem  
„II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomo-
ściach położonych w Rdzewie, woj. mazowieckie”, imię i nazwisko 
oraz PESEL, na czyją rzecz będą nabywane udziały. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 września 2017 r. 
Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację oferenta do udziału 
w przetargu.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy z 14 listopada 2016 r. „za rolnika indy-
widualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co naj-
mniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona 
jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia udziałów w nieruchomościach 

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.

Osoba przystępująca do przetargu powinna złożyć do 11 września 
2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Jasnej 31A następujące 
dokumenty pisane w języku polskim (lub przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego), wymienione w art. 7 ww. ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego: 
• potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego: 

oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

• potwierdzające zamieszkanie: zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały w gminie, na obszarze której położona jest jedna z 
nieruchomości wchodzących w skład prowadzonego przez oferenta 
gospodarstwa rolnego; 

• potwierdzające powierzchnię użytków rolnych wchodzących w 
skład prowadzonego gospodarstwa rolnego: oświadczenie ofe-
renta, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

• zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), wydawane w drodze decyzji admi-
nistracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
w przypadku gdy nabywcą udziałów będzie rolnik indywidualny, 
który jest cudzoziemcem, w rozumieniu wymienionej ustawy  
z 24 marca 1920 r. i wobec którego ta ustawa przewiduje uzyskanie 
właściwego zezwolenia.

Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnic-
twa w przetargu będzie wywieszona 22 września 2017 r. na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu, tj. w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
tj. przy ul. Jasnej 31A, oraz na stronie internetowej Miasta Gliwice 
www.gliwice.eu 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• zakwalifikowanie oferenta przez komisję przetargową;
• okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oferenta;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 

lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
Gliwicach w przypadku pełnomocnika oferenta.

W przypadku nabycia udziałów w nieruchomościach przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnic-
twem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
udziałów.
Prawo pierwokupu:
1. na podstawie art. 166 § 1 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 
1964 r. (t.j. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w razie sprzedaży przez 
współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności 
lub części tego udziału, pozostałym współwłaścicielom przysługuje 
prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie 
wspólnym. 
Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący 
jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współ-
własności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny 
współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po 
sprzedawcy.
W myśl § 3 tego przepisu prawa do sprzedaży przez współwłaściciela 
nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052 
ze zm.) udziału we współwłasności lub części tego udziału stosuje 
się przepisy tej ustawy. 
Organizator przetargu zawiadomi niezwłocznie osoby uprawnione 
do pierwokupu o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. 
2. na podstawie art. 37a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. 
z 2017 r., poz. 788), w przypadku sprzedaży nieruchomości leśnych 
prawo pierwokupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia 
przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Pań-
stwowe.
Notariusz, przed którym została zawarta umowa sprzedaży, niezwłocz-
nie zawiadomi nadleśniczego, właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntu, o treści umowy sprzedaży. 
Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości (udziału 
w nieruchomości) składa się w formie aktu notarialnego (art. 597 
§ 2 Kc). 
Uprawniony wykonuje prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzy-
mania zawiadomienia o sprzedaży (art. 598 § 2 Kc).
Osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości, której przysługuje 
prawo pierwokupu udziałów w nieruchomości rolnej, powinna speł-
niać kryteria określone w ustawie z 14 listopada 2016 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego i przy zawieraniu umowy sprzedaży przedłożyć 
dokumenty wymienione w tej ustawie.
W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu leśnego przysługuje z mo-
cy prawa kilku podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu tego prawa 
przysługuje Lasom Państwowym (art. 37a ust. 5 ww. ustawy o lasach).
Zawarcie umowy sprzedaży.
Z uwagi na powyższe, zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w dwóch 
etapach, tj.:
1. umowa zobowiązująca – powinna zostać zawarta do 30 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. 25 października 2017 r.; o miejscu 
i terminie zawarcia umowy organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca udziałów najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia; 
2. umowa przenosząca własność udziałów – po ustawowym termi-
nie na wykonanie prawa pierwokupu przez innego współwłaściciela 
lub Lasy Państwowe, tj. najpóźniej 7 dni od otrzymania informacji 
o niewykonaniu prawa pierwokupu lub upływie miesięcznego terminu 
na jego wykonanie, organizator przetargu zawiadomi osobę, która 
wygrała przetarg, o terminie zawarcia tej umowy. Termin nie będzie 
krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia; 
• w zawiadomieniu zostanie podana ponadto wysokość należności, 

jaką nabywca będzie zobowiązany zapłacić z tytułu wylicytowanej 
ceny. Należność powinna zostać wpłacona nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia tej umowy z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym 
organizatora;

• w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe 
w stosunku do działek leśnych, osoba, która wygrała przetarg bę-
dzie zobowiązana do zapłaty zaoferowanej ceny nabycia udziałów 
w działkach rolnych, w terminie podanym w pkt. a), po otrzymaniu 
zawiadomienia;

• w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez współwła-
ściciela, osoba, która wygrała przetarg, otrzyma zwrot wadium  
w ciągu 3 dni od daty powiadomienia organizatora przetargu  
o wykonaniu tego prawa bądź po miesięcznym upływie terminu 
na wykonanie tego prawa.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem udziałów 
oraz ich ujawnieniem w księgach wieczystych. Nabywca zobowiązany 
jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Potworów deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku rolnego.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4041/2017 z 3 lutego 2017 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży udziałów Miasta Gliwice w wyżej wymienionych 
nieruchomościach rolnych i leśnych, które objęte są niniejszym ogło-
szeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu tych udziałów na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają 
pracownicy Urzędu w dniach: poniedziałek od 8.00–16.00, środa od 
8.00–12.00; czwartek od 8.00–16.00, tel. 32/338-64-09.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.). Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu, w Dzienniku Gazeta Prawna 
oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A oraz Urzędu Gminy w Potworowie 
przy ul. Radomskiej 2A.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH  
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza

II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość  

gruntowa zabudowana przy ul. Daszyń-
skiego 70.

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej przy  
ul. Daszyńskiego 70.

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki  
nr 219, 234, 1745.

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic 
i powierzchni ruchu): 1909,06 m2.

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem mieszkalno-usługo-
wym w zabudowie wolnostojącej. Budynek 
pięciopiętrowy zrealizowany w technologii 
monolitycznej połączonej z technologią wiel-
kiej płyty, w przeszłości był budynkiem typu 
koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta 
jest KW nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza – 1 750 000,00 zł. 
9. Wadium – 87 500,00 zł;
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-

targ, uchyli się od zawarcia umowy notarial-
nej w wyznaczonym terminie.

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu 
oględzin 14 września 2017 r. w godzinach 
od 10.00–11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie do 11 października 2017 r. wa-
dium na konto ZBM I TBS w ING Bank Śląski 
SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 paź-
dziernika 2017 r. godz. 10.00 (część jawna 
i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 
na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o., 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące infor-
macje:

• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz 

adres zamieszkania (prowadzenia działal-
ności),

• 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 ewidencji działal-
ności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich 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 nie-
wygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych 
osób fizycznych – dodatkowo pełnomocnic-
two notarialnie lub z notarialnie poświadczo-
nym 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 wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klien-
ta Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. 
z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonych 
kopertach do godz. 15.00 11 października 
2017 r. 

15. Koperty z ofertą winny być opisane w na-
stępujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubez-
pieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
  ,,OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 

GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ PRZY  
UL. DASZYŃSKIEGO 70 – NIE OTWIERAĆ 

PRZED 17 PAŹDZIERNIKA 2017 r.”.
16. 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.    
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wią-

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

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

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

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

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczo-
nych w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 338-349 do 1 września 2017 r. •	 nr 350-355 do 6 września 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 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 13/SP/2017 do 30 sierpnia 2017 r. •	 nr 14/SP/2017 do 30 sierpnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 15/SP/2017 do 30 sierpnia 2017 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21  
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały poda-

ne do publicznej wiadomości wykazy zawierające 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.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 115/2017 do 30 sierpnia 2017 r. •	 nr 155/2017 do 31 sierpnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 153/2017 do 31 sierpnia 2017 r. •	 nr 154/2017 do 31 sierpnia 2017 r.



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2017 (862), 24 sierpnia 201712

KULTURA

CO?
GDZIE?
KIEDY?

CZWARTEK 24 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Excentrycy, czyli po 

słonecznej stronie lustra” – seanse w ramach 
przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Hot Summer Shorts” – spotkanie 
DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Sufia” – koncert Dominik Bukow-
ski Quartet z cyklu „Czwartki Jazzowe z Gwiazdą”, 
klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PIĄTEK 25 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Był sobie pies” – se-

anse w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Noc Reklamożerców – projekcje 
filmów reklamowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

SOBOTA 26 SIERPNIA
 ■ godz. 16.00: koncert eliminacyjny do Festiwalu 

Rytm Pro Arte, Centrum Organizacji Kulturalnych 
Perełka (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Kedi – sekretne życie 
kotów” – seanse w ramach przeglądu „Różne kli-
maty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Buried alive in the blues. Janis Jo-
plin” – koncert Natalii Sikory w ramach Parkowe-
go Lata, park Chopina

NIEDZIELA 27 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Królestwo” – seanse 

w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 21.00: animacja komiksu „Człowiek z żeli-
wa” i projekcja filmu „Zaginiony świat” z muzy-
ką na żywo kolektywu Biuro Dźwięku w ramach 
festiwalu elektrONarracje, pl. Krakowski

WTOREK 29 SIERPNIA
 ■ godz. 16.00, 18.15, 20.30: „Paterson” – seanse 

w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 30 SIERPNIA
 ■ godz. 15.30, 18.00, 20.15: „Klient” – seanse w ra-

mach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

3 września w parku Chopina wystąpi Gliwicka Orkiestra Kame-
ralna z uroczystym koncertem na Pożegnanie Lata 2017. Tym 
razem muzycy porwą nas do tańca – w programie są opraco-
wania najpiękniejszych melodii latynoskich.

Gliwicka Orkiestra Kameralna powstała w 2000 roku, z okazji 750-lecia 
istnienia miasta. Występują w niej znakomici instrumentaliści, którzy na co 
dzień zasilają najlepsze zespoły w kraju, na przykład Narodową Orkiestrę Sym-
foniczną Polskiego Radia, Sinfonię Varsovię, Filharmonię Śląską. Połączenie 
ich talentów i doświadczeń zaowocowało wypracowaniem bardzo wysokiego 
poziomu artystycznego orkiestry.

3 września gliwiczanom będzie towarzyszyć na scenie Magda Navarette, 
wokalistka i tancerka inspirująca się kulturą hiszpańskojęzyczną i bałkańską, 
oraz zespół Noche de Boleros w składzie: Andrzej Lewocki (gitara flamenco), 
José Manuel Albán Juárez (perkusja), Nikodem Gosławski (instrumenty per-
kusyjne), Marcin Gańko (saksofon, flet), Kamil Kucharczyk (keybord) i Maciej 
Szczyciński (bas). Ognistym występem będzie dyrygował Wiesław Pierególka. 
W programie „Sinfonicando” są tradycyjne bolera – ukochane utwory Laty-
nosów w eleganckiej, symfonicznej oprawie.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Wstęp wolny. Organizatorem Poże-
gnania Lata 2017 jest Miasto Gliwice.  (mm)

Podczas ostatniego koncertu z cyklu „Parko-
we Lato” Natalia Sikora ożywi legendę kul-
towej amerykańskiej wokalistki, Janis Joplin. 
Występ z bluesowym pazurem zaplanowano 
na sobotę 26 sierpnia.

Natalia Sikora szturmem wdarła się na polski rynek 
muzyczny, występując w popularnym programie „The 
Voice of Poland”. Uwagę jurorów już wtedy zwróciła 
brawurowym wykonaniem utworu swojej idolki, Janis 
Joplin. Obdarzona rock’n’rollową energią wokalistka 
wprowadzi nas w świat psychodelicznego rocka w sobo-
tę 26 sierpnia. Koncert „Buried alive in the blues. Janis 
Joplin” rozpocznie się o godz. 19.30 w parku Chopina.

Natalia Sikora zaśpiewa w towarzystwie Krzysztofa 
Nowickiego (gitara), Pawła Stankiewicza (gitara, gitara 
akustyczna), Wojtka Rucińskiego (gitara basowa) i Mar-
ka Kuczyńskiego (perkusja). Będzie to ostatni koncert 
w tegorocznej odsłonie Parkowego Lata. W poprzednich 
tygodniach gliwicka publiczność bawiła się przy włoskich 
przebojach Mattea Mazzucci, nuciła piosenki Franka 
Sinatry z Jarkiem Wistem i szalała przy hitach Joego 
Cockera w wykonaniu Jacka Kawalca.

Wstęp na koncert jest wolny. Organizatorami cyklu 
są Miasto Gliwice i Teatr Miejski w Gliwicach. (mm)
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Kino Amok, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach oraz Teatr Miejski w Gliwi-
cach zdobyły nominacje w konkursie Sło-
neczniki. Internetowe głosowanie potrwa 
do 10 września.

Amok ma szansą na nagrodę dzięki projektowi 
Dziecięcy Salonik Filmowy. Są to spotkania z polską 
i światową animacją, w których biorą udział aktorzy, 
muzycy, autorzy książek dla dzieci, podróżnicy anima-
torzy. Co miesiąc organizowane jest jedno wydarzenie. 
Inicjatywa została już nagrodzona w ubiegłorocznej edy-
cji konkursu w kategorii język, wygrywając rywalizację 
z innymi działaniami z regionu śląsko-dąbrowskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna powalczy o nagrodę 
z dwoma projektami. Jeden z nich to Oko w oko z di-
nozaurem, można go odszukać wśród inicjatyw wspie-
rających poszerzanie wiedzy przyrodniczej (kategoria 
przyroda) i projektów rozwijających wyobraźnię logicz-
no-matematyczną (kategoria logika). Drugi projekt to 

Dzień Gier w ramach International Games Day @ your 
library, nominowany w kategorii logika.

W kategorii muzyka w konkursowe szranki staje Te-
atr Miejski w Gliwicach i organizowane dla najmłodszych 
warsztaty kołysankowe, dzięki którym miłośnicy sztuki 
teatralnej już od pierwszych lat życia rozwijają swoją 
muzyczną wrażliwość.

Internetowe głosowanie potrwa do 10 września. 
Ankieta dostępna jest na stronie sloneczniki.czasdzieci.
pl/ankieta-slask-2017.php. (mm)
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W latynoskim rytmie

Piosenki Janis Joplin na finał

Kulturalnie wyróżnieni


