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Miasto  
rozbłyśnie nocą

Gliwice Light Art. Festival, który odbę-
dzie się 10 października, pokaże wybrane 
punkty miasta w zupełnie nowym świe-
tle, przy użyciu najnowszych technologii. 
Zabierzcie ze sobą latarki i sprawdźcie  
co nas czeka!

Zapraszamy  
do Afryki

Poznajcie niezwykłych podróżników 
i posłuchajcie ich opowieści o Czarnym 
Lądzie – tym razem z okazji Dnia Tury-
styki w Gliwicach przeniesiemy się do 
egzotycznej Afryki. A opowiadać będzie 
m.in. Marcin Kydryński.

Przykład idzie  
z Gliwic

Gliwice to miasto nastawione na rozwój 
i innowacje. Na tematy związane z nowymi 
technologiami rozmawiano podczas III Mię-
dzynarodowego Forum Innowacji „Nowe 
technologie – Nowe horyzonty”, które 
odbyło się w Gliwicach.

Chodził dwadzieścia lat 
tymi ulicami

9 października Tadeusz Różewicz 
obchodziłby 94. urodziny. Tego dnia  
o godz. 17.00 na rogu kamienicy przy  
ul. Zygmunta Starego 28, w której miesz-
kał ten wybitny poeta, odsłonięta zosta-
nie pamiątkowa tablica.  
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https://gliwice.eu/samorzad
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druga strona w obiektywie

Czy wiecie, że gliwicki Dom Dziecka nr 3. im. Astrid Lindgren skończył 70 lat? Było 
więc co świętować. 26 września zorganizowano dzień otwarty placówki, a w uro-
czystościach związanych z jubileuszem wziął udział zastępca prezydenta Gliwic 
– Krystian Tomala. W programie znalazły się występy uzdolnionych podopiecz-
nych, gry i zabawy w ogrodzie oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej patronkę. 
Wszystkim, którzy tworzą dla dzieci ten ciepły i bezpieczny Dom składamy raz 
jeszcze najlepsze życzenia!

70 lat empatii i oddania

...zafundowali gliwiczanom członkowie belgijskiej grupy Drum Spirit. To jeden  
z najlepszych zespołów marszowych w Europie. Mieliśmy okazję zobaczyć ich  
w akcji w niedzielę, 4 października, na gliwickim Rynku, w ramach XXIV Międzyna-
rodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest. Kolejna, gliwicka odsłona festiwalu 
w sobotę, 10 paździenika. W Klubie Spirala (CKS Mrowisko) wystąpią Tobias Ralph 
& Julie Slick. Więcej szczegółów: www.drumfest.pl.

Mocne muzyczne uderzenie...

W minioną sobotę przed Europą Centralną odbyła się trzecia edycja imprezy Biega-
my z Sercem dla dzieci z Domu Dziecka. Dopisała nie tylko pogoda, ale też biegacze.  
W szlachetnej akcji, organizowanej przez Fundację Biegamy z Sercem, wzięło 
udział 967 biegaczy, w tym 400 dzieci i 47 osób niepełnosprawnych. Sportowcy 
zmagali się z dystansem, w zależności od wieku, od 100  do 1200 metrów. Cel został  
osiągnięty – wszyscy świetnie się bawili, a  dla dzieci zebrano 20 989 zł!

Pobiegli dla dzieci

Koszykarze GTK Gliwice rozpoczęli nowy sezon w I lidze. Na zdjęciu widać efekty 
przedsezonowej sesji fotograficznej z udziałem zawodników. Takiej promocji Gliwic 
nie można wyrzucić do kosza, dlatego publikujemy to wyjątkowe zdjęcie na łamach 
„MSI”. Gratulujemy pomysłu. I liczymy na dobre wyniki w lidze. Ostatni, wyjazdo-
wy mecz z KSK Noteć Inowrocław, gliwiccy koszykarze zakończyli zwycięstwem 
(79:76). Życzymy wysokich lotów (z piłką) i wielu sukcesów. Do boju GTK! 

Wysoka promocja Gliwic!

Z uśmiechem każdemu do twarzy. 2 października obchodziliśmy Światowy Dzień 
Uśmiechu. O dobre humory gliwiczan zadbały Miejska Biblioteka Publiczna  
w Gliwicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Specjalnych nr 7 oraz Gimnazjum nr 3. Najmłodsi mieli okazję wziąć udział 
w zabawach plastycznych i ruchowych na skwerze Doncaster. Było też wspólne 
śpiewanie, a wszystko po to, by wywołać uśmiech na twarzach i zarazić nim jak 
najwięcej osób. 

Uśmiech nie tylko od święta

Mieszkańcy osiedla Baildona mają powody do radości. Niedawno został oddany  
do użytku plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Franciszkańskiej. Podczas otwarcia 
nie zabrakło atrakcji, m.in. sadzenia roślin, malowania buziek, gier i zabaw. Na skwe-
rze znajduje się boisko, ławki i roślinność. W przyszłości pojawią się też piłkochwyty 
i ścianka do graffiti. Skwer zyska też nową nazwę. Inwestycja kosztowała ponad  
51 tys. zł. Środki na jej sfinansowanie pochodziły z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich i budżetu miasta Gliwice. 

Rekreacja na Baildona
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DROGOWA TRASA śReDNICOWA

DTś: Zwycięstwa znów przejezdna

Projekt „Budowa Drogowej Trasy średnicowej, odcinek G2” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007 – 2013

W środę rano otwarto przebudowany fragment ulicy Zwycięstwa. 
Jezdnię odtworzono w newralgicznym punkcie budowy Drogowej 
Trasy średnicowej – na stropach tunelu, w którym „średnicówka” 
przebiega w ścisłym centrum Gliwic.

Przez 10 miesięcy ulica Zwycięstwa 
była nieprzejezdna w związku z trwa-
jącą budową ostatniej części Drogowej 
Trasy Średnicowej w Gliwicach. W tym 
miejscu przebiega prawie 500-metrowy 
tunel, w którym DTŚ poprowadzona jest 
pomiędzy ulicami Zwycięstwa i Dwor-
cową. Jezdnia mogła powstać dopiero 
po wykonaniu stropów tego obiektu, 
odwodnienia oraz po przezbrojeniu pod-
ziemnych sieci – gazociągu, wodociągu, 
kabli energetycznych i teletechnicznych.   

Ulica Zwycięstwa została przebudo-
wana na odcinku około 150 metrów. 
Ma nową jezdnię o szerokości 10,5 m 
oraz obustronne chodniki. Odtworzono 
oświetlenie, uwzględniając konieczność 
docelowej zmiany wynikającej z miej-

skiego projektu kompleksowej moder-
nizacji oświetlenia ulicznego w Gliwicach  
(w przyszłym roku cała ulica Zwycięstwa 
ma zyskać nową iluminację, adekwatną 
do jej reprezentacyjnego charakteru).  

W grudniu ma zakończyć się – ujęte 
w projekcie DTŚ – zagospodarowanie 
nowej miejskiej przestrzeni, która po-
wstała nad tunelem po obydwu stronach 
ulicy Zwycięstwa. W części łączącej się  
z Parkiem Chopina, wiodącej w kierunku 
Palmiarni Miejskiej, znajdzie się zieleniec  
ze ścieżkami, ławkami i latarniami.  
W części łączącej się z ulicą Dworcową 
powstaną miejsca parkingowe. 

Otwarty fragment ulicy Zwycięstwa 
to kolejny element miejskiego układu 
drogowego zmienianego w ramach 

budowy DTŚ, z którego mogą już  
korzystać kierowcy. Następnym kro-
kiem będzie udostępnienie nowego 
mostu nad Kłodnicą wraz z przebu-

dowanymi ulicami Orlickiego i Jana 
Śliwki. 

      (al)

Przebudowany fragment ulicy Zwycięstwa otwarto 7 października

Drogowa Trasa Średnicowa w ścisłym centrum poprowadzona jest w tunelu pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową

Po staremu jeździmy przez skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego.  
Od strony ul. Dworcowej z lewego pasa przejeżdżamy na wprost,  

a z prawego w prawo.  

Na swoje stałe trasy powróciły autobusy linii A4, A4N i 224. Ze względu na zmianę 
czasu przejazdu, KZK GOP wprowadził korekty do rozkładów. Więcej informacji na 

ten temat na stronie internetowej www.kzkgop.com.pl.
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edukacja

Każdego dnia tysiące ludzi szuka porady prawnej. Te-
raz, bezpłatnie, można ją znaleźć w Gliwickim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych, w którym konsul-
tacji z różnych dziedzin prawa udzielają fundacje.

Z darmowych porad prawnych 

można skorzystać w trzech filiach 

GCOP przy ul. Zwycięstwa 1, Ja-

giellońskiej 21 i Studziennej 6. 

Filia przy ul. Zwycięstwa 1

Fundacja Praw Człowieka 

„W Dobrej Wierze”

Piątki 15.45 – 16.45

Zapisy pod nr tel: 784-475-747

Fundacja Restytucja 

Co druga środa 10.00 – 12.00

(najbliższe spotkanie 14 paź-

dziernika)

Zapisy pod nr tel: 790-666-450

Filia przy ul. Jagiellońskiej 21

Fundacja Praw Człowieka 

„W Dobrej Wierze”

Piątki 17.00 – 18.00

Zapisy pod nr tel: 784-475-747

 

Filia przy ul. Studziennej 6

Fundacja Pomocy „Od Nowa” 

Czwartki 12.00 – 13.30 

Zapisy pod nr tel: 731-062-214

Kolejny rok z rzędu Straż Miejska przeprowadza w gliwickich placówkach oświa-
towych prelekcje dla dzieci i młodzieży. Uświadamia młodym gliwiczanom, jakie 
zagrożenia mogą ich spotkać każdego dnia i co zrobić, aby zapewnić sobie bezpie-
czeństwo.

Zainteresowanie spotkania-
mi jest bardzo duże. W ubiegłym 
roku strażnicy miejscy przepro-
wadzili 452 prelekcje, w których 
wzięło udział prawie 14 tysięcy 
przedszkolaków i uczniów. Ten 
sezon mają zamiar zakończyć  
z równie imponującym wyni-
kiem, ponieważ harmonogram 
już na początku roku szkolnego 
jest bardzo napięty.

Tematyka i forma zajęć 
dostosowana jest do wieku 
uczestników. Do najmłodszych 
skierowane są takie działania, 
jak „Bezpieczna bajka”, czyli 
czytanie bajek, które mają 

przesłanie profilaktyczne doty-
czące np. kontaktów z osobami 
obcymi, zachowań w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia  
czy zgubienia się. Kolejną akcją 
jest „Bezpieczny plac zabaw” 
– zajęcia praktyczne dotyczące 
bezpiecznego spędzania wol-
nego czasu w miejscach zabaw.  
Dla maluchów przygotowa-
no także lekcje z udzielania  
pierwszej pomocy, podsta-
wowych zasad poruszania się 
na drodze oraz postępowania  
z czworonogami. 

Straż Miejska podkreśla, że 
prelekcje w placówkach oświa-

towych przynoszą dobre efekty. 
– Dzieci nie boją się kontaktów 
ze strażnikami miejskimi, wiedzą, 
że można na nas liczyć. Bardzo 
często podchodzą do strażni-
ków na ulicy i proszą o pomoc. 
Ostatnio na przykład dwójka 
chłopców wysiadła z psem na 
Placu Piastów i poinformowała 
funkcjonariusza patrolującego 
teren, że znaleźli czworonoga 
na ulicy. Podobnie zachowały 
się dziewczynki w parku przy  
ul. Kozielskiej, które znalazły  
nieprzytomną osobę i podbiegły 
do strażnika miejskiego, aby 
udzielił jej pomocy. Takich sytu-

acji jest coraz więcej – opowiada 
Bożena Frej z Wydziału Profilak-
tyki i Komunikacji Społecznej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

Strażnicy edukują również 
starsze dzieci i młodzież. Dla 
nich przygotowano m.in. zajęcia 
„Jestem Eko”, „ABC segregacji 
odpadów”, a także prelekcje, 
podczas których uczniowie 
dowiadują się, czym zajmuje 
się Straż Miejska oraz z jakimi 
problemami można się do niej 
zgłosić. Z myślą o młodzieży 
organizowane są spotkania do-
tyczące bezpieczeństwa w sieci, 

uzależnień oraz agresji rówie-
śniczej. Nowym tematem jest 
dokładne przedstawianie specy-
fiki codziennej pracy strażników  
w kontekście wyboru przyszłej 
drogi zawodowej. – Te zajęcia 
cieszą się dużą popularnością. 
Wielu młodych ludzi zaczyna 
się bardziej interesować naszą 
pracą. Być może wśród nich są 
przyszli strażnicy miejscy? Mam 
taką nadzieję – mówi Bożena 
Frej. 

   (am)

Przy Zespole Szkół im. Janusza Korczaka przy ul. Dolnej Wsi 74 powstaje Zakład 
Aktywności Zawodowej. ZAZ to nowa propozycja miasta, która ma aktywizować 
niepełnosprawnych mieszkańców. Zatrudnienie znajdzie tu 45 osób. 

W nowym budynku będzie 
działał zakład produkcyjny ofe-
rujący usługi introligatorsko-poli-
graficzne oraz firma sprzątająca. 
Prace budowlane w obiekcie 
mają się zakończyć w paździer-
niku. Nabór kandydatów już się 
rozpoczął. 

– Będzie to pierwszy tego 
typu zakład w mieście. Oferta 
zatrudnienia jest skierowana 
do mieszkańców Gliwic z ma-
łym i dużym stopniem niepeł-
nosprawności, bez ograniczeń 
wiekowych. Rekrutację pro-
wadzi Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach, we współpracy  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Praca w zakładzie nie będzie 
formą stałego zatrudnienia. 
Jego zadaniem jest aktywiza-
cja osób niepełnosprawnych  
i zmotywowanie ich do szuka-
nia dalszej pracy. Pomoże im  
w tym urząd pracy. Gdy już znaj-
dą stałe zatrudnienie, ich miej-

sce w ZAZ zajmą kolejne osoby 
niepełnosprawne – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – Gliwice” Tomasz 
Ocieczek, dyrektor Zespołu Szkół 
im. J. Korczaka.

Na 120 m2 powierzchni Za-
kładu Aktywności Zawodowej 

przy ul. Dolnej Wsi znajdzie się 
hala produkcyjna, dwa pomiesz-
czenia biurowe i część socjalna. 
Inwestycja kosztowała przeszło 
1,5 mln zł. Została sfinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice i środ-
ków PFRON.  

   (mf)

Rok szkolny ze Strażą Miejską

Praca dla niepełnosprawnych Bezpłatne  
porady prawne
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#PolskaDolinaKrzemowa

Za nami III Międzynarodowe Forum Innowacji „Nowe technologie – Nowe horyzonty”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, biznesu i nauki. Gospodarzem spotkania było Miasto Gliwice – jeden z najważniejszych polskich ośrodków innowacji, na-
leżący do grona World Technopolis Association (WTA). 

Miasto Gliwice, które było pomysło-
dawcą i organizatorem wydarzenia, do 
debaty na temat rozwoju nowoczesnych 
technologii i innowacji zaprosiło wielu 
znakomitych ekspertów m.in. z Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Agencji Rozwoju Przemysłu, instytutów 
naukowo-badawczych, przedstawicieli 
parków naukowo-technicznych z Cam-
bridge, Północnej Irlandii i Brna oraz 
praktyków biznesu z Gliwic. 

– Gliwice to miasto nastawione na 
rozwój. Ulokowało się tu wiele firm z róż-
nych branż, a w ostatnich latach szcze-
gólnie intensywnie rozwija się gospodar-
ka oparta na wiedzy. Obecnie jesteśmy 
postrzegani jako miasto innowacyjne, 
skoncentrowane na nowych technolo-
giach. Zależy nam na takim kierunku 
rozwoju, dlatego wspieramy współdzia-
łanie ośrodków naukowych i przemysłu, 
m.in. organizujemy konferencje poświę-
cone innowacyjności – powiedział Adam 
Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, 
w przemówieniu otwierającym III edycję 
Międzynarodowego Forum Innowacji 
„Nowe Technologie-Nowe Horyzonty”,  
które odbyło się 30 września w hotelu 
Gold Silvia w Gliwicach.

Dostępność wiedzy i wysoko wykwa-
lifikowanych kadr zapewnia Politechnika 
Śląska, jedna z najbardziej cenionych 
uczelni technicznych w kraju. Absolwenci 

najczęściej od razu po ukończeniu uczelni 
są rekrutowani m.in. do ulokowanych  
w Gliwicach firm zajmujących się nowo-
czesnymi technologiami. 

– Gliwice udowadniają, że absolwent 
z wyższym wykształceniem nie musi 
szukać etatu za granicą. W mieście jest  
75 tys. miejsc pracy. Lokalizacja u zbiegu 
autostrad A1 i A4 zapewnia przedsię-
biorcom dobry dojazd do firm. Niedługo 
usprawni go jeszcze ostatni odcinek Dro-
gowej Trasy Średnicowej. Kadra pracow-
nicza i infrastruktura to dwa elementy, 
które jeszcze bardziej zdynamizują roz-
wój Gliwic – mówił w trakcie konferencji 
Adam Neumann. 

Podczas spotkania odbyły się pane-
le dyskusyjne „Myśleć lokalnie, działać 
globalnie. Przykład idzie z Gliwic”, „Czym 
może być polska innowacyjność?” oraz 
„Finansowanie innowacyjnych przedsię-
wzięć gospodarczych”. Wykład na temat 
„Jak to robią na zachodzie? Wsparcie dla 
biznesu opartego o nowe technologie” 
zaprezentowała Jane Davies z Northern 
Ireland Science Park, International As-
sociation of Science Parks. Wystąpił też 
Patrick Horsley z Cambridge Science Park 
oraz Roderick Barker z Czech Technology 
Park w Brnie. Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem objęło Ministerstwo Go-
spodarki oraz Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. 

    (mf)

Innowacje? Przykład idzie z Gliwic!

Grzegorz Krupa, prezes Flytronic
Od 30 lat mieszkam w Gliwicach i z czystym sumieniem mogę 
powiedzieć, że to bardzo dobre miejsce do życia. Gliwice to mała 
część wielkiej, 4-milionowej aglomeracji. Mieszka tu wielu ludzi 
z pasją, a zatem jest to ogromny potencjał do wykorzystania. 
Staramy się to robić w naszej firmie. Zajmujemy się tworzeniem 
samolotów bezzałogowych, które wykorzystywane są do działań 
rozpoznawczych. Mimo że firmę mamy w Gliwicach, działamy na 

rynku w skali światowej. I właśnie tu chcemy tworzyć polskie centrum lotnictwa 
bezzałogowego. 

Agnieszka Hyla z eMT System:
Nasza firma zajmuje się szkoleniami inżynierskimi dla kadr tech-
nicznych. Jednym ze zrealizowanych przez nas kursów było szkole-
nie z hydrauliki siłowej w Norwegii. Po licznych przygotowaniach 
związanych między innymi z badaniem poziomu kursantów oraz 
ich oczekiwań, w ostatnim momencie zmieniono nam grupę szko-
leniową. To doświadczenie nauczyło nas, że aby osiągnąć sukces 
pracując z zagranicznymi firmami, potrzebne jest nie tylko dobre 

przygotowanie, lecz także zaplecze merytoryczne, innowacyjność i umiejętność 
szybkiego reagowania w krytycznych sytuacjach. Jedyne czego obecnie brakuje mi 
w Gliwicach to finalizacja Drogowej Trasy Średnicowej. Niecierpliwie czekam na jej 
otwarcie. Ta inwestycja znacznie ułatwi nam współpracę z kontrahentami.

Arkadiusz Patryas, wiceprezes zarządu i3D:
Zajmujemy się wirtualną rzeczywistością, czyli technologią 
pozwalającą na tworzenie wirtualnych światów, symulatorów, 
trenażerów, interaktywnych aplikacji etc. Jako gliwicka, lokalna 
spółka, staramy się działać globalnie. W tym celu założyliśmy 
spółkę w amerykańskim Houston, mamy swoje przedstawiciel-
stwa w Chinach, czy Arabii Saudyjskiej.  Od początku jesteśmy 
mocno związani z Politechniką Śląską skąd pochodzi większość 

naszych pracowników i z którą realizujemy ambitne projekty badawczo-rozwojowe.  
W Gliwicach pracuje się nam bardzo dobrze. Teraz coraz częściej Gliwice kojarzone 
są z centrum nowych technologii. Już trzy lata temu w rankingu Deloitte Fast 50 aż 
trzy firmy z Gliwic znalazły się wśród 15 najszybciej rozwijających się firm nowych 
technologii Europy Środkowej i Wschodniej.

– Jesteśmy miastem postrzeganym na mapie kraju jako miasto innowacyjne, rozwijające 
nowe technologie i dalej z całą mocą chcemy ten kierunek kontynuować. Zależy nam, 
aby Gliwiczanie i osoby przyjeżdżające do pracy w naszym mieście zarabiały głową, a nie 
siłą mięśni, bo w ostatecznym rozrachunku jest to dużo bardziej korzystne – przekonywał 
podczas konferencji Adam Neumann

W dyskusji moderowanej przez Luka Palmena, prezesa Innoco, zastanawiano się, 
czym może być polska innowacyjność, jak powinna wyglądać współpraca nauki  
i biznesu oraz kiedy i czy warto chronić własność intelektualną

Podczas konferencji m.in. dyskutowano, jak osiągnąć globalny sukces, a także  
o najmocniejszych polskich branżach nowych technologii, możliwościach  
finansowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i formach wsparcia  
dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm high-tech
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W Gliwicach  
niepokonani!

Do biegu, gotowi... Siatkarki rozpoczęły sezon

Trzy punkty zostają przy Okrzei – w ostatnim pojedynku z Wisłą Kraków Piast Gli-
wice zwyciężył 1:0. Do tej pory niebiesko-czerwoni nie przegrali żadnego meczu 
na własnej murawie. Starcie, w którym gliwiczanie przyćmili swoim blaskiem Białą 
Gwiazdę, oglądało prawie 9000 kibiców – to tegoroczny rekord frekwencji!

Od rozpoczęcia meczu go-
spodarze pokazywali gościom 
z Krakowa, że potrafią dobrze 
wykorzystać atut własnego 
boiska. Jedyny i decydujący gol  
w  tym spotkaniu padł pod koniec 
pierwszej połowy. Na listę strzel-
ców wpisał się Martin Nešpor. Po 
meczu podkreślił jednak, że wy-
grana jest zasługą całej drużyny  
i zgrania zawodników.

– Bramka jest głównie efek-
tem świetnego dośrodkowania 
Patrika Mráza. Ten zawodnik 

potrafi doskonale dograć  
ze skrzydła. Trener przekazywał 
nam, abyśmy wraz z Josipem 
Barišiciem agresywnie nabiegali 
na piłkę po tego typu dośrodko-
waniach. I ja właśnie to zrobiłem  
– wyskoczyłem do piłki, pod-
niosłem nogę... i futbolówka 
skończyła w siatce – opisywał 
zawodnik.

Mimo wygranej szkolenio-
wiec niebiesko-czerwonych 
skupił się na elementach, które 
wymagają poprawy. – To był 

najtrudniejszy mecz jak dotąd, 
bo Wisła była bardzo trudnym 
rywalem. W pierwszej połowie 
staraliśmy się grać piłką, ale bra-
kowało wykończenia – zaznaczał 
po spotkaniu z Wisłą Radoslav 
Látal. Tym zwycięstwem Piast 
umocnił swoją pozycję lidera 
ekstraklasy. Trener piastunek 
nie popada jednak w przesadny 
optymizm i chce być przygotowa-
ny na każdą ewentualność. – Na 
pewno przyjdą trudne chwile, bo 
nasza kadra nie jest zbyt szeroka. 

Przydarzą się kontuzje i kartki, ale 
my musimy sobie z tym poradzić. 

Teraz przed ekstraklasą 
przerwa na mecze reprezentacji. 
Szkoleniowiec Piasta zapowiada 
jednak, że piłkarze mogą liczyć 
najwyżej na 2 dni wolnego,  

bo w planach jest szlifowanie 
formy na zgrupowaniu w Kamie-
niu. Piastunki powalczą o kolejne 
punkty 17 października – zmierzą 
się w Bielsku-Białej z tamtejszym 
Podbeskidziem. 

  

Trwają zapisy do II Półmaratonu Gliwickiego. Przed 
nami dwudniowa, sportowa impreza, która odbędzie 
się 17 i 18 października. Do 12 października można 
zgłaszać się przez internet. 

Chętni do wzięcia udzia-
łu w imprezie, finansowanej  
z budżetu miasta Gliwice, mają 
do wyboru półmaraton (21 km), 
ćwierćmaraton 
(10 km) i marsz 
nordic walking 
(10 km). Na  
pokonanie tych 
dystansów prze-
widziano mak-
symalnie 3 go-
dziny. Podczas 
zawodów będą 
p r o w a d z o n e 
klasyfikacje: ge-
neralna kobiet  
i mężczyzn, wiekowe (w siedmiu  
kategoriach), osób niepełno-
sprawnych ruchowo oraz od-
dzielna klasyfikacja gliwiczan.  

W sobotnim programie im-
prezy są biegi dla dzieci i mło-
dzieży oraz wydarzenia towarzy-
szące – koncerty, targi sportowe, 
gry i pokazy militariów. 

Główny bieg oraz ćwier-
ćmaraton i marsz nordic wal-
king wystartują w niedzielę  
o godz. 10.00 sprzed Centrum 

Edukacji i Biz-
nesu w Nowych 
Gliwicach przy 
ul. Bojkowskiej.  
Trasa popro-
wadzi m.in. 
przez ulice: Ko-
chanowskiego, 
S łowackiego, 
O k u l i c k i e g o , 
K o z i e l s k ą , 
Jasnogórską , 
Z w y c i ę s t w a ,  

Wrocławską, Akademicką,  
Robotniczą, Krzywoustego  
i z powrotem Bojkowską – do 
mety.  

Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie www.
polmaratongliwicki.pl.

Akademiczki z Gliwic zainaugurowały rundę jesienną. W pierwszym, wyjazdowym 
meczu uległy Budowlanym Volley w Toruniu.

Podopieczne doc. Krzysztofa 
Czapli w poprzedniej turze roz-
grywek wywalczyły awans do  
I ligi rozgrywkowej. Jako benia-
minek, w pierwszym w rundzie 
jesiennej, wyjazdowym spotka-
niu z Budowlanymi  Volley Toruń 
uległy gospodyniom 0:3 (25:17, 
25:17, 25:13).

Obydwa zespoły przystąpiły 
do rozgrywek w mocno odmie-
nionych składach, ale to siatkarki 
z Torunia były faworytkami. 

– Przegraliśmy z pretenden-
tem do Orlen Ligi, który w swoim 
składzie ma trzy zawodniczki  
z najwyższej klasy rozgrywkowej. 
Były krótkie momenty gdy prowa-
dziliśmy, ale nie byliśmy w stanie 
przeciwstawić się silnej zagrywce 
i grze w polu. Wiemy, że trzeba 
dużo pracy by w rundzie rewan-
żowej wyrównać swoje szanse 
– skomentował pierwszy mecz 
trener Krzysztof Czapla.  

Mimo trudnego początku 
gliwickie akademiczki będą 
miały jeszcze niejedną szansę, 

by powalczyć o punkty. Kolejny 
mecz siatkarki KŚ AZS Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach rozegrają 
na własnym parkiecie. 11 paź-

dziernika zmierzą się z drużyną 
Joker Mekro Świecie. Początek 
spotkania o godz. 11.30.

                (mag)

1 : 0
(1 : 0)

Nešpor (45.)

Szmatuła, Pietrowski, Osyra, 
Korun, Hebert, Mráz,  
Vacek (77. Mak), Murawski, 
Živec, Barišić (90. Moskwik), 
Nešpor (67. Badía)

Cierzniak, Jović, Guzmics, 
Sadlok, Burliga, Boguski, 

Mączyński (90. Kuczak), Uryga 
(75. Marszalik), Popovič (83. 
Crivellaro), Guerrier, Brożek

Nešpor, Barišić Brożek, Sadlok, Burliga, 
Mączyński, Jović

Widzów: 8909

EKSTRAKLASA 2015/2016 – 11. kolejka

Wisła KrakówPiast Gliwice

Górny rząd od lewej: Aleksandra Jurkojć, Klaudia Gajewska,  
Martyna Pietrek, Wojciech Czapla (II trener), Krzysztof Czapla  
(I trener), Karolina Sowisz, Małgorzata Sikora, Nicole Rybakiewicz
Dolny rząd od lewej: Anna Wrzeszcz, Patrycja Ząbek,  
Katarzyna Bakuła, Marta Szajer, Katarzyna Pyzdrowska,  
Aleksandra Filip, Patrycja Drożdzińska 
Nieobecne na zdjęciu: Gabriela Jarosz, Barbara Susek,  
Sandra Szychowska
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9 października obchodziłby 94. urodziny. Odszedł w ubiegłym roku. 
Tadeusz Różewicz – wybitny poeta i wielki moralista – pozostawił 
swój ślad w Gliwicach i w pamięci mieszkańców. 

Tadeusz Różewicz osiadł w Gliwicach  
w 1949 roku. Zamieszkał przy ul. Zygmun-
ta Starego 28. Tu ożenił się z Wiesławą 
Kozłowską i tu na świat przyszli jego 
dwaj synowie: Kamil i Jan. Rodzina miała  

w Gliwicach swoje miejsca i swoje zwycza-
je. W niedziele chodzili na długie spacery, 
odwiedzali też cmentarz na Wójtowej Wsi, 
na którym została pochowana matka po-
ety. Na Sikorniku posiadali niewielki ogró-
dek. Tadeusz Różewicz bywał w gliwickim 
Muzeum i Palmiarni. Syn Kamil wspomi-
nał, że w mieszkaniu panowała cisza, bo 
wszyscy starali się zapewnić ojcu idealne 
warunki do pracy. Nie można było chodzić 
w butach i trzaskać drzwiami. W domu 
nie było telewizora ani telefonu. Kiedy  
w Berlinie przygotowywano premierę 
„Kartoteki”, Tadeusz Różewicz omawiał 
szczegóły, dzwoniąc do Niemiec z telefonu 
na poczcie głównej. 

Przeszliśmy kawałek ulicą, koło 
kina „Jutrzenka”, a potem dróż-
ką koło cmentarza. Przed nami 
leżały pola (…). Jak zawsze 
szliśmy w stronę strumyka. 

   Z opowiadania 
   „Niedzielny spacer za miasto”

W Gliwicach pracował i tworzył – naj-
bardziej intensywnie, gdy żona z dziećmi 

wyjeżdżała na wakacje. W naszym mieście 
powstały jedne z najwybitniejszych utwo-
rów Różewicza, m.in. słynna „Kartoteka” 
czy wiersze z tomu „Trzecia twarz”. Stąd 
wyjeżdżał, m.in. na Węgry, do Czech, 
Francji, Włoch, Anglii, nawet do Chin 
i Mongolii, a gliwickie ulice i domy na 
zawsze uwiecznił w literaturze polskiej.  

szedłem chyba pół godziny
w kierunku dworca kolejowego
minąłem piekarnię
urząd pocztowy
obok budki z piwem 
stali mężczyźni
w przybrudzonych koszulach
(…)
Zaraz będzie kino Bajka
I zakład pogrzebowy
chodzę dwadzieścia lat 
tymi ulicami

   Fragment wiersza 
   „Acheron w samo południe”

Opuścił Gliwice w 1968 roku, niezatrzy-
mywany. „Miasto nie bardzo wiedziało,  
a może nie chciało wiedzieć, że ma poetę. 
O spędzonych tu latach Tadeusz Różewicz 
notuje we wspomnieniach: Jak i z czego 
żyłem? Nie, to nie były ani ciekawe, ani 
wesołe historie. Tylko grupa młodych 
ludzi skupiła się wokół Mistrza: Wojtek 
Pszoniak, Piotr Lachmann, aktorzy ze stu-
denckich teatrów STG i „Step”. To wśród 
nich czuje się Różewicz chyba najlepiej.  
Kino-Teatr X jest miejscem, w którym 
bywa często – na próbach teatralnych, na 
premierach swoich sztuk” – mówił Alek-
sander Chłopek w laudacji wygłoszonej  
w 1995 roku na sesji Rady Miejskiej z okazji 
nadania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu 
Honorowego Obywatela Gliwic.*

To właśnie Różewicz jako pierwszy  
w powojennej historii otrzymał honorowe 
obywatelstwo miasta. Po odrodzeniu się 
samorządności przypominanie o jego dzie-
łach i dwóch dekadach spędzonych przez 
twórcę w Gliwicach stało się rzeczą ważną. 
Okazji było wiele, m.in. podczas organizo-
wanych przez miasto, a dedykowanych 
Różewiczowi, imprez kulturalnych. Gliwice 
nie zapominają.       (al)

*Pełny tekst laudacji można znaleźć w „Rocz-
niku Muzeum w Gliwicach, Tom XXI”, w któ-
rym zamieszczone zostały także inne ciekawe 
teksty związane z okresem gliwickim Tadeusza 
Różewicza. Publikacji na ten temat było więcej.  
W 90. rocznicę urodzin poety nakładem mia-
sta Gliwice i samorządu Wrocławia ukazał się 
10-stronicowy dodatek specjalny do Tygodnika 
Powszechnego zatytułowany „Niepokój poety”

Chodzę dwadzieścia lat 
tymi ulicami

W listopadzie 2009 roku w kinie Amok odbyła się premiera filmu dokumentalnego 
„Gliwickie lata Tadeusza Różewicza”, sfinansowanego przez miejski samorząd, a wyreży-
serowanego przez Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego. Nigdy dotąd twórca nie wspominał 
tak obszernie lat spędzonych w naszym mieście. W filmie wypowiadają się: Tadeusz Róże-
wicz, jego żona Wiesława, syn Kamil, bratanek Paweł Różewicz. O poecie mówią m.in.:  
Wojciech Pszoniak, Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Krzysztof Penderecki. Wiersze,  
fragmenty poematów i wspomnień prezentują wybitni aktorzy: Jan Peszek i Jerzy Trela. 
Oprócz telewizyjnych emisji (w TVP 2, TVP Kultura i TVP Polonia), odbyły się pokazy  
specjalne filmu w Teatrze Studio am Salzufer w Berlinie, na University of Alberta  
w Edmonton (Kanada) i w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

– Film zobaczyłem po raz pierwszy i bardzo mi się podobał. Dobrze, że taki film powstał 
– mówił po premierze Wojciech Pszoniak, dla którego poeta, poznany przed laty w Gliwi-
cach, stał się przyjacielem i duchowym ojcemPodczas nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Gliwic Tadeusz Różewicz 
mówił, że Gliwice są miastem bliskim 
jego sercu

Daniel Olbrychski czytał gliwiczanom fragmenty „Matka odchodzi”.  
Wystąpił w ubiegłym roku w Gliwickim Teatrze Muzycznym podczas specjalnego  
koncertu dedykowanego pamięci poety i jego matki

Gliwicki samorząd oraz uczniowie i nauczyciele V Liceum 
Ogólnokształcącego chcą wspólnie z mieszkańcami upamięt-
nić gliwicki okres twórczości Tadeusza Różewicza. Na rogu 
kamienicy przy ul. Zygmunta Starego 28, w której mieszkał 
ten wybitny poeta, 9 października o godz. 17.00 odsłonięta 
zostanie pamiątkowa kompozycja przestrzenna wykonana 
przez prof. Krzysztofa Nitscha. 
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Po raz trzeci odbył się Rajd 360o. Uczestniczyło w nim  
ok. 100 drużyn, m.in. Prezydent Gliwic wraz z małżonką. 

Miasto przejęło od MON 106. Szpital Wojskowy mieszczący się przy 
ul. Zygmunta Starego 20. Placówka nadal będzie służyć gliwiczanom

Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach! W lipcu podpisano umowę  
na realizację pierwszego z dwóch gliwickich odcinków trasy

W maju Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gliwice odebrał  
Wojciech Pszoniak, wybitny aktor związany z Gliwicami

2012

2012

Nowym biskupem naszej diecezji został ks. bp prof. Jan Kopiec  
– dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej

Ruszyła budowa hal sportowych przy gliwickich placówkach  
oświatowych – przy ul. Górnych Wałów oraz przy ul. Kozielskiej
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2012

Mieszkańcy północnych dzielnic Gliwic mogą dojechać do centrum miasta szybciej i wygodniej. Umożliwia to nowa estakada łącząca ulice 
Portową i Perseusza. Budowa obiektu o długości 228 metrów kosztowała około 24 miliony złotych. 

 Gliwice przez trzy dni pełniły funkcję gospodarza VIII Zgromadzenia World Technopolis Association (WTA) – jednej z najbardziej  
prestiżowych organizacji, skupiającej gigantów przemysłu i nauki oraz aspirujących do tego miana. Przedstawiciele osiemdziesięciu  

ośrodków z czterdziestu państw świata wymieniali doświadczenia w dziedzinie najnowszych technologii.  
Do Gliwic przyjechali również ministrowie i ambasadorzy z kilku krajów

2012

Pod koniec maja, po dwóch latach banicji, piłkarze Piasta Gliwice wracają do piłkarskiej elity. W maju świętowano awans gliwickich  
zawodników do Ekstraklasy. Najpierw po wygranym meczu z Zawiszą Bydgoszcz u siebie, a po meczu... na gliwickim Rynku!
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KULTURA

Wkrótce zobaczymy nasze miasto w zupełnie innym świetle. W sobotę, 10 października, miasto Gliwice 
oraz Stowarzyszenie Inicjatywa zapraszają na niezwykły spacer przez Rynek i ulicę Zwycięstwa, szlakiem 
sztuki świetlnej czyli Gliwice Light Art Festiwal. Start o godz. 21.00. 

Wszystko rozpocznie się na gliwic-
kim Rynku. Rafał Pietrowicz zaprezen-
tuje na ścianie Ratusza mapping, czyli 
specjalną, multimedialną projekcję do-
tyczącą rozwoju Gliwic. Pokazowi będzie 
towarzyszył niebanalny koncert – Grupa 
Gromowładni zagra na cewkach Tesli. 
Piorunujące wrażenia gwarantowane, 
bo do wydobywania dźwięków po-
trzebne są widowiskowe wyładowania 
elektryczne. 

Projekcje zmienią nie tylko ściany 
budynków, ale też płytę Rynku, która 
stanie się wirtualną, reagującą na ruch 
platformą interaktywnej gry „Gliwice 
dawniej, Gliwice dziś”, przygotowanej 
przez grafików gliwickiej firmy i3D.

W tym samym czasie z okna Hotelu 
Diament Adam Laska rozproszy uwagę 
przechodniów swoim świetlnym perfor-
mancem „Noc”. Do wyruszenia świetl-
nym szlakiem wzdłuż ul. Zwycięstwa 
zachęcą też kolejne atrakcje Light Art 
Festivalu. Taniec wbrew grawitacji – na 
ścianie Ikara – to propozycja grupy Li-
neAct. Występ zawieszonych na linach 
tancerzy będzie nawiązywał do wier-
sza Krzysztofa Siwczyka „Sytuacja po 
wszystkim”, który zostanie wyświetlony 
na budynku. W pobliżu, nad Kłodnicą, 
będzie można z kolei zobaczyć podświe-
tlone rzeźby Jerzego Jachowicza. 

Kolejnym miejscem, które warto 
odwiedzić tego wieczora, będzie Dom 
Tekstylny Weichmanna. Dzięki interak-
tywnemu mappingowi autorstwa Rafała 
Pietrowicza, publiczność będzie miała 
okazję wywołać z ciemności postaci 
inspirowane lokalnymi legendami. 

– Ten projekt to niemal seans spi-
rytystyczny – zachęcają organizatorzy  
i dodają, że podczas festiwalu będzie 
można odkryć nasze miasto na nowo. 

– Przy budynkach, na których zaprezen-
towane zostaną mappingi, stać będą 
wolontariusze ze Stowarzyszenia Meta-

morfozy, którzy opowiedzą spacerowi-
czom „Historie niebywałe”. Zachęcamy 
do zabrania latarek i zapraszamy! (mag)

Gliwice  
rozbłysną nocą!

CO?
GDZIe?      
KIeDy?

8 PAźDZIeRNIKA  
(CZWARTeK)
• godz. 16.00: „Tworzymy bajkę” – warszta-

ty artystyczne dla dzieci, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4-5), obowiązują zapisy 
(sar@gtwgliwice.pl) 

9 PAźDZIeRNIKA (PIąTeK)
• godz. 10.00: „Pinokio” – musical dla dzie-

ci w 2 aktach, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55/57)

• godz. 20.00: Pejzaże kulinarno-muzyczne 
Włoch – wykład w ramach festiwalu All’Im-
provviso, Restauracja Siedlisko w Gliwicach 
(ul. Jaracza 13)

10 PAźDZIeRNIKA (SOBOTA)
• godz. 12.00: Środa dla Seniorów: Miasta 

Górnego Śląska i Zagłębia 1939 – 1945, 
Radiostacja, wstęp wolny (po wcześniejszej 
rezerwacji pod nr. tel. 32/335-44-03)

• godz. 19.00: Tobias Ralph & Julie Slick – 
recital w ramach festiwalu Drum Fest, 
Klub Studencki Spirala CKS Mrowisko  
(ul. Pszczyńska 85)

11 PAźDZIeRNIKA  
(NIeDZIeLA)
• godz. 10.00: XXXVI Krajowa Wystawa Psów 

Rasowych, Ośrodek Wypoczynkowy Cze-
chowice, wstęp wolny 

• godz. 16.45: „Giselle” – transmisja z Teatru 
Bolszoj w Moskwie, Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

• godz. 17.00: „Jonasz” – spektakl teatru A  
w ramach Teatralnej Jesieni na Zatorzu, 
aula GCE (ul. Okrzei 20), wstęp wolny

• godz. 18.00: Pejzaże żydowsko-arabskie, 
muzyka dawnego wschodu – wykład  
z prezentacją medialną w ramach festi-
walu All’Improvviso, Restauracja Siedlisko  
w Gliwicach (ul. Jaracza 13)

• godz. 19.00: Zaproszenie do krainy łagod-
ności – koncert zespołu Stare Dobre Mał-
żeństwo, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy 
Świat 55/57)

12 PAźDZIeRNIKA  
(PONIeDZIAłeK)
• godz. 17.00: Warsztaty literackie (prowa-

dzenie: Krzysztof Siwczyk), COK „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

13 PAźDZIeRNIKA  
(WTOReK)
• godz. 11.00: „Bezpiecznej drogi” – XIV Eko 

Rajd Rowerowy, Kąpielisko Leśne
• godz. 20.00: Kajetan Drozd – koncert w ra-

mach wtorku bluesowego, Śląski Jazz Club  
(Rynek 18, wejście od Pl. Inwalidów Wojen-
nych)

14 PAźDZIeRNIKA (śRODA)
• godz. 17.30: „Foto stacja” – warsztaty foto-

graficzne dla początkujących i zaawansowa-
nych, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4-5), 
obowiązują zapisy (sar@gtwgliwice.pl)

Pokazy mappingu w Gliwicach zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem 

rynek
 ■ 21.00 – otwarcie Gliwice Light Art Festival przy Ratuszu
 ■ 21.00, 22.00, 23.00 – cykliczna prezentacja mappingu „25 lat Samorządności ” 
autorstwa Rafała Pietrowicza na budynku Ratusza 

 ■ 21.00 – 23.00 – gra kinect „Gliwice dawniej, Gliwice dziś” na wirtualnej podłodze 
przygotowanej przez firmę i3D

 ■ 21.00 i 22.00 – koncert na cewkach Tesli w wykonaniu grupy Gromowładni  
w podcieniach Rynku (w razie niepogody w Stacji Artystycznej Rynek)

UL.ZWyCIĘSTWA
DOM TeKSTyLNy WeICHMANNA

 ■ 21.00 – 23.00 – interaktywny mapping, generowany głosem autorstwa Rafała 
Pietrowicza

ikar
 ■ 21.00 – 23.00 – pokaz wiersza autorstwa Krzysztofa Siwczyka pt. „Sytuacja  
po wszystkim”

 ■ 21.30, 22.30 – taniec wertykalny w wykonaniu grupy LineAct, nawiązujący 
do wyświetlanego na budynku wiersza Krzysztofa Siwczyka pt. „Sytuacja po 
wszystkim”

HOTeL DIAMeNT
 ■ 21.00 – 23.00 – świetlny performance „Noc” w wykonaniu Adama Laski

NAD RZeKą KłODNICą
 ■ 21.00 – 23.00 – ekspozycja podświetlonych rzeźb autorstwa Jerzego Jachowicza
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MIASTO I MIeSZKAńCy

W naszej kulturze krzyż towarzyszy nam prawie wszędzie. Jest to po-
czątek i koniec modlitwy, znak błogosławieństwa czy ochrony przed 
nieszczęściem. Symbol rozpoznawalny nie tylko dla wierzących. Jest to 
również jeden z najstarszych znaków występującym w prawie wszyst-
kich starożytnych religiach. 

Tak ważny symbol doczekał się swo-
jego święta 14 września – jest to czas, 
kiedy celebruje się Podwyższenie Krzyża 
Świętego. Dzień ten dla mieszkańców 
Zawady był dodatkowo ważny, ponieważ 
połączono obchody święta z odbiorem po 
pracach konserwatorskich i poświęceniem 
na nowo krzyża przydrożnego znajdujące-
go się przy drodze wiodącej do Pyskowic, 
naprzeciwko posesji przy ul. Bytom- 
skiej 15.

Dlaczego to zdarzenia ma interesować 
Gliwice? Wyjaśniam. Po pierwsze urato-
wano jeszcze jeden zabytkowy obiekt. 
Po drugie wykonawcami i fundatorami 
renowacji krzyża byli członkowie gliwic-
kiego Stowarzyszenia „Nepomuk” (Marek 
Słabosz, Zbigniew Sokalski, Bogusław No-
wakowski i Janusz Brogowski). Po trzecie 
zostałam zaproszona na uroczystość przez 
proboszcza parafii Karchowice, ks. Rober-
ta Czornika, mogłam obejrzeć zabytek po 
renowacji i opisać go. Dużo dowiedziałam 

się o obiekcie od ks. dziekana Jana Pod-
stawki, przedstawicieli władz Sołectwa  
i Gminy. 

Przejdźmy do meritum sprawy, do 
krzyża. Przedmiotem renowacji był obiekt 
bardzo wiekowy, bo aż z 1888 roku. Posta-
wienie krzyża wiąże się prawdopodobnie  
z epidemią cholery, jaka w tamtych cza-
sach dziesiątkowała ludzi – być może  
w tym miejscu był cmentarz choleryczny.  
W 1920 roku krzyż został naprawiony 
przez kamieniarza Rose z Gliwic. Fundato-
rów remontu również znamy – świadczy  
o tym napis na postumencie: Franz Cebulla 
oraz Franz Jaxa. Z przodu krzyża widnieją 
chwytające za serce polskie słowa: „Jusz się 
dokonało!” i pod nim w języku niemieckim 
„Es ist Vollbracht!”.

Na zdjęciu numer 1 widzimy, że krzyż 
był dotąd zapadnięty, zabrudzony, napisy 
były mało czytelne. Prace konserwatorskie 
nie były łatwe. Należało zdemontować 
krzyż, podnieść fundament na wysokość 

około 1 metra. Po oczyszczeniu rozebranych 
elementów, ich zabezpieczeniu, nastąpił po-
nowny montaż. Teren wokół krzyża został 
na nowo zaaranżowany. Brakuje jeszcze 
figurki Chrystusa, ale to w najbliższym 
czasie zostanie uzupełnione. Stowarzy-
szenie „Nepomuk” dodatkowo stara się  

o językową ekspertyzę napisów na krzyżu.  
A w przyszłości chciałoby wyeksponować 
nocą zabytek za pomocą ozdobnego oświe-
tlenia. Efekty po pracach konserwatorskich 
widać na zdjęciu numer 2.

   Ewa Pokorska 
       miejski konserwator zabytków

W niedzielę, 11 października, będziemy obchodzić Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej. Z tej okazji samorządy miasta Gliwice i powiatu gliwickiego za-
praszają na koncerty, spektakle i szereg wydarzeń towarzyszących. 

Weekendowe uroczystości upamięt-
niające polskiego Papieża będą przede 
wszystkim muzyczne, za sprawą forma-
cji Trzecia Godzina Dnia, czyli jednego  
z najbardziej znanych polskich zespołów 
wykonujących muzykę z chrześcijań-

skim przesłaniem. Grupa brała udział  
w wielu festiwalach muzycznych, współ-
pracowała też ze znanymi twórcami,  
m.in. Mieczysławem Szcześniakiem, Gra-
żyną Łobaszewską, Adamem Sztabą czy 
grupą De Mono.

Już w sobotę, 10 października,  
w Gliwickim Teatrze Muzycznym bę-
dzie można posłuchać TGD z gościn-
nym udziałem gliwickiego zespołu 
Nowe Przymierze. Początek koncertu  
o godz. 18.30. Kolejna okazja, by usłyszeć 

TGD, nadarzy się dzień później, 11 paź-
dziernika. Zespół wystąpi wraz z uczest-
nikami warsztatów wokalnych i chórem 
gospel Przebudzenie z Pyskowic w koście-
le pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na 
Trynku. 

To tylko część wydarzeń, zaplano-
wanych na październik, związanych  
z obchodami Dnia Papieskiego, które swo-
im zasięgiem obejmą nie tylko Gliwice.  
W programie znalazł się m.in.:  występ słow-
no-muzyczny „Ku czci naszego patrona”  
w Sierotach, Wielowsi i Wiśniczach 
czy Powiatowy Festiwal Chórów  
w Gierałtowicach. Zaplanowano też 
rajd pieszy pod hasłem „Śląskie ślady 
św. Jana Pawła II”, który rozpocznie się  
w Sośnicowicach i zakończy piknikiem 
na terenie parafii Wniebowzięcia NMP  
w Rudach. Szczegółowy program znajduje 
się m.in. na stronach internetowych www.
starostwo.gliwice.pl oraz www.mdk.gli-
wice.pl. 

Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej odbę-
dzie się pod patronatem biskupa ordyna-
riusza Jana Kopca, prezydenta Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza i starosty gliwickiego 
Waldemara Dombka. 

                (mag)

Wspominamy św. Jana Pawła II

Kolory miasta

Odnowieniem krzyża zajęło się gliwickie Stowarzyszenie „Nepomuk”
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AKTUALNOśCI

Prezydent Gliwic podjął decyzję, że przekazywanie przez miasto w użytkowanie 
Polskiemu Związkowi Działkowców terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogro-
dy Działkowe będzie się odbywało bez ponoszenia kosztów z tego tytułu przez 
użytkowników działek. 

Ogródki działkowe na terenie 
Gliwic stanowią istotny element 
miejskiego krajobrazu. 65 Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych 
– o różnej wielkości, od kilku 
do kilkudziesięciu hektarów – 
zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców, w sumie zajmuje 
obszar około 200 hektarów. 
Rzesza działkowców to około  
9300 osób. Jeśli weźmie się pod 
uwagę także ich rodziny, to gli-
wiczanie związani z tą formą ak-
tywności i wypoczynku stanowią 
pokaźny procent mieszkańców 
naszego miasta. 

W grudniu 2013 r. parlament 
uchwalił nową ustawę odnoszą-
cą się do ogrodów działkowych. 
Zgodnie z jej zapisami zaistniała 
konieczność regulacji tytułów 
prawnych do zajmowanego przez 
ogródki terenu. W przypadku 
Gliwic około 85% ogrodów tako-
wych tytułów nie posiada. Trwają 
więc prace zmierzające do unor-
mowania tych spraw. Wszędzie 
tam, gdzie nie ma problemów 
geodezyjno-prawnych, nie ist-
nieją żadne przeszkody formalne, 
regulacje te będą następowały 
niezwłocznie. W przypadkach 
skomplikowanych potrzeba bę-
dzie na to trochę więcej czasu.

We wrześniu odbyło się 
spotkanie ze śląskimi i lokalny-
mi władzami PZD. Rozmawiano  

o problemie tytułów prawnych 
do gruntów zajmowanych przez 
ROD. Niewiadomą było, czy 
przekazywanie w użytkowanie 
terenów będzie wiązało się  
z ponoszeniem przez działkow-
ców rocznej opłaty z tym zwią-
zanej, czy będzie nieodpłatne. 

Zapisy ustawy o ogrodach 
działkowych nie są w tym wzglę-
dzie precyzyjne i pozostawiają mar-
gines do interpretacji. Stąd powód 
do zastanawiania się, jaka powinna 
być decyzja. Samorządowe Kolegia 
Odwoławcze, do których trafiają 
odwołania od decyzji samorzadów, 

skłaniają się w swym orzecznictwie 
ku przekazywaniu gruntów PZD  
w bezpłatne użytkowanie. Taką też 
decyzję podjął prezydent Gliwic. 

– Dotychczasowa współ-
praca z PZD układała się bez 
niepotrzebnych zgrzytów, poro-
zumiewaliśmy się – mówi Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
miasta. W dynamicznie rozwi-
jających się Gliwicach rośnie  
np. zapotrzebowanie na tereny 
pod inwestycje publiczne, słu-
żące wszystkim mieszkańcom 
miasta. Zdarza się, że czasem ko-
nieczne jest wykorzystanie części 
terenów zajętych przez działki. 
Przykładem może być budowa 
nowych dróg, w tym Drogowej 
Trasy Średnicowej – największej 
inwestycji komunikacyjnej w Gli-

wicach. Ale nie tylko dróg, rów-
nież obiektów sportowych – jak 
arena lekkoatletyczna przy szkole 
na Osiedlu Kopernika. 

– Z zadowoleniem przyjęliśmy 
deklarację przedstawicieli władz 
związku, że rozumieją potrzeby 
rozwojowe miasta i zależy im 
na dalszej dobrej współpracy  
z samorządem. Tam, gdzie zaj-
dzie konieczność likwidacji dzia-
łek z powodu ważnych dla Gliwic 
inwestycji będziemy dążyć do 
porozumienia jak do tej pory – 
podsumowuje prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. 

Samorząd miasta wspiera 
działania zmierzające do two-
rzenia nowych, dostępnych dla 
wszystkich przestrzeni rekre-
acyjnych, powstających własnym 
nakładem pracy i środków użyt-
kowników terenów do tej pory 
zamkniętych. A tak dzieje się na 
ogrodach w Gliwicach. 

Deklaracje władz PZD  
w tym względzie przekładają się 
na praktykę. Rodzinne Ogrody 
Działkowe otwierają się  na spo-
łeczność lokalną. Tereny działek 
coraz częściej udostępniane są 
dzieciom z okolicznych szkół czy 
spacerowiczom. W Gliwicach 
praktyka ta upowszechnia się  
i zatacza coraz szersze kręgi.  
To również należy docenić.  

                  (jam)

W poniedziałek, 12 października, o godz. 18.00 w Zespo-
le Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka przy ul. Dolnej 
Wsi 74 rozpocznie się spotkanie dotyczące podłączenia 
do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Spotkanie przeznaczone 
jest dla mieszkańców ulic: Da-
szyńskiego (od ulicy Ciupków 
do numerów 699 i 704), Archi-
tektów, Tokarskiej, Ciesielskiej 
(do szybu), Geodetów, Piekar-
skiej, Oficerskiej, Marynarskiej, 

Nauczycielskiej, Prawników, 
Lekarskiej, Ciupków, Rybackiej, 
Ekonomistów, Fizyków, Elektry-
ków, Południowej, Zachodniej, 
Słonecznej, Wójtowskiej, Orka-
na, Św. Ludwika, Poligonowej,  
Ku Dołom, Witosa (budynki nr 5  

i 7), Traktorzystów (budynek 
nr 3), Dolnej Wsi (budynki 123  
i 127). Inwestycja jest realizo-
wana w ramach projektu unij-
nego „Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w Gliwicach  
– II etap”.   (mf)

Użytkowanie ROD bez opłat

Ważne dla mieszkańców Ostropy i Dolnej Wsi

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

sesja rady Miasta
8 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali obrad w Ra-
tuszu Miejskim rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice 
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 27 sierp- 

nia 2015 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy prezydenta 

miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu mia-
sta Gliwice na 2015 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia na terenie miasta Gliwi-
ce opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek dziennych opła-
ty targowej.

9. Projekt uchwały w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowią-
zujących na terenie miasta Gliwice.

10. Projekt uchwały w sprawie za-
twierdzenia wyboru biegłego rewi-
denta mającego dokonać badania 
sprawozdania finansowego miasta 
Gliwice za rok 2015.

11. Projekt uchwały w sprawie po-
wierzenia Śląskiej Sieci Metro-
politalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
wykonywania części zadań wła-
snych gminy z zakresu edukacji, 
telekomunikacji, promocji gminy 
oraz kultury fizycznej i rekreacji.

12. Projekt uchwały w sprawie zali-
czenia do kategorii dróg publicz-
nych powiatowych drogi łączącej  
ul. Mechaników z ul. Oświęcim-
ską w Gliwicach oraz ustalenia jej 
przebiegu.

13. Projekt uchwały w sprawie od-
stąpienia od obowiązku przetar-
gowego oraz wydzierżawienia na 
czas nieokreślony nieruchomości 
opisanej jako działka nr 133, ob-
ręb Zatorze, znajdującej się przy  
ul. Toszeckiej 12.

14. Projekt uchwały w sprawie od-
stąpienia od obowiązku przetar-
gowego oraz wydzierżawienia na 
czas nieokreślony nieruchomości 
opisanych jako działki nr 434, 888, 
obręb Zatorze, znajdujących się 
przy ul. Tarnogórskiej.

15. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego  
i zawarcie na czas nieoznaczony, 
kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą, nieru-
chomości położonej w Gliwicach 
przy ul. Plebiscytowej.

16. Projekty uchwał w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia kolejnej umowy dzierża-
wy z dotychczasowym dzierżawcą  
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.

17. Projekty uchwał w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie 
z dotychczasowym dzierżawcą 
umowy dzierżawy na czas nieozna-
czony nieruchomości położonej  
w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej.

18. Projekt uchwały w sprawie wyra-
żenie zgody na udzielenie bonifi-
katy od ceny zbywanych nierucho-

mości gruntowych przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe.

19. Projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie boni-
fikaty od ceny sprzedaży udziału 
Miasta Gliwice w nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej na cele 
mieszkaniowe.

20. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach, w obrębie 
Bojkowskie Pola, obejmujących 
działki nr 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 
18/8, 18/9, 18/10, 18/21, 18/23 
oraz części działek nr 18/12 i nr 28.

21. Projekt uchwały w sprawie ob-
wieszczenia w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w spra-
wie ustalenia zasad nawiązywania 
stosunku najmu lokali użytkowych 
pozostających w dyspozycji Miasta 
Gliwice oraz zasad polityki czynszo-
wej za lokale użytkowe.

22. Projekt uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część dziel-
nicy Bojków, położoną pomiędzy 
ulicami Rybnicką i Knurowską oraz 
południową granicą miasta.

23. Projekt uchwały w sprawie przyję-
cia Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla miasta Gliwice.

24. Projekt uchwały w sprawie po-
łączenia jednostek budżetowych 
miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach i Miejskie-
go Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gliwicach.

25. Projekt uchwały w sprawie zgło-
szeń kandydatów na ławników 
kadencji 2016-2019, które pozo-
stawia się bez dalszego biegu.

26. Projekt uchwały w sprawie wybo-
ru ławników Sądu Okręgowego  
w Gliwicach i Sądu Rejonowego 
w Gliwicach kadencji 2016-2019.

27. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Statutu Miasta 
Gliwice.

28. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Gliwice na 2015 r.

29. Projekt uchwały w sprawie uchy-
lenia uchwały nr XXVII/508/2012  
w sprawie wprowadzenia miej-
skiego systemu wypożyczalni 
rowerów.

30. Projekt uchwały w sprawie roz-
patrzenia skargi mieszkańca na 
działania Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych.

31. Projekt uchwały w sprawie pod-
trzymania stanowiska w sprawie 
skargi na działania Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gliwicach.

32. Projekt uchwały w sprawie rozpa-
trzenia skargi mieszkanki na dzia-
łania Prezydenta Miasta Gliwice.

33. Wolne wnioski i sprawy bieżące 
zgłaszane przez radnych.

34. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak
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OGłOSZeNIA
KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

W związku z zarządzonymi na dzień  
25 października 2015 r. wyborami do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej wydział Spraw 
Obywatelskich informuje, że:
• do 12 października można zgłaszać za-

miar głosowania korespondencyjnego 
w kraju;

• do 16 października można składać 
wnioski o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa do głosowania;

• do 20 października można składać 
wnioski o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania;

• do 23 października wydawane będą 
zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków 
i formularzy dostępne są:
• na stronie internetowej:

http://bip.gliwice.eu/ 
informacje_wyborcze

• informacje telefoniczne udzielane są 
pod numerami: (32) 239-11-18, (32) 
238-54-34

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/513/2012  
z 13 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwi-
ce, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2015 r.  
do 15 października 2015 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieru-
chomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wy-
twórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kole-
jowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny 
zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.

W terminie do 15 września 2015 r. należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni po-
żywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni  
i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 września 2015 r. właściciele, administratorzy 
budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowią-
zani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, 
według normy:

a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki 
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywcze-
go – 0,50 kg trutki
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg 
trutki 

15 września 2015 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gry-
zoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na 
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach od 15 września do 15 października 2015 r. 
należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją  
w miarę potrzeb.

15 października 2015 r. należy zebrać pozostałe reszt-
ki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

 Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie 
uwaga trutka. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które 
nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego 
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wyni-
kające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

OBWIESZCZENIA

INFORMACJE  
WYBORCZE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OFERTY PRACY

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

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych 
jednostek transportowo-sprzętowych

20 października 2015 r.
1. Przedmiotem przetargu są nw. jednostki sprzętowe:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr ewid. Rok prod. Cena wywoławcza
[zł brutto]

Przebieg
[mth, h, km]

1
JELCZ P325 / SKRAPIARKA 
HYDROG SK-5000  
(zabudowa 2005 r.)

7-0141 1995/2005 13 600,00 114 834 km

2 Podnośnik widłowy 
ZREMB GPW 2510 7-0049 1997 5600,00 1717 mth

2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej do 20 października 2015 r. do godz. 11.00 w kasie PRUiM S.A. lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 
nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136, z dopiskiem „wadium” i podaniem nazwy jednostki sprzętowej.

3. Oględzin sprzętu można dokonać na terenie bazy PRUiM S.A. w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1,  
20 października 2015 r., w godz. 7.30 – 11.00. 

4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM S.A. lub otrzymać go  
w pok. nr B 001, codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel.

5. Informacji dotyczącej przetargu w godz. 7.30 – 14.30 udziela:
• Łukasz Tomal, telefon kontaktowy: 603 212 999, e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl,
• Bartłomiej Sroka, telefon kontaktowy: 32/270-40-03, wew. 132, e-mail: bsroka@pruim.gliwice.pl. 

6. Termin składania ofert: 20 października 2015 r. do godz. 11.00, pok. B106.
7. Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie PRUiM S.A. w Gliwicach,  

ul. Nad Bytomką 1, w sali konferencyjnej (pok. B 0105).

Numer naboru: 5/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni kandydata na stanowisko  
starszego referenta w Dziale Profilaktyki  

i Pomocy Dziecku i Rodzinie w pełnym wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
1. prowadzenie postępowań 

administracyjnych w zakresie 
ustalania opłat za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej,

2. przygotowywanie decyzji ad-
ministracyjnych dotyczących 
opłat za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej i ulg w tym zakresie,

3. przygotowywanie sprawozdań, 
analiz prognoz, dotyczących 
prowadzonych postępowań,

4. prowadzenie komputerowej 
bazy danych i rejestru rodziców 
dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej i wydawanych decy-
zji administracyjnych,

5. przygotowywanie informacji 
o zobowiązaniach do Działu 
Księgowości.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kie-

runku administracja,
2. minimum 4-letnie doświad-

czenie, w tym 3 lata w pracy 
administracyjnej,

3. znajomość ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej,

4. znajomość Kodeksu postę-
powania administracyjnego  
i Kodeksu cywilnego,

5. znajomość obsługi systemów 
informatycznych (środowisko 
Windows, Pakiet MS Office),

6. niekaralność za przestępstwa,
7. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi programu 

Pomost i Systemu Obiegu Do-
kumentów,

2. znajomość przepisów z za-
kresu udzielania ulg za pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej.

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• obsługa monitorów ekranowych 

powyżej 4 godzin dziennie, 
• praca w biurze zlokalizowa-

nym w oficynie na I piętrze, 
bez windy,

• praca siedząca, koncentrująca 
się przede wszystkim na pracy 
z klientami Ośrodka.

W sierpniu 2015 r. wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekracza 6%.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
sumienność, obowiązkowość, od-
powiedzialność,  umiejętność pra-
cy w zespole, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskaza-

niem stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający 

wykształcenie (dopuszczalne 
kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzają-
ce staż pracy (kopie świa-
dectw pracy potwierdzone 
za zgodność z oryginałem) 
oraz kwalifikacje (kserokopie 
potwierdzone za zgodność  
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumen-
ty (kserokopie zaświadczeń  
o ukończonych kursach, szko-
leniach, posiadane certyfikaty 
– potwierdzone za zgodność  
z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność,  
w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnie-
nia, wynikającego z  art. 13a 
ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 

do zatrudnienia na oferowa-
nym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności 
za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz o posiadaniu 
pełni praw publicznych i zdol-
ności do czynności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie 
podpisane o treści: „Przyjmuję 
do wiadomości fakt obowiąz-
ku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej moich 
danych osobowych, zgodnie  
z wymogami ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r., 
nr 223, poz.1458 z późn. zm.).”.

Wymagane dokumenty, tj. list 
motywacyjny, życiorys zawodo-
wy powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone podpi-
saną przez kandydata klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (j. t. DzU  
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 
oraz ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 r.  
( j. t. DzU z 2014 r., poz.1202).”.

Dokumenty należy składać  
w terminie do 14 października 
2015 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 
9, II piętro, pokój nr 207, w za-
klejonych kopertach z dopiskiem: 
Nabór numer 5/2015 na wolne 
stanowisko urzędnicze starszy 
referent w Dziale Profilaktyki  
i Pomocy Dziecku i Rodzinie.

W przypadku wysłania ofert pocz-
tą decyduje data wpływu doku-
mentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy  Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-51 lub 32/335-96-52.
Aplikacje, które wpłyną po termi-
nie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających 
wymogi formalne i dopuszczo-
nych do kolejnego etapu po-
stępowania ogłoszona zostanie  
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru bę-
dzie umieszczone na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwi-
ce, ul. Górnych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu. 
Postępowanie rekrutacyjne skła-
da się z 3 etapów.
Planowany termin testów me-
rytorycznych: 19 października 
2015 r.
Ostateczny termin testu mery-
torycznego zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl wraz z listą 
kandydatów spełniających wy-
magania formalne określone  
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów speł-
niających wymagania formalne 
nastąpi do 16 października 2015 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego.

Wzory wymaganych oświadczeń, 
kwestionariusz osobowy oraz 
„Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach” zostały opublikowane na 
stronie internetowej BIP Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 
> zakładka nabory > ogłoszenia  
o naborach > pliki do pobrania.

nabór nr KD.210.25.2015.ZD-1 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Zdrowia i Spraw  

Społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok  
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 20 października 2015 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 Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e 
w ruchu międzynarodowym  

(głównie PL-De)
siedziba firmy: Gliwice 

nr ref.: Kierowca/MSI/2015 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 26 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu 

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, 
MILOG, premie, itp.,

• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 
opieki medycznej lub programu sportowo
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych 

świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające, 
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV na adres e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe 
informacje dostępne są także na stronie interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – DzU nr 133, poz. 883).

nabór nr KD.210.23.2015.IR-4

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska  
urzędnicze w Wydziale Inwestycji  

i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 16 października 2015 r., do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego 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. 

Gimnazjum nr 4 im. Józefa Pukowca,  
ul. Adama Asnyka 36, 44-122 Gliwice,

 zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu – ogrodzenia.
Termin składania ofert:  

14 października 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
14 października 2015 r. o godz. 9.15

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

Zamówienia publiczne jednostek miejskich

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia organizowanego 

według procedur określonych regulaminem 
PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie przyłączy sieci cieplnej 
do czterech obiektów na 
 terenie NOWe GLIWICe  

przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
12 października 2015 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
12 października 2015 r. o godz. 11.30

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

Inne przetargi

http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
mailto:ltomal@pruim.gliwice.pl
mailto:bsroka@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,281
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,281
mailto:katarzyna.figura%40scl.com.pl?subject=
mailto:katarzyna.figura%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,276
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,276
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,6135,,
http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2521
http://www.pec.gliwice.pl
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OGłOSZeNIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity DzU 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały po-
dane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. w Gliwicach  
przy ulicy Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki 

czynszu na lokal użytkowy położony przy ulicy:

VI PRZeTARG

1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14A-D, klatka D, front, 
piwnica, parter, I piętro, lokal użytkowy o łącznej powierzchni  
1147,79 m2, składający się z 55 pomieszczeń (w tym pow. parteru 
577,36 m2 – 19 pomieszczeń, I piętra 155,06 m2 – 12 pomieszczeń, 
pow. piwnic 415,37 m2 – 24 pomieszczenia) i wyposażony w insta-
lacje: elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, gazową, WC 
w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe (instalacja wewnętrzna w złym 
stanie technicznym, częściowo wycięta, nie nadaje się do dalszej 
eksploatacji, energia cieplna na potrzeby c.o. dla lokalu dostarczana 
jest z m.s.c. poprzez zabudowany bezpośrednio w lokalu wymiennik 
ciepła, pracujący tylko dla lokalu. Dodatkowo w stacji zabudowany 
jest układ pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie którego dostawca 
ciepła obciążał kosztami za zużycie ciepła – indywidualna umowa  
z PEC Sp. z o.o.). Stan techniczny lokalu – lokal do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu (parter, I piętro 
– 732,42 m2): 11,80 zł
Wadium: 25 928,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,18 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie podlega licy-
tacji i wynosi:
415,37 m2 x 5,60 zł/m2 = 2326,07 zł miesięcznie plus podatek VAT według 
stawki czynszu aktualnej na dzień zapłaty.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetar-
gu odbędzie się 23 października 2015 r. (piątek), w godz. 9.30 – 9.45, 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 23 października 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii 

wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium 
to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, 
aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie tak, by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wadium uznane będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się 
będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku 
uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi 
lokalu, treścią regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice 
z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki 
cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadcze-
nia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej skła-
dają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS  
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, 
nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem 
umowy najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale 
Eksploatacji, pok. 109, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11,  
I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości 
oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do 
przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała 
wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniającej ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata wadium uprawnia do udziału w przetargu na lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu 

zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi, w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu 

z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie 

podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel 
in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu 
do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 14 paździer-
nika 2015 r. (środa):

1. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14 A-D, kl. D – godz. 9.30 – 9.50

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1192, 
obręb Bojków, o powierzchni 0,0728 ha, położonej w Gliwicach 
na południe od ul. Spacerowej, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00036789/2.
Termin przetargu: 21 października 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 432
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 94 000,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 października 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

 i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy  
na następujące stanowiska:

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

• cieśla budowlany – wykształ-
cenie zawodowe, 2-3 lata 
doświadczenia zawodowego, 
umowa o dzieło, miejsce pra-
cy: teren działania firmy;

• operator maszyn CNC – 
wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie w obsłudze 
maszyn CNC (frezarki lub 
tokarki), obsługa suwmiarki, 
mikrometru, umiejętność czyt. 
rys. technicznego, umiejętność 
korzystania z przyrządów po-
miarowych, trzy zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice;

• operator wycinarki wodnej 
WaterJet – wykształcenie śred-
nie techniczne, specjalność 
mechaniczno-technologiczna, 
min. rok pracy na maszynie 
do cięcia wodą, podstawowa 
znajomość j. angielskiego, 
umiejętność obsługi narzędzi 
pomiarowych, uprawnienia 
na wózki widłowe, obsługa 
i programowanie wycinarki 

wodnej Waterjet, kontrola 
poprawności wykonywanych 
detali, obsługa wózka widło-
wego, dbałość o prawidłowe 
funkcjonowanie maszyny, 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Knurów;

• pracownik biurowy ze znajo-
mością języka niemieckiego 
– wykształcenie min. średnie, 
znajomość języka niemieckie-
go poziom B1, C1, C2; zdolno-
ści interpersonalne, znajomość 
pakietu MS Office, obsługa 
nowych zleceń, kontakt  
z klientem, przygotowywanie 
korespondencji, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik przystanku między-
narodowego – wykształcenie 
średnie, doświadczenie: brak 
wymagań, obsługa przystan-
ku międzynarodowego, utrzy-
manie czystości na przystanku 
oraz w WC, dwie zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice.

Oferty z 1 października 2015 r.

OFERTY PRACY

7 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali 146, rozpoczną się I rokowania, po II ustny 
przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości obejmującej działki nr 692 i 693, obręb Wójtowa Wieś, o łącznej 
powierzchni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Nowy świat, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest  
w KW nr GL1G/00038331/1.

Cena wywoławcza: 433 400,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. 
DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Zaliczka: 43 400,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpiecze-
nia kosztów w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

18 marca 2015 r. przeprowadzony został  
I ustny przetarg nieograniczony, który zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
2 lipca 2015 r. przeprowadzony został II ustny 
przetarg nieograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW
Działki oznaczone numerami 692 i 693, obręb 
Wójtowa Wieś, zapisane są w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00038331/1. 

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności nierucho-
mości niezabudowanej, obejmującej działki 
nr 692 i 693, obręb Wójtowa Wieś, o łącznej 
powierzchni 0,5840 ha. Użytek: działka nr 692 
– „B”– tereny mieszkaniowe; działka nr 693 – 
„B” – tereny mieszkaniowe, RIIIa – grunty orne 
oraz PsIV – pastwiska trwałe. Powierzchnia: 
działki nr 692 – 0,0023 ha, działki nr 693 – 
0,5817 ha.
Działki nr 692 i 693, obręb Wójtowa Wieś, 
położone są w Gliwicach przy ul. Nowy Świat. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo
-usługowej. Nieruchomość stanowi teren 
płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, 
porośnięty dziko rosnąca zielenią. Kształt nie-
ruchomości jest dość regularny, wydłużony, 
zbliżony do prostokąta.
Budynek położony na działce nr 691/2, obręb 
Wójtowa Wieś, w nieznacznej części usytu-
owany jest na działce nr 693.
Działka nr 693 znajduje się na obszarze na-
rażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Na 
przedmiotowej działce występują lokalne roz-
lania potoku Wójtowianka.
W granicy działki nr 693 znajduje się 
punkt oświetleniowy należący do miej-
skiej sieci oświetleniowej (na rzecz właści-
ciela działki nr 874, obręb Wójtowa Wieś,  
KW GL1G/00109177/2, tj. Miasta Gliwice, 
zostanie ustanowiona służebność grunto-
wa, na terenie o powierzchni około 6,0 m2,  
w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących 
Miasta Gliwice, tj. konserwacji i eksploatacji 
oświetlenia drogowego). 
Uzbrojenie w ulicy Nowy Świat: sieć wodo-
ciągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna  
i gazowa. Warunki podłączenia poszczegól-
nych mediów należy uzgodnić bezpośrednio 
z ich dostawcami.
W granicach przedmiotowej nieruchomości 
przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska, 
w momencie wykonania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zo-
bowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Przedmiotowa działka graniczy z potokiem 
Wójtowianka. Właściciel nie może wykony-
wać żadnych prac w odległości 3 m od skarpy 
potoku. Obowiązuje również zakaz grodzenia 
w odległości 3 m od skarpy. Właściciel ma 
obowiązek udostępnienia dojścia do potoku 
celem jego konserwacji.

Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej – ul. Nowy Świat – istniejącym zjaz-
dem. Warunki włączenie nieruchomości do 
drogi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą 
od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała. 
Przed przystąpieniem do rokowań uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
zbycia, stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia terenu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 
18 marca 2006 r. miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego Centrum i Śródmieście mia-
sta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała  
nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 22 grudnia 2005 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz.481), 
działka nr 692 oraz część działki nr 693, obręb 
Wójtowa Wieś, znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem:
39 UM – co oznacza:
tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej 
intensywności zabudowy,
dla których ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Pozostała część działki nr 693, obręb Wójto-
wa Wieś, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
6 ZZ – co oznacza: 
tereny trwałych użytków zielonych, 
dla których ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zieleni niskiej i wysokiej wraz z cie-
kami wodnymi;
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, 
b) przejścia piesze, ścieżki rowerowe i dojazdy;
oraz w niewielkiej południowej części na te-
renie oznaczonym symbolem: 
3 WS – co oznacza:
tereny wód powierzchniowych,
dla których ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) wody otwarte płynące wraz z brzegami, 
urządzeniami inżynierii wodnej, w tym z ob-
wałowaniami;
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) drogi dojazdowe, ścieżki piesze i rowerowe,
b) odprowadzanie wód opadowych.
Dla terenów ZZ został ustalony m.in. zakaz zabu-
dowy obiektami kubaturowymi, za wyjątkiem 
urządzeń związanych z uzbrojeniem terenu.

Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej 
nieruchomości za najwyższą zaproponowaną 
cenę, bez dodatkowych warunków. Dopusz-
czalne jest rozłożenie ceny nieruchomości, 
uzyskanej w drodze rokowań, na raty – zgod-
nie z art. 70 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Informujemy, że sposób zapłaty nie 
wpływa na wybór oferty – jedynym kryterium 
wyboru oferty jest cena. 

Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 43 400,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując prze-
lewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Rokowania działki nr 692 i 693, obręb Wój-
towa Wieś, imię i nazwisko osoby oraz PESEL 
lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nierucho-
mość będzie nabywana”. Zaliczka winna być 
uznana na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
2 grudnia 2015 r.

Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy zło-
żyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi 
Interesantów, na stanowisku ds. zamówień 
publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
lub przesłać pocztą. Zgłoszenie powinno 
wpłynąć do 2 grudnia 2015 r. do godz. 16.00,  
z zastrzeżeniem że liczy się data wpływu ko-
respondencji do urzędu, a nie data wysyłki. 
Kopertę należy zaadresować na:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
z dopiskiem „ZGłOSZeNIe NA ROKOWANIA, 
DZ. NR 692 i 693, OBRĘB WÓJTOWA WIeś  
– NIe OTWIeRAĆ”.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

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

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 229/2015 – nr 237/2015 do 20 października 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
•	 nr 25/SP/15 do 20 października 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 527-634 do 20 października 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 647 do 15 października 2015 r.;
przeznaczone do wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 635-636 do 21 października 2015 r.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2472
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2472
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2472
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2542
http://zbmgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2533
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OGłOSZeNIA

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

1). II ustnego przetargu na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego usytuowanego przy 
ulicy:

 X Metalowców 4,  
pow. 61,14 m2 

Termin przetargu:  
23 października 2015 r., godz. 9.00
Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 1400,00 zł.

2). I ustnego przetargu na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego usytuowanego przy 
ulicy:

 X Jana Pawła II 10/II,  
pow. 77,91 m2 

Termin przetargu:  
23 października 2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 4300,00 zł.

Dokumenty do przetargów można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108. 

Szczegóły na www.tbs2.pl

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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. TOSZeCKA 50, lokal  
nr 4, parter, pow. 36,36 m2  
+ piwnica (3,28 m2), 1 pokój, 
kuchnia, WC (do legalizacji)
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 52 600,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. TOSZeCKA 50, lokal  
nr 6, I piętro, pow. 73,48 m2 
+ piwnica (2,34 m2), 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 115 900,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 
października 2015 r.

  UL. WOLNOśCI 17, lokal  
nr 1, parter, pow. 40,00 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 72 500,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. śWIĘTOJAńSKA 47, lokal 
nr 5, I piętro, pow. 35,64 m2  
+ piwnica (7,22 m2), 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, przed-
pokój
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 80 500,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. WĘGLOWA 42, lokal  
nr 5, I piętro, pow. 43,41 m2  
+ piwnica (3,26 m2), 2 poko-
je, kuchnia (brak wentylacji 
grawitacyjnej), WC, przed-
pokój

Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 82 700,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. ReyMONTA 22, lokal  
nr 3, parter, pow. 31,41 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do WC na klatce schodowej 
(części wspólne)
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 48 800,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. DZIeWANNy 14, lokal  
nr 4, I piętro, pow. 32,32 m2, 
1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 71 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. ANDeRSA 9, lokal nr 
4, I piętro, pow. 34,31 m2  
+ piwnica (7,37 m2), 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, 
pom. gospodarcze, WC na 
klatce schodowej (część 
wspólna)
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 46 700,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. ZWyCIĘSTWA 5, lokal  
nr 4, I piętro, pow. 119,90 m2, 
3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki, 
przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze, łazienka z WC
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.30

Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 275 900,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin oględzin: 12 października 
2015 r. od godz. 12.40 do 12.55
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. NOWA 6, lokal nr 6, I pię-
tro, pow. 51,50 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpo-
kój
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 119 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 12 października 
2015 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. STyCZyńSKIeGO 25, 
lokal nr 2a, I piętro, pow.  
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia 
(brak wentylacji grawitacyj-
nej), łazienka z WC, przed-
pokój, (lokal nie ma ogrze-
wania)
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 12 października 
2015 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. PRZeMySłOWA 6b, lokal 
nr 2, parter, pow. 33,93 m2, 
1 pokój, kuchnia z dostępem 
do WC na półpiętrze klatki 
schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nie-
ruchomości)
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 59 600,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 14 października 
2015 r. od godz. 14.10 do 14.25
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. UDZIeLI 13, lokal nr 8,  
II piętro, pow. 27,42 m2, 1 po-
kój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 14 października 
2015 r. od godz. 14.40 do 14.55
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. UDZIeLI 9, lokal nr 2, par-
ter, pow. 37,52 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 71 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 14 października 
2015 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. NAłKOWSKIeJ 1, lokal  
nr 6, I piętro, pow. 85,41 m2, 
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 29 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 161 900,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Termin oględzin:  
19 października 2015 r. od godz. 
15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
23 października 2015 r.

  UL. BRACKA 16, lokal  
nr 5, I piętro, pow. 43,15 m2  
+ piwnica 5,07 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 29 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 92 200,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin:  
16 października 2015 r. od godz. 
13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium:  
23 października 2015 r.

  UL. USZCZyKA 31, lokal  
nr I, parter, pow. 43,91 m2,  
3 pomieszczenia

Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 63 400,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. MeTALOWCÓW 6, lokal 
nr II, I piętro, pow. 131,64 m2, 
7 pomieszczeń, 2 pomiesz-
czenia sanitarne

Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 199 800,00 zł
Wadium: 11 110,28 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  Garaż, usytuowany przy  
UL. ANDeRSA, pow. 19,26 m2

Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 16 100,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231, 
lokal nr III, piwnice, parter, 
I piętro, poddasze, pow. 
290,21 m2, 2 wiatrołapy, 
klatka schodowa, 3 pomiesz-
czenia na poziomie parteru; 
klatka schodowa, 3 koryta-
rze, 2 łazienki, 6 pomiesz-
czeń i komórka na poziomie 
I piętra; 2 pomieszczenia na 
poziomie poddasza; klatka 
schodowa, korytarz i 7 po-
mieszczeń na poziomie piw-
nicy
Termin przetargu: 15 paździer-
nika 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 295 700,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  UL. GÓRNyCH WAłÓW 11, 
lokal nr I, parter, pow.  
60,10 m2, 4 pomieszczenia, 
wc
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 201 400,00 zł
Wadium: 10 100,00 zł
Termin oględzin: 12 października 
2015 r. od godz. 13.15 do 13.30

Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. BARLICKIeGO 8, lokal  
nr III, parter, pow. 67,97 m2, 
6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 173 600,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 12 października 
2015 r. od godz. 12.00 do 12.20
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. BARLICKIeGO 8, lokal  
nr IV, przyziemie, pow.  
34,17 m2, 5 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 87 800,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 12 października 
2015 r. od godz. 12.00 do 12.20
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. BłOGOSłAWIONeGO 
CZeSłAWA 48, lokal nr U-I, 
parter, pow. 17,91 m2 + WC 
(1,15 m2), 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., godz. 13.00

Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 9 października 
2015 r. od godz. 13.10 do 13.20
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  UL. BłOGOSłAWIONeGO 
CZeSłAWA 14, lokal nr 12, 
IV piętro, pow. 24,47 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 22 paździer-
nika 2015 r., 
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 27 700,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 9 października 
2015 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  Garaż, usytuowany na pół-
noc od UL. KOZIeLSKIeJ, pow. 
22,25 m2

Termin przetargu: 29 paździer-
nika 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 14 300,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin:  
19 października 2015 r. od godz. 
14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium:  
23 października 2015 r.

MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI

14 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nierucho-
mości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 202, obręb Trynek,  
o pow. 0,0182 ha, położonej przy ul. Jasnej w Gliwicach, zapisanej  
w KW nr GL1G/00129781/5.

Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to*: 52 000,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Minimalne postąpienie: 520,00 zł
* Cena zwolniona z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity DzU nr 177 z 2011 r.,  
poz. 1054 z późn. zm.). 
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-697/15 z 13 kwietnia 2015 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego prawa własności części 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Jasnej , oznaczonej jako działka 
nr 202, obręb Trynek, o powierzchni  
0,0182 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
nr GL1G/00129781/5.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 
1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
27 sierpnia 2015 r. przeprowadzony zo-
stał I ustny przetarg nieograniczony, który 
zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 202, obręb 
Trynek, zapisana jest w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00129781/5. Sprzedaży 
podlega prawo własności części nie-
ruchomości, oznaczonej jako działka 
nr 202, obręb Trynek, o powierzchni 
0,0182 ha, użytek: „Bi” – inne tereny 
zabudowane.

2. Opis nieruchomości 
Działka nr 202, obręb Trynek, położona 
jest w Gliwicach na wschód od ul. Ja-
snej. Otoczenie nieruchomości stanowią 
tereny mieszkaniowe (wielorodzinna 
wysokiej intensywności zabudowy oraz 
jednorodzinna niskiej intensywności za-
budowy), budynek byłej szkoły, budynek 
biurowca, kompleks sportowy, obiekty 
szkolne oraz boiska sportowe. Przystanki 
komunikacji miejskiej znajdują się przy 
ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Pszczyńskiej.
Kształt działki jest dość regularny. Nie-
ruchomość zabudowana budynkiem 
gospodarczym, w zwartej zabudowie 
o powierzchni użytkowej 33,66 m2. Stan 
techniczny budynku – przeciętny.

Na powierzchnię użytkową budynku 
gospodarczego składają się:
• powierzchnia użytkowa garażu: 

17,85 m2;
• powierzchnia użytkowa pomieszcze-

nia gospodarczego: 10,37 m2;
• powierzchnia użytkowa pomieszcze-

nia gospodarczego: 5,44 m2.
W granicy działki 202 przebiegają nastę-
pujące sieci uzbrojenia technicznego:
• sieć elektroenergetyczna,

• sieć teletechniczna.
W pobliżu:
• sieć kanalizacyjna,
• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa.
Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio 
z ich dostawcami.
Włączenie do ruchu drogowego  
z działki 202 odbywa się poprzez działkę  
nr 1227, obręb Trynek. Warunki włącze-
nia nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od 
jej przeznaczenia oraz natężenia i struk-
tury ruchu, który nieruchomość będzie 
generowała.

Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 18 marca 2006 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części 
miasta obejmującego Centrum i Śród-
mieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 
2005 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14  
z 15 lutego 2006 r., poz. 481), działka 
nr 202, obręb Trynek, znajduje się na 
terenach oznaczonych symbolami:
– 10 UO, 12 UO – co oznacza: Tereny 
usług oświaty – istniejące.
Zgodnie z ustaleniami planu, na te-
renach usług oświaty – istniejących  
(10 UO) dopuszcza się zmianę funkcji, 
pod warunkiem utrzymania charakteru 
usługowego, z wykluczeniem lokalizacji 
nowych hurtowni, usług produkcyjnych 
i warsztatów, których uciążliwość może 
przekroczyć granice posiadanej nieru-
chomości.
Jednocześnie, w rozdziale 6 ww. planu,  
w § 13, ust. 2 wskazane zostały następu-
jące wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznych: „2. Dla terenów 
stanowiących przestrzenie publiczne 
oznaczonych symbolami: UKR, UA, UN, 
UO, UZ, US i UK – przy utrzymaniu, 
przebudowie i uzupełnieniu usług na-
leży unikać ograniczenia terenów zie-
leni oraz realizować miejsca rekreacji 
i wypoczynku.”

4. Wadium
Wadium w wysokości 5200,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przele-
wu „Przetarg, dz. nr 202, obręb Trynek”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 8 stycznia 2016 r. 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA
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kartę rabatową. Szczegóły na 

www.gliwice.eu

http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2511
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2511
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2473
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2484
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2511
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2511
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2527
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.tbs2.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  41/2015 (764), 8 października 201516


