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Konfrontacja  
z nowotworem

Przed nami Gliwickie Spotkania Na-
ukowe - międzynarodowa konferencja 
poświęcona badaniom nad rakiem.  
W spotkaniu wezmą udział wykładowcy 
z czołowych ośrodków europejskich oraz 
z USA i Kanady.

Wirtuozi  
w Amoku

Mozart, Haydn i Bielecki. Utwory tych 
wielkich muzyków usłyszymy podczas 
najbliższego koncertu Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej, która 22 listopada na scenie 
Kina Amok będzie świętować 15-lecie 
istnienia. 

DTŚ:  
ostatnia prosta!

Praca na budowie gliwickiego odcin-
ka posuwa się do przodu. Lada moment 
otwarte zostanie rondo przy ul. Hutniczej. 
Po raz kolejny postępy prac na placu 
budowy DTŚ sprawdził prezydent Gliwic  
Zygmunt Frankiewicz.

Jak to się robi  
w Gliwicach?

3,5 mln zł wygospodarowało miasto 
na otwarte konkursy dla organizacji poza-
rządowych w 2016 r. Dzięki takiej formie 
współpracy każdego roku w Gliwicach 
organizowanych jest kilkadziesiąt cieka-
wych wydarzeń.

Dom  
Pamięci...

 Jedyny taki w Polsce!

Dom  
Pamięci...

 Jedyny taki w Polsce!
5

Tak było...Tak było... Tak jest...Tak jest...

https://gliwice.eu/samorzad
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Ekologiczne klosze do lamp, biżuteria tworzona techniką sutasz i pomysłowe, 
ręcznie robione instrumenty powstały podczas bezpłatnych warsztatów, zorgani-
zowanych w ramach pierwszego gliwickiego festiwalu twórców i tworów – Making 
UP. Najmłodsi mieli okazję stworzyć dubbing do wybranej animacji i nauczyć się 
animacji ortoskopowej. Były też pokazy filmów oraz drukarek 3D,  koncert, spektakl 
i muzyczny performance. Festiwal objął swoim zasięgiem Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka”, Śląski Jazz Club, D10 Concept Store i CH Forum. Działo się!

To był twórczy weekend

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

W tegorocznych obchodach Na-
rodowego Święta Niepodległości 
w Gliwicach jak zwykle uczest-
niczyli także harcerze z Hufca 
ZHP Ziemi Gliwickiej. Niezwykły 
jest fakt, że po raz pierwszy 
na miejskich uroczystościach  
11 listopada mogliśmy zobaczyć 
ich w nowych, mocno gliwickich 
pałatkach przeciwdeszczowych. 
Zakup został sfinansowany  
z miejskiego budżetu. W tym roku 
obchodzimy 95-lecie harcerstwa 
na gliwickich ziemiach. Warto 
wiedzieć czym nasi harcerze zaj-
mują się na co dzień. Ciekawskich 
odsyłamy na stronę internetową: 
www.gliwice.zhp.pl  

Oto oni  
– HARCERZE! 
Z Gliwic…

Tak w ubiegłym roku zachęcali do podróżowania goście festiwalu podróżniczego 
„Świat to za mało”. Impreza stowarzyszenia Przed Siebie, otrzymała tytuł Inicja-
tywy Roku w konkursie Liderzy Społeczni Gliwic 2014. Przed nami druga edycja 
festiwalu. W nadchodzący weekend, 21 i 22 listopada, będzie można poznać cie-
kawych podróżników. Uczestnicy warsztatów nauczą się sprawnego pakowania 
plecaka, tworzenia albumów z wypraw i armeńskich zwyczajów. W planach jest też 
marsz nordic walking. Szczegóły na stronie: www.przedsiebie.org/swiattozamalo.

Mistrzostwa Polski w Pływaniu MASTERS zakończone! Za nami trzydniowa ry-
walizacja w krytej pływalni „Olimpijczyk” przy ul. Oriona w Gliwicach. Kolejny raz 
potwierdziło się, że gliwicki obiekt jest wprost stworzony do imprez tego typu i co 
najważniejsze - przynosi szczęście zawodnikom. Łącznie do Gliwic przyjechało 
ponad pół tysiąca pływaków z całego kraju. Rywalizacja była niezwykle zacięta, 
a efekt końcowy niesamowity.  Podczas zawodów pływacy ustanowili aż 74 nowe 
rekordy Polski, w tym 62 indywidualne i 12 sztafetowych! Serdecznie gratulujemy. 

Czas na mecze piłkarskiej wiosny, ale – co ciekawe – jeszcze tej jesieni. Do końca 
roku piłkarze rozegrają w ekstraklasie jeszcze sześć spotkań rundy rewanżowej.  
W najbliższy piątek, 20 listopada (godz. 18.00), Piast Gliwice zmierzy się na wyjeździe  
z beniaminkiem z Niecieczy. Pierwszy pojedynek z Termalicą gracze z Okrzei wygrali 
1:0. Piast Gliwice zajmuje fotel lidera z ośmiopunktową przewagą nad drugą w tabeli 
warszawską Legią. Aby na poważnie włączyć się w walkę o mistrzostwo kraju musi 
ciągle wygrywać. A my powinniśmy kibicować. Z całych sił!

Wyruszamy w świat!

„Olimpijczyk” zdał egzamin!Trzymajmy kciuki za naszych!
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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

DTŚ: ostatnia prosta!
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac na budowie gliwickiego odcinka Dro-
gowej Trasy Średnicowej biegnącej przez śródmieście. Kolejnym ważnym punktem 
inwestycji będzie oddanie do użytku wiaduktu i kładki w ciągu ul. Częstochowskiej 
oraz, już 25 listopada - ronda przy ul. Hutniczej. Po raz kolejny postępy prac na pla-
cu budowy sprawdzili prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, wicemarszałek wo-
jewództwa śląskiego Stanisław Dąbrowa oraz reprezentanci DTŚ i wykonawców. 

Zaawansowanie prac wynosi 
już 90% i wykonawcy podtrzy-
mują deklarację o terminowym 
zakończeniu inwestycji pod 
koniec grudnia 2015 r. Później 
zostaną przeprowadzone odbio-
ry techniczne, które ze względu 
na wielkość inwestycji, potrwają 

około 3 miesiące. Pierwszy prze-
jazd tym odcinkiem DTŚ będzie 
możliwy wiosną 2016 r. 

Inwestycja jest współfinan-
sowana przez Unię Europejską, 
z kredytu zaciągniętego przez 
rząd w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, państwowej 

rezerwy subwencji ogólnej oraz 
z budżetu miasta. Wykonawcą 
inwestycji jest konsorcjum firm 
Eurovia Polska S.A. i PORR. Na 
mocy porozumienia inwestycję 
realizuje Województwo Śląskie, 
a inwestorem zastępczym jest 
DTŚ S.A.

Rondo na Hutniczej od 25 listopada
Kolejnym etapem inwestycji będzie oddanie do użytku fragmentu ul. Bo-

haterów Getta Warszawskiego i nowego ronda u zbiegu ul. Franciszkańskiej, 
Jagiellońskiej i Hutniczej.  Rondo ma być przejezdne od 25 listopada.

Odcinek G1 i G2
Na styku odcinka G1 i G2 powstał 552 m most nad Kłodnicą i terenami zale-

wowymi. Na tym etapie położono warstwę ścieralną, zainstalowano oświetlenie, 
trwa montaż ekranów akustycznych i poręczy oraz malowanie obiektu.

Tunel prawie gotowy
Trwają prace w 493 metrowym tunelu biegnącym pod ul. Zwycięstwa i Dwor-

cową - montaż okładzin osłonowych i betonowych barier oraz budowa systemów 
wyposażenia tunelu, m.in. oświetlenia, wentylacji, monitoringu oraz systemu 
wykrywania i sygnalizacji pożaru. Do 15 grudnia będzie gotowa instalacja we-
wnętrzna, a na przełomie listopada i grudnia zostanie zamontowanych 20 wenty-
latorów rozwiewających gromadzące się w tunelu zanieczyszczenia. Nad obiektem 
powstają chodniki i miejsca postojowe.             (mf)

Częstochowska tuż przed otwarciem
Mocno zaawansowane są prace na ul. Częstochowskiej. Na wiadukcie wyko-

nano już warstwę ścieralną. Trwają także prace drogowe związane z wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni na dojazdach do obiektu. Obecnie pod obiektem 6 bry-
gad instaluje okładziny ścian szczelinowych. Ten etap prac będzie prowadzony 
bez względu na pogodę i zakończy się pod koniec listopada. Na trasie głównej, 
w rejonie ul. Częstochowskiej, trwają przygotowania do układania warstwy ście-
ralnej i wykonania betonowej bariery w pasie rozdziału jezdni. 
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www.dts.gliwice.eu
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Kolejna gliwicka szkoła zyskała profesjonalne i dobrze przygotowane miejsce do ćwiczeń. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tar-
nogórskiej mogą już korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego, które zostało uroczyście otwarte we wtorek, 17 listopada. Inwestycja 
została sfinansowana z budżetu miejskiego. 

W SP 7 powstał kompleks 
sportowy, który tworzą poliure-
tanowe boiska do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki. Dla 
uczniów przygotowano rów-
nież bieżnie: lekkoatletyczną  
i sprinterską oraz do skoku w dal. 
Boiska zostały odpowiednio wy-
posażone, zamontowano piłko-
chwyty, wyremontowano część 
ogrodzenia, zmodernizowano 
oświetlenie. Zmieniło się też 
otoczenie boisk – przebudowa-
no drogę wewnętrzną, powstały 
chodniki i miejsca parkingowe, 
zainstalowano ławki, pojawiła się 
zieleń. Obiekt został przystoso-

wany dla osób niepełnospraw-
nych. 

– Bardzo cieszymy się z nowe-
go kompleksu sportowego. Jest  
nowoczesny i bardzo efektowny. 
Mamy nie tylko nowe boiska, ale 
także trybuny. Z nowego obiektu, 
po zakończeniu zajęć lekcyjnych 
w szkole, mogą korzystać także 
mieszkańcy dzielnicy – powie-
działa „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – Gliwice” Be-
ata Oparczyk, dyrektor SP 7.

Inwestycja, którą sfinanso-
wało Miasto Gliwice, kosztowała 
1,6 mln zł.                                  

(mf)

AKTUALNOŚCI

Miasto dla mieszkańców. 
Jak to się robi w Gliwicach?

Bo dzieci kochają sport!

Podczas listopadowej sesji Rada Miasta zajmie się między innymi projektem 
uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w 2016 r. Po przyjęciu uchwały planowane jest ogłoszenie szeregu otwartych kon-
kursów ofert na realizację zadań publicznych miasta. 

Gliwicki samorząd od lat 
z zaangażowaniem realizuje 
działania kulturalne, sportowe, 
edukacyjne i zdrowotne, świad-
czone na rzecz mieszkańców. 
Jedną z form, która z powodze-
niem funkcjonuje w Gliwicach 
jest zlecanie realizacji tych 
zadań w organizowanych przez 
miasto otwartych konkursach. 
To rzeczywisty i wydajny sposób 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi. Miasto ogłasza 
otwarte konkursy, z kolei or-
ganizacje składają propozycje 
możliwych do zrealizowania 

przez siebie pomysłów. Spośród 
nich wybierane są najbardziej 
atrakcyjne i potrzebne miesz-
kańcom projekty. Tego rodzaju 
współdziałanie jest bardzo 
skuteczne i umożliwia stowarzy-
szeniom realizację kreatywnych 
pomysłów, które służą gliwi-
czanom. Każdego roku dzięki 
takiej współpracy, w Gliwicach 
organizowanych jest kilkadzie-
siąt wydarzeń kulturalnych  
i sportowych, festiwali, kon-
certów, warsztatów, spotkań, 
wykładów i form wsparcia dla  
mieszkańców.

W Gliwicach finansowanie 
działań z zakresu kultury i sztu-
ki, kultury fizycznej, edukacji  
i zdrowia, od lat utrzymuje się 
na wysokim poziomie, a miasto 
z roku na rok przeznacza na 
ten cel coraz więcej środków. 
Tylko w 2015 r. na takie zada-
nia miasto wygospodarowało  
ponad 3,5 mln zł. Dzięki dotacjom  
w Gliwicach odbywają się, m.in. 
Międzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Dawnej Improwizowa-
nej, Festiwal Form Etnicznych  
i Jazzowych PalmJazz, czy Pół-
maraton Gliwicki. W tym trybie 

powierzono także prowadzenie 
działalności kulturalnej w lokalu 
przy Rynku 4-5, gdzie obecnie  
z powodzeniem działa Stacja 
Artystyczna Rynek. 

Zadania zlecane w trybie 
otwartych konkursów ofert to 
nie tylko działalność kulturalna 
i sportowa, ale również ważne 
dla mieszkańców usługi spo-
łeczne. Jednym z takich zadań, 
planowanych do realizacji od 
2016 r., jest przejęcie od Ośrodka 
Pomocy Społecznej zarządzania 
placówkami wsparcia dziennego. 
Zadanie obejmuje prowadzenie 
świetlic, w ramach których dzie-
ci i młodzież z rodzin, w których 
występuje problem alkoholowy 
mają zapewnioną opiekę, orga-
nizację czasu wolnego i pomoc 
w nauce. Inną formą działalności 
placówki jest praca podwórko-
wa, w ramach której realizowane 
są działania animacyjne i socjo-
terapeutyczne dla wspomnia-
nych odbiorców. 

Szczegółowe informacje na 
temat konkursów na bieżąco 
będą publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w za-
kładce Organizacje Pozarządowe.

Gliwicki Półmaraton, współfinansowany  
przez Miasto Gliwice, cieszy się ogromną popularnością.  
W ostatniej edycji wzięło udział blisko 1700 osób

W Gliwicach nie brakuje miłośników młodego jazzu prezentowanego podczas Festiwalu  
Jazz w Ruinach. W sierpniowe wieczory Ruiny Teatru Victoria wypełniają się po brzegi
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Otwarte konkursy dla orga-
nizacji pozarządowych będą 
organizowane w dziedzinach:

 ¾ kultura i sztuka
 ¾ turystyka i krajoznawstwo
 ¾ kultura fizyczna
 ¾ edukacja
 ¾ działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

 ¾ przeciwdziałanie uzależ-
nieniom

 ¾ prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego

 ¾ pomoc społeczna, w tym 
zapewnienie schronienia 
osobom bezdomnym
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W dawnym Domu Przedpogrzebowym przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach po-
wstanie piąty oddział Muzeum w Gliwicach – Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. 
Będzie to jedyny tego rodzaju ośrodek w Polsce. Modernizacja budowlana tego 
wyjątkowego obiektu została zakończona. 

Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych w Gliwicach, który 
nadzorował prace budowlane 
w dawnym Domu Przedpogrze-
bowym podpisał  umowę z Mu-
zeum w Gliwicach na dzierżawę 
obiektu przy ul. Poniatowskiego. 
Modernizacja budynku została 

zakończona. Końca dobiega 
również naprawa i wzmocnienie 
dachu. – Do 2008 roku obiekt 
należał do Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej. Popadał w ruinę. 
Niszczał. W 2008 roku Gmina 
Wyznaniowa Żydowska prze-
kazała obiekt Miastu Gliwice. 

Miasto natychmiast zabez-
pieczyło zabytek  przed dalszą 
dewastacją. Wymieniono dach, 
wykonano inne prace zabezpie-
czające. W momencie, gdy mia-
sto przejęło obiekt rozpoczęły się 
analizy jak go wykorzystać. Pod-
jęto decyzję, że w dawnym Domu 
Przedpogrzebowym powstanie 
filia gliwickiego muzeum – mówi 
Krystian Tomala, zastępca prezy-
denta Gliwic. 

MIASTO  
PRZYWRACA BLASK

Zasadnicze prace budowla-
ne przy modernizacji dawnego 
Domu Przedpogrzebowego roz-
poczęły się w maju 2014 roku. 
Wcześniej wiele miesięcy trwały 
przygotowania do inwestycji: 
tworzenie projektów, zdobywa-
nie pozwoleń, postępowania 
przetargowe. – Ubytki w cegłach, 
braki w tynku, powybijane szyby, 
przegnite drzwi – taki stan zasta-
liśmy. Patrząc na pięknie wyre-
montowany obiekt, dziś trudno 
sobie wyobrazić jego poprzedni 

stan. Zakres wykonanych prac 
jest bardzo szeroki – mówi Tade-
usz Mazur, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych. 
Wykonano izolację fundamen-
tów, odnowiono elewację bu-
dynku z efektownej cegły klin-
kierowej, wymieniono wszystkie 
instalacje elektryczne, sanitarne  
i wodociągowe, zainstalowano 
klimatyzację, usunięto stare tyn-
ki i położono nowe, wzmocniono 
sklepienie, ocieplono strop i za-
bezpieczono przeciwpożarowo 
więźbę dachową, zamontowano 
nowe sanitariaty, położono nowe 
posadzki, zamontowano oświe-
tlenie, wymieniono okna i drzwi, 
zagospodarowano teren wokół. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
wnętrze dawnej sali ceremo-
nialnej – obecnie sali głównej.  
Do okien wróciły kolorowe witra-
że. Na sklepieniu zrekonstruowa-
no polichromię przedstawiającą 
rozgwieżdżone niebo. Moderni-
zacja Domu Przedpogrzebowe-
go kosztowała blisko 6,5 mln zł  
z budżetu Miasta Gliwice. 

DOM DLA WSZYSTKICH
Ten wyjątkowo cenny archi-

tektonicznie i historycznie obiekt, 
który staraniem Miasta Gliwice 
został odrestaurowany i zmoder-
nizowany, stanie się  pierwszym 
w Polsce ośrodkiem poświęco-
nym historii Żydów na Górnym 
Śląsku, a równocześnie miejscem 
żywej debaty o tożsamości Gli-
wic i Górnego Śląska. – Gliwicki 
ośrodek, powstający w dawnym 
Domu Przedpogrzebowym, bę-
dzie miał charter otwarty dla tych 
wszystkich osób i instytucji, które 
zajmują się gromadzeniem i opra-
cowywaniem informacji o Żydach 
na Górnym Śląsku, którzy  byli nie 
tylko częścią Gliwic, ale całego 
regionu: jego kultury, gospodarki  
i nauki – mówi dyrektor Muzeum 
w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk. 
Wzniesiony w charakterystycz-
nym dla Gliwic przełomu XIX i XX 
wieku stylu neogotyckim obiekt 
to zabytek niezwykłej urody, a tak- 
że wyjątkowe dzieło wyjątkowego 
architekta Maxa Fleischera. 

(as)

AKTUALNOŚCI

Dom Pamięci…  
Jedyny taki w Polsce!

Przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka powstał Gliwicki Zakład  
Aktywności Zawodowej. To miejsce, które ma pomóc osobom niepełnosprawnym 
zdobyć doświadczenie i zapewnić dobry start na rynku pracy. 

W specjalnie zaprojektowa-
nym budynku przy ul. Dolnej 
Wsi powstała hala produkcyjna, 
pomieszczenia biurowe i część 
socjalna.

Obiekt i jego otoczenie przy-
stosowano do potrzeb przyszłych 

pracowników. Pomieszczenie 
produkcyjne wyposażono w no-
woczesne maszyny, przeznaczo-
ne do produkcji przemysłowej  
w zakresie poligrafii. Zatrud-
nienie w ZAZ znajdzie 45 osób 
z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności. 
Będą świadczyć usługi sprząta-
jące i poligraficzne.

 – Dla osób z różnymi dys-
funkcjami przygotowano kom-
pleksową ofertę: będzie tu moż-
na również skorzystać z usług 
poradnictwa zawodowego czy 
kursów specjalistycznych – mówi 
Krystian Tomala, zastępca prezy-
denta Gliwic.   

Nowe miejsce da osobom 
niepełnosprawnym możliwość 
pracy w warunkach zakładu 

pracy chronionej. Praca w Gli-
wickim Zakładzie Aktywności 
Zawodowej ma być pierwszym 
krokiem w kierunku zawodowe-
go usamodzielnienia, impulsem 
do dalszego rozwoju. – Jak sama 
nazwa wskazuje to miejsce ma 
aktywizować. To nie jest praca 
na stałe. Zakład jest zobowiąza-
ny do przyuczenia do zawodu, ale 
też poszukiwania nowych miejsc 
zatrudnienia dla osób niepełno-
sprawnych – tłumaczy „Miejskie-
mu Serwisowi Informacyjnemu 
– Gliwice” Tomasz Ocieczek, dy-
rektor Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Janusza Korczaka. 

Budowa, która kosztowała 
ponad 1,5 mln zł, została sfi-
nansowana z budżetu miasta  
i środków PFRON.                 (mag)

Praca równych szans  
– ZAZ już otwarty 
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AKTUALNOŚCI/SESJA RADY MIASTA

OBRADY NA ŻYWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje 
popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie 
musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do internetu i komputera. Można tam śledzić bez-
pośredni 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
19 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w sali obrad w Ratuszu Miejskim rozpocznie się sesja 
Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności 

obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 8 paź-

dziernika 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 
Miasta Gliwice na 2015 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zarzą-
dzenia na terenie miasta Gliwice 
poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia z ty-
tułu inkasa.

9. Projekt uchwały w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie miasta Gliwice.

10. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę Rady Miasta Gliwice 
z 14 maja 2015 r. w sprawie 
określenia zwolnień z podatku 
od nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, 
pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, po-
moc na infrastrukturę sportową 
i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną.

11. Projekt uchwały w sprawie 
określenia wzorów formularzy 
składanych do organu podatko-
wego przez podatników z tytułu 
podatku od nieruchomości, po-
datku rolnego i podatku leśnego.

12. Projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu składania 
informacji o nieruchomościach  
i obiektach budowlanych, dekla-
racji na podatek od nieruchomo-
ści, informacji o gruntach, dekla-
racji na podatek rolny, informacji 
o lasach, deklaracji na podatek 
leśny za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej oraz 
możliwości składania deklaracji 
na podatek od środków trans-
portowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

13. Projekt uchwały w sprawie prze-
dłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Gliwice 
na okres od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. 

14. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na objęcie przez 
Miasto Gliwice udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

15. Projekty uchwał w sprawie wy-
rażenia zgody na objęcie przez 
Miasto Gliwice udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym 
Górnośląskiej Agencji Przed-
siębiorczości i Rozwoju Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią.

16. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na konwersję wie-
rzytelności Miasta Gliwice i Szpi-
tala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 
Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością oraz wyrażenia zgody 
na objęcie przez Miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym ka-
pitale zakładowym Szpitala Miej-
skiego nr 4 w Gliwicach Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością.

17. Projekt uchwały w sprawie usta-
lenia opłat za usuwanie i przecho-
wywanie pojazdów usuniętych  
z dróg na parking strzeżony.

18. Projekt uchwały w sprawie 
wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Gliwice na lata 
2016-2025.

19. Projekt uchwały w sprawie 
określenia warunków udzielania 
i wysokości stawki procentowej 
bonifikaty stosowanej przy sprze-
daży na rzecz najemców lokali 
mieszkalnych i domów jednoro-
dzinnych.

20. Projekt uchwały w sprawie od-
stąpienia od obowiązku przetar-
gowego oraz wydzierżawienia na 
czas nieokreślony nieruchomości 
opisanej jako działka nr 546, ob-
ręb Stare Miasto, znajdującej się 
przy ul. Świętokrzyskiej 3.

21. Projekt uchwały w sprawie 
warunków udzielenia bonifikat  
i wysokości stawki procentowej 
od opłat rocznych z tytułu użyt-
kowania wieczystego.

22. Projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia z obowiązku zbycia  
w drodze przetargu nierucho-
mości stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach pomiędzy ul. Przewozową 
i Królewskiej Tamy, obejmujących 
działki nr 487, 488, 489, 496/2, 
500/1, 502/1, obręb Kolej.

23. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności działek nr 539/3, 540, 
541, obręb Szobiszowice, o łącz-
nej powierzchni 5,3639 ha, stano-
wiących własność Miasta Gliwice.

24. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy  
z wnioskodawcą i wydzierżawie-
nie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położo-
nej przy ul. Bankowej, na okres 
20 lat.

25. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Akademickiej, na okres 
10 lat.

26. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia nowej umowy 
dzierżawy z wnioskodawcą i wy-
dzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Miasta 
Gliwice, położonych przy ul. Juliu-
sza Słowackiego, na okres 10 lat.

27. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
i zawarcie z dotychczasowym 
dzierżawcą umowy dzierżawy na 
czas nieoznaczony, nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta 

Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich.

28. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na ustanowienie  
w trybie bezprzetargowym na 
okres dziesięciu lat prawa odpłat-
nego użytkowania zabudowanej 
nieruchomości położonej przy 
ul. Architektów 142 w Gliwicach.

29. Projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocz-
towej i Płużyńskiego.

30. Projekt uchwały w sprawie roz-
wiązania Zespołu Szkół Gimna-
zjalnych i włączenia Gimnazjum 
dla Dorosłych do Górnośląskiego 
Centrum Edukacyjnego.

31. Projekt uchwały w sprawie uchy-
lenia uchwały nr V/71/2011 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 17 marca 
2011 r. w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XV/450/2008 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 24 kwietnia  
2008 r. w sprawie uchwalenia 
statutu jednostki budżetowej 
„Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych” w Gliwicach 
przy ul. Jagiellońskiej 21.

32. Projekt uchwały w sprawie nada-
nia statutu Gliwickiemu Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

33. Projekt uchwały w sprawie pro-
gramu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi na 2016 r. 

34. Projekt uchwały w sprawie zapro-
szenia w ramach repatriacji pięciu 
rodzin polskiego pochodzenia do 
osiedlenia się na terenie miasta 
Gliwice w 2016 r. 

35. Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla miasta Gliwice na lata 2016-
2020”.

36. Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla 
miasta Gliwice na rok 2016”.

37. Projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach.

38. Projekt uchwały w sprawie szcze-
gółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w schronisku 
dla bezdomnych mężczyzn.

39. Projekt uchwały w sprawie 
szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również 
trybu ich pobierania.

40. Projekt uchwały w sprawie roz-
patrzenia skargi mieszkańca na 
Prezydenta Miasta Gliwice.

41. Wolne wnioski i sprawy bieżące 
zgłaszane przez radnych.

42. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Gliwickie Spotkania 
Naukowe...

...to coroczna międzynarodowa konferencja, której 
tematyka obejmuje wykorzystanie biologii, genetyki 
molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad ra-
kiem, począwszy od badań podstawowych do zasto-
sowań klinicznych. 

W tym roku odbędzie się już 
po raz dziewiętnasty, a jej uczest-
nicy skupią się na różnorodności 
i ewolucji nowotworów, informa-
tycznej analizie procesów biolo-
gicznych, niekodujących RNA, 
biologicznym oddziaływaniu 
promieniowania i reaktywnych 
formach tlenu.

– W konferencji udział we-
zmą wykładowcy z czołowych 
ośrodków europejskich oraz  
z USA i Kanady, uczestniczyć tak-
że w niej będą liderzy zasłużonej 
w badaniach nad nowotworami 

organizacji „European Associa-
tion for Cancer Research” – za-
powiadają organizatorzy. 

Konferencja potrwa dwa 
dni, a rozpocznie się w piątek,  
20 listopada, w Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko, o godz. 
9.00.

Dokładny program i szcze-
gółowe informacje na temat 
Gliwickich Spotkań Naukowych 
można znaleźć na stronie inter-
netowej: http://gsn.io.gliwice.pl.

(mag)

Geoportal  
z Twoim udziałem?

Nowością Geoportalu Mieszkańca jest możliwość do-
dania przez internautów miejsca, w którym znajdują 
się stojaki rowerowe. Jak to zrobić? 

W Geoportalu Mieszkańca,  
w profilu „Sport”, powstała nowa 
warstwa: „stojaki rowerowe”.
Zawiera ona punkty, w których 
znajdują się administrowane 
przez Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych i Zarząd Dróg Miej-
skich, stojaki rowerowe oraz 
zdjęcia i podstawowe informacje 
określające lokalizację stojaków 
i liczbę miejsc na rowery. Nowe 
narzędzie „dodaj punkt” umoż-
liwia internautom dodawanie 

bezpośrednio na mapie miejsc, 
w których znajdują się stojaki 
rowerowe, wraz ze zdjęciami  
i dodatkowymi informacjami. 

Geoportal Mieszkańca to 
wielofunkcyjne i bardzo przyda-
ne rozwiązanie, dzięki któremu 
łatwo można znaleźć placówki, 
jednostki, ulice czy miejsca na te-
renie Gliwic. Geoportal dostępny 
jest na stronie www.gliwice.eu.

(mf)
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WYNIKI WYBORÓW DO RAD OSIEDLI

Rada Osiedla  
BAILDONA:

1. Baran Wojciech
2. Mikołajczak Jan
3. Cebula Elżbieta 
4. Łój Łukasz
5. Chirowska Kinga
6. Dąbrowska Bernadeta
7. Chmielewska Ewa
8. Baranowska Jolanta
9. Szuper Jolanta
10. Dąbrowski Henryk 
11. Śliwa Aleksandra
12. Frączek-Wiercigroch Monika
13. Tyrała Krzysztof
14. Kożuszek Piotr
15. Jasińska Krystyna

Rada Osiedla  
OBROŃCÓW POKOJU:

1. Bielec Krzysztof
2. Bohdanowicz Marek
3. Charmułowicz Paulina
4. Chopcian Patryk
5. Czumak-Bieniecka Anna
6. Duszenko Sławomir
7. Hajbowicz Leszek
8. Kłyś Ryszard
9. Łęczyńska Kazimiera
10. Skubisz Wojciech
11. Superat Bogusław
12. Turejko Tomasz
13. Widera Jacek
14. Wieczorek Jarosław
15. Zaria-Zarine Kazimiera

Rada Osiedla  
ŚRÓDMIEŚCIE:

1. Lisowska Katarzyna
2. Biegun-Awramienko Izabella
3. Kozioł Szymon
4. Sowińska Danuta
5. Konior Małgorzata
6. Tovmasyan Petros
7. Czajkowska-Turek Mirella
8. Bieniek Bożena
9. Bieniek Marek
10. Cisek Teresa
11. Deszcz Joanna
12. Pieczyrak Andrzej
13. Kwiatek Robert
14. Drzażdżyńska Barbara
15. Giller Andrzej

Rada Osiedla  
TRYNEK:

1. Bednarczyk Beata
2. Brzoza Jerzy
3. Chmielewski Łukasz
4. Chwolka Mariusz
5. Kajdanowicz Anna
6. Kecmaniuk Renata
7. Kondraciuk Danuta
8. Łach Krzysztof
9. Nikiel-Czyż Małgorzata
10. Mełech Malwina
11. Proszowska Lilianna
12. Seliga Paweł
13. Wesoły Joanna
14. Wypych Jarosław
15. Zamojski Oskar

Rada Osiedla  
WILCZE GARDŁO:

1. Malczewski Krzysztof
2. Pietrynek Daniel
3. Malik Jarosław
4. Dąbrowska Bogumiła
5. Kasprzak Dariusz
6. Foit Dariusz
7. Czyszczoń Barbara
8. Janusz Paweł
9. Mandok Andrzej
10. Władarz Agnieszka
11. Żak Janusz
12. Michta Aleksandra
13. Kasprzak Tomasz
14. Jarzębowski Sławomir
15. Adamski Damian

Rada Osiedla  
WOJSKA POLSKIEGO:

1. Trochimowicz Jacek
2. Płuciennik Celina
3. Matuszny Wojciech

Rada Osiedla  
WÓJTOWA WIEŚ:

1. Winkler Jolanta
2. Maj-Malitowska Agnieszka
3. Malitowski Jerzy
4. Skrzyszewska Natalia
5. Fiołka Skrzyszewska Aldona
6. Lubowski Zbigniew
7. Wajda Anna
8. Warzecha Bogumiła
9. Rosławska Grażyna
10. Łyda Maria Jolanta
11. Wojtas-Swoszowska Justyna
12. Bartkowska Dorota
13. Eichhof Jan
14. Pineles Barbara
15. Wojtas Piotr

Rada Osiedla  
ZATORZE:

1. Byrczek Michał 
2. Golec Wiesław 
3. Dąbrowska Grażyna 
4. Dąbrowska Marta 
5. Kogowska-Piasecka Elżbieta 
6. Curyło Leszek 
7. Szejka Bożena
8. Polewka Tomasz 
9. Jasik Grzegorz 
10. Trzeszkowska-Nowak Zofia
11. Węcławik Łukasz
12. Kozłowski Bogdan 
13. Piasecki Tomasz 
14. Sobczyk Emilia
15. Sternik Barbara 

Rada Osiedla  
ŻERNIKI:

1. Adamkiewicz Mieszko
2. Bucher Mariola
3. Dyza Andrzej
4. Franiel Stanisław
5. Hauschild Aleksandra
6. Hauschild Józef
7. Henel-Uruska Alicja
8. Hławiczka Andrzej
9. Korczyńska Teresa
10. Koszorz Renata
11. Kupczyk Edward
12. Lubański Tadeusz
13. Orantek Małgorzata
14. Peick Irena
15. Sokołowska Florentyna

Rada Osiedla  
OSTROPA:

1. Budzik Karina
2. Dapkun Adam
3. Dylong Urszula
4. Jonderko Krzysztof
5. Krotofil Beata
6. Magiera Gerard
7. Nowak Renata
8. Oślizło Małgorzata
9. Pietrzyk Artur

Rada Osiedla  
SIKORNIK:

1. Dragon Dominik 
2. Grela Piotr 
3. Borecka Justyna 
4. Skwara Bernard 
5. Czarny Sebastian 
6. Mandrak-Schlifka Dominika 
7. Skwara Łukasz
8. Kapusta Paweł 
9. Brzezicki Ryszard 
10. Wiszniewski Jacek
11. Czarnecki Dariusz 
12. Hojowski Przemysław 
13. Węglarz Bogusław 
14. Linek Krzysztof 
15. Dragon Grzegorz 

Rada Osiedla  
SOŚNICA:

1. Zieleń Jerzy
2. Świerczyńska Jadwiga
3. Skoczylas Franciszek
4. Gonciarz Jarosław
5. Chwedoruk Ewa
6. Jabłoński Adam
7. Krawiec Anna
8. Samul Grzegorz
9. Sierak Grzegorz
10. Bielecka Karolina
11. Tyszkiewicz Stanisław
12. Hiszpański Mirosław
13. Buras Andrzej
14. Matuszyński Józef
15. Kopij Rozalia

Rada Osiedla  
STARE GLIWICE:

1. Kristman Stanisław
2. Maciejowski Edward
3. Piela Marek
4. Ciesielski Edward
5. Głuszczyszyn Teresa
6. Kamińska Krystyna
7. Urban Andrzej
8. Piela Waldemar
9. Adwent Danuta
10. Gąsior Danuta
11. Łągiewka Danuta
12. Mikulski Jacek
13. Gabriel Mirosław
14. Paska-Różańska Bogusława
15. Szczęśniak Teresa

Rada Osiedla  
BOJKÓW:

1. Wróblewski Paweł 
2. Świątek Krzysztof 
3. Wróblewska Agata 
4. Kogut Zbigniew 
5. Salamon Łukasz 
6. Kowalczyk Małgorzata 
7. Stepowany Marta 
8. Bosakowska Barbara 
9. Sąsiadek Kamil 
10. Gorczyński Grzegorz 
11. Niewiem Krystian 
12. Woźniak-Piśnicka Monika 
13. Borc Jacek 
14. Szajnakowska-Sąsiadek Patrycja 
15. Wiński Waldemar 

Rada Osiedla  
CZECHOWICE:

1. Gałąska Piotr
2. Gawlik Franciszek
3. Gorlicki Daniel
4. Kacprzyk Andrzej
5. Kałuża Aleksandra
6. Kasza Artur
7. Kasza Karolina
8. Skoczylas Agnieszka
9. Skoczylas Piotr
10. Szelka Andrzej
11. Szelka Elżbieta
12. Wachtarczyk Edward
13. Wachtarczyk Maria
14. Wachtarczyk-Wielkopolan 

Aleksandra
15. Waresiak Agata

Rada Osiedla  
LIGOTA ZABRSKA:

1. Ziach Marcin
2. Grabiec Marcin
3. Pierzchała Łukasz
4. Wójcik Aneta
5. Łuba Aneta
6. Kochoń Jerzy
7. Możdżeń Michał
8. Sosna Aleksandra
9. Wójtowicz Wojciech
10. Dutkiewicz Bartłomiej
11. Lisek Patryk
12. Tomczak Mateusz
13. Wodka Piotr
14. Łojewska Dorota
15. Cieśla Aleksander

Rada Osiedla  
ŁABĘDY:

1. Sowa Krystyna
2. Gorczyca-Kamaj Sabina
3. Mizera Ewa
4. Jaros Renata
5. Fic Bernard Jan
6. Barcik Tadeusz
7. Tyrakowski Jerzy Paweł
8. Pietrzak Bogusław
9. Szubert Joanna
10. Michalski Roman
11. Caban Piotr
12. Kończak Barbara
13. Maszniew Grażyna
14. Tyrakowski Mikołaj
15. Kosowicz Dariusz

Rada Osiedla  
KOPERNIKA:

1. Walter-Łukowicz Grażyna 
2. Malec Ryszard 
3. Blechinger Irena 
4. Sarliński Krzysztof 
5. Podmagórska Zofia 
6. Buchta Jacek 
7. Grzyb Danuta 
8. Zaborska-Jaszczuk Barbara
9. Majgier Andrzej 
10. Kapuściński Witold 
11. Drzymała Anna 
12. Szołtysik Anna 

4

5

6

15 listopada 2015 r. odbyły się wybory do gliwickich Rad Osiedli. 
Poniżej przedstawiamy składy poszczególnych Rad. Pełne wyniki wyborów zamieszczone są  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach bip.gliwice.eu w zakładce Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli
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Rada Osiedla  
SZOBISZOWICE:

1. Filipowska Małgorzata
2. Fischer Szymon
3. Harłoszyńska Irena
4. Hędrzak Andrzej
5. Kłos Piotr
6. Kocyan Anna

12

13

14

15

16

17

18

19
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13. Dobrzańska Bogumiła 
14. Janiszek Marek Andrzej 
15. Michczyński Adam 

10. Szombierska Bogusława
11. Szombierski Jerzy
12. Tkacz Roman 
13. Tkacz Sylwia
14. Var Bogya de Csepy Marta 
15. Wysocki Joachim

7. Łanuszewska Joanna
8. Pawlik Paweł
9. Piegza Marek
10. Prejzner Zdzisław Edward
11. Rapacz Maria
12. Tylutko Marta
13. Tylutko Tomasz
14. Witek Tadeusz Czesław
15. Zieliński Tomasz

4. Popowicz Jan
5. Korolewicz Andrzej
6. Łoś Władysław
7. Szafert Janusz
8. Ferdynandzki Marcin
9. Misztal Jarosław
10. Pawlik Krzysztof
11. Zubik Krzysztof
12. Magiera Małgorzata
13. Staneczek Michał
14. Gogolińska Elżbieta
15. Maruda Andrzej
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Śląskie  
Centrum Logistyki S.A.,  

44-100 Gliwice,  
ul. Portowa 28

WYDZIERŻAWI ZORGANIZOWANĄ 
CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ŚCL S.A. 

W GLIWICACH  
PRZY UL. PORTOWEJ 28

Wszelkie informacje można uzyskać 
w siedzibie ŚCL S.A.  

pod nr tel. 32 / 301 84 07,
 jak również na stronie internetowej

www.scl.com.pl

OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji 

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

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

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach” w sprawie: 

Dostawy ubrań służbowych dla  
kierowców PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PO/TM/1/2015

Termin składania ofert:  
30 listopada 2015 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
30 listopada 2015 r. o godz. 10.00

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

przetargi oraz na www.pkm-gliwice.com.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji  

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,  
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego 
organizowanego wg procedur określonych 

„Regulaminem PWiK Gliwice” pn. 

„Dostawa wapna tlenkowego CaO 
sucho palonego mielonego”.

Termin składania ofert:  
19 listopada 2015 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
19 listopada 2015 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej – Gli-

wice Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego  

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

dostawę części zamiennych do anali-
zatorów Servomex model 2700 i 4900.

Termin składania ofert:  
25 listopada 2015 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
25 listopada 2015 r. o godz. 10.00

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

Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice,
zawiadamiają o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego – dostawa, pod nazwą:

Dostawa artykułów żywnościowych do czterech Oddziałów Żłobków 
Miejskich w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 listopada 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2015 r. o godz. 9.15

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

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

• elektryk samochodowy – wykształcenie 
średnie, podstawowe doświadczenie za-
wodowe, umiejętność obsługi komputera, 
naprawa i konserwacja użytkowych pojaz-
dów mechanicznych w zakresie elektrycz-
no-elektronicznym, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice, woj. śląskie;

• formierz ręczny – wykształcenie min. zawo-
dowe, mile widziane doświadczenie w zakre-
sie formowania wyrobów, obsługa wózka 
widłowego (gazowego), zakres obowiązków: 
prace przy formowaniu wyrobów betono-
wych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• kierowca kat. C+CE – wykształcenie zawo-
dowe, spec. kierowca – mechanik, doświad-
czenie: 1 rok, transport towarów sypkich, 
jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska, 
baza: Łany Wielkie; 

• księgowa – wykształcenie średnie, doświad-
czenie zawodowe min. 2 lata w biurze rachun-
kowym, pełna księgowość + bilanse, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• sprzedawca – wykształcenie zawodowe lub 
średnie, wymagane minimum roczne do-
świadczenie zawodowe w branży piekarniczo-
cukierniczej, obsługa kasy fiskalnej, umiejęt-
ność współpracy w zespole, dobry kontakt z 
klientem, aktualna książeczka sanepidowska, 
praca na dwie lub trzy zmiany, miejsce pracy: 
sklepy firmowe na terenie Gliwic;

• technolog – wykształcenie średnie lub 
wyższe techniczne, min. rok doświadczenia 
zawodowego, znajomość rysunku technicz-
nego oraz AutoCad, zakres obowiązków: 
prowadzenie dokumentacji technicznej, wy-
magana biegła obsługa programu AutoCad, 
branża metalowa, miejsce pracy Gliwice.

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Gliwicach  
informuje, 

iż 30 listopada 2015 r.  
(poniedziałek) Ośrodek będzie 

czynny w godzinach  
od 7.30 do 15.30.

Kasa Ośrodka czynna będzie w tym 
dniu w godz. od 11.00 do 14.00. 
3 grudnia 2015 r. (czwartek) czas 

pracy  Ośrodka Pomocy Społecznej 
zostanie wydłużony  
do godziny 17.00.
Kasa czynna będzie  

w godz. od 11.00 do 16.00.

OFERTY PRACY

nabór nr 
KD.210.31.2015.PO-3

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Podatków i Opłat 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stro-
nie 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 in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

gólnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 2 grud-
nia 2015 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go 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. 

nabór nr 
KD.210.30.2015.PO-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na 

stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Podatków i Opłat 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy 
/ Urząd Miejski oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok  
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

gólnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 27 lis- 
topada 2015 r. do godz. 15.00 w Wy-
dziale 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 termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

Komendant Straży  
Miejskiej w Gliwicach,  

ul. Bolesława Śmiałego 2A,  
44-121 Gliwice 

ogłasza nabór do pracy 
na wolne stanowisko urzędnicze  

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć  
w zamkniętej kopercie do  Straży Miejskiej  
w Gliwicach, pok. 113 lub przesłać za pośred-
nictwem poczty w terminie do 23 listopada 
2015 r. do godz. 10.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „Kandydat na sta-
nowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyj-
no-Finansowym”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod  
nr 32/338-19-74 lub 32/338-19-83.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 38 
w Gliwicach, ul. Literatów 41,

ogłasza nabór na stanowisko kucharza 
w wymiarze 6/8 etatu 

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• prawidłowe przygotowywanie posiłków zgod-

nie z normami higieny i technologii żywienia, 
• przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia 

i oszczędnego gospodarowania środkami 
żywnościowymi,

• stosowanie i wdrażanie zasad systemu 
HACAP,

• przestrzeganie regulaminów i wewnętrz-
nych procedur obowiązujących w Przed-
szkolu Miejskim nr 38.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie kierunkowe – gastronomiczne,
• znajomość zagadnień z zakresu żywienia 

zbiorowego,
• staż pracy w żywieniu zbiorowym – co 

najmniej 2 lata.

Cechy charakteru:
samodzielność, systematyczność, umiejętność 
pracy w zespole, komunikatywność, wysoka 
kultura osobista, bardzo dobra organizacja  
i etyka pracy, odpowiedzialność w podejmowa-
niu decyzji oraz wdrażaniu własnych pomysłów.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny z klauzulą: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, 

• CV,
• kserokopie dokumentów poświadczających 

staż pracy i kwalifikacje,
• oświadczenie o niekaralności za przestęp-

stwo popełnione umyślnie.

Dokumenty należy składać do 20 listopada 
2015 r. w przedszkolu, w godz. 9.00-13.00. 
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 24 listopada 
2015 r. do godz. 14.00 w PM nr 38 w Gliwicach.
Dyrektor PM 38 zastrzega sobie prawo do od-
powiedzi tylko na wybrane oferty, a także możli-
wość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Oferty z 12 listopada 2015 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu

I. Zakres zadań, które będą 
wykonywane na stanowisku 
referenta:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumentacji 

rozliczeniowej dla potrzeb 
ZUS i US,

• sporządzanie deklaracji 
i sprawozdań z zakresu 
PFRON i GUS,

• sporządzanie zaświadczeń  
o wynagrodzeniu oraz in-
nych dokumentów związa-
nych z ubieganiem się przez 
pracownika o rentę lub 
emeryturę,

• szczegółowy zakres zadań 
określi przydział czynności.

II. Wymagania na stanowisko 
referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywatelem 

polskim lub osobą niepo-
siadającą polskiego oby-
watelstwa, jeżeli posiada 
znajomość języka polskiego 
potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach  
o służbie cywilnej i na pod-
stawie umów międzynaro-
dowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje 
jej prawo do podjęcia zatrud-
nienia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

• kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych,

• kandydat posiada kwalifika-
cje zawodowe wymagane 
do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku,

• min. 2-letnie doświadczenie 
na stanowisku bezpośred-
nio związanym z obsługą 
wynagrodzeń w oświacie,

• umiejętność obsługi kom-
putera, w szczególności ta-
kich programów jak pakiet 
MS Office, Płatnik, QWARK, 
PFRON,

• znajomość przepisów z za- 
kresu Karty Nauczyciela, 
prawa pracy, podatkowych 
i ZUS,

• kandydat nie był skazany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

• kandydat cieszy się niepo-
szlakowana opinią.

W zakresie wykształcenia:

1) wykształcenie min. średnie 
ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów w za-

kresie ustaw: o finansach 
publicznych, o pracowni-
kach samorządowych oraz 
o ochronie danych osobo-
wych,

• co najmniej 3-letni staż pra-
cy w jednostce oświatowej.

III. Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
komunikatywność, umiejęt-
ność współpracy w grupie, 
umiejętność organizowania 
pracy własnej.

IV. Informacja o warunkach 
pracy na danym stanowisku
• praca w systemie jednoz-

mianowym, godziny pracy 
do uzgodnienia.

V. Informacja o wymaganych 
dokumentach:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae,
• oryginał kwestionariusza 

osobowego,
• kserokopie świadectw 

pracy;
• kserokopie dokumentów 

potwierdzające wykształ-
cenie i kwalifikacje zawo-
dowe,

• inne dokumenty o posiada-
nych kwalifikacjach i umie-
jętnościach,

• oświadczenie o stanie zdro-
wia niezbędnym do pracy 
na danym stanowisku,

• oświadczenie o korzystaniu 
z pełni praw publicznych  
i o niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty apli-
kacyjne – list motywacyjny, 
szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU 
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą z 22 mar- 
ca 1999 r. o pracownikach sa-
morządowych (DzU z 2001 r., 
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące ter-
minu, miejsca i formy składa-
nia dokumentów

Dokumenty należy składać 
do 11 grudnia 2015 r. do godz. 
10.00 w sekretariacie Gim-
nazjum nr 4 im. J. Pukowca,  
ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. 
Aplikacje, które wpłyną po 
wskazanym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr 32/232-30-33, 
wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po 
rozmowach kwalifikacyjnych, 
które odbędą się 14 grudnia 
2015 r. (poniedziałek) od godz. 
8.00, ze wszystkimi kandyda-
tami spełniającymi wymogi 
formalne. Wybrany kandydat 
zostanie powiadomiony tele-
fonicznie do 15 grudnia 2015 r.
Planowany termin zatrudnie-
nia: od 1 stycznia 2016 r.

VII. Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po 3 miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jedno-
stce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych wy-
niósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik 
zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłą-
czeniem kierowniczych stano-
wisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania do-
datkowe.

Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego upraw-
nienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2589
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2604
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,300
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,300
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,299
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,299
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2609
http://www.smgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,6239,,
https://instagram.com/gliwice_official/
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że 1 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się 
ustny przetarg nieograniczony na wysokość czynszu 
dzierżawnego nieruchomości położonej przy ul. Cho-
rzowskiej 5, zabudowanej budynkiem sali sportowej 
wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, któ-
rej budowa zrealizowana została na nieruchomości 
obejmującej część działek nr 820, 818/1, 818/9 i 932, 
obręb Zatorze, z przeznaczeniem zgodnym z obec-
nym sposobem zagospodarowania oraz określonym  
w dokumentacji projektowej, na okres 3 lat. 
Minimalna wysokość stawki 
czynszu dzierżawnego za nie-
ruchomość wynosi: 
300,00 zł netto w stosunku 
miesięcznym (słownie złotych: 
trzysta 00/100). 
Wadium: 6 000,00 zł netto 
(słownie złotych: sześć tysię-
cy 00/100) należy wpłacić na 
konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania 
umowy dzierżawy staje się 
kaucją gwarancyjną prawidło-
wego wykonania warunków 
umowy i pozostaje na koncie 
depozytowym Urzędu do dnia 
zakończenia umowy dzierżawy, 
na warunkach i zasadach okre-
ślonych w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy wydzierża-
wiającym a bankiem. Kwota ka-
ucji podlega oprocentowaniu 
wg zasad określonych w ww. 
umowie. Oprocentowanie mo-
że ulec zmianie w trakcie obo-
wiązywania przedmiotowej 
umowy. Kaucja gwarancyjna 
stanowi zabezpieczenie prawi-
dłowego wykonania warunków 
dzierżawy i pod tym warun-
kiem podlega zwrotowi po 
wygaśnięciu umowy dzierżawy.

Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym 

uczestnikom przetargu  
w terminie do 7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu 
na wskazane konto ban-
kowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba 
ustalona jako zwycięzca 
przetargu nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy dzierżawy 
w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu.

Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne 
prowadzące działalność go-
spodarczą, które wpłacą wa-
dium w wysokości określonej 
w niniejszym ogłoszeniu. 
Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej  
30 listopada 2015 r.
Szczegółowe warunki przetargu 
zawiera specyfikacja przetar-
gowa stanowiąca załącznik 
do zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice PM-1842/15  
z 9 listopada 2015 r., dostępna 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach http://
bip.gliwice.eu w dziale Ogło-
szenia i komunikaty /Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu. 

Licytacja odbędzie się 1 grud- 
nia 2015 r. w pokoju 432  
(IV piętro) w gmachu Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Roz-
poczęcie czynności przetargo-
wych nastąpi o godz. 10.00.
W przypadku wypełniania 
obowiązków przez dzierżawcę 
w sposób rzetelny, po upływie 
3-letniego okresu obowiązy-
wania umowy, istnieje moż-
liwość przedłużenia umowy 
dzierżawy w trybie bezprze-
targowym na kolejny okres, 
uzgodniony przez strony lub 
zawarcia umowy na czas nie-
określony. 
UWAGA! W chwili obecnej 
nieruchomość jest przedmio-
tem czynności zmierzających 
do jej odebrania od dotychcza-
sowego użytkownika.
Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu 
czy ustalenia terminu oględzin 
nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, tel. 32/239-12-66/41.

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

27 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1120/3, obręb Stare 
Gliwice, KW GL1G/00109170/3, przy ul. Chemicznej.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 441 600,00 zł
Wadium: 44 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 4420,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto 
i zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (2011.177.1054).
Nieruchomość niezabudowana 
obejmująca działkę nr 1120/3, 
obręb Stare Gliwice, została 
przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-1490/2015 
z 3 września 2015 r. 

Opis nieruchomości
Działka nr 1120/3, obręb Stare 
Gliwice o powierzchni 0,2476 ha, 
stanowi teren niezabudowany, 
częściowo ogrodzony, przy czym 
ogrodzenie nie przebiega wzdłuż 
granic geodezyjnych. Działka  
o nieregularnym kształcie, częścio-
wo zagospodarowana jako ogród 
przydomowy, porośnięta zielenią 
niską i wysoką. Na działce wystę-
pują różnice w wysokości terenu.
Usunięcie drzew i krzewów mo-
że wymagać wcześniejszego uzy-
skania pozwolenia na wycinkę. 
Więcej informacji można uzy-
skać w Wydziale Środowiska UM  
w Gliwicach.
Ogrodzony fragment działki jest 
obecnie użytkowany przez wła-
ściciela nieruchomości sąsiedniej. 
Nieruchomość zostanie wydana  
w terminie 14 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu.
Uzbrojenie
Przez działkę przechodzi sieć 
ciepłownicza wraz z komorą 

podziemną, sieć kanalizacji desz-
czowej kD400 oraz nieczynna sieć 
gazowa. Usunięcie nieczynnej sie-
ci gazowej może nastąpić kosztem 
i staraniem przyszłego właściciela 
działki na podstawie wytycznych 
firmy PGNiG S.A.
Dla sieci ciepłowniczej ustano-
wiona została nieograniczona  
w czasie służebność przesyłu po-
legająca na prawie korzystania  
z części obciążonej nieruchomości 
w pasie odpowiadającym długości 
i szerokości urządzeń ciepłowni-
czych na niej posadowionych, 
wchodzących w skład Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach w rozumie-
niu art. 49 par 1 Kodeksu cywil-
nego i stanowiących jej własność,  
w celu korzystania z tych urządzeń 
zgodnie z ich przeznaczeniem.
W pobliżu znajdują się sieć kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej, sieć 
energetyczna, sieć gazowa i sieć 
wodociągowa.
Możliwość i warunki podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dys-
ponentami.
Skomunikowanie
Dojazd do nieruchomości od  
ul. Złotej. Warunki skomuniko-
wania i lokalizacji zjazdu należy 
uzgodnić z Zarządem Dróg Miej-
skich w Gliwicach.
Działka sprzedawana w stanie 
istniejącym w terenie.

Przeznaczenie nieruchomości 
oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXIV/1036/2010 Rady Miej-

skiej w Gliwicach z 29 kwietnia 
2010 r. miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
nieruchomość niezabudowana 
obejmująca działkę nr 1120/3, 
położona jest na obszarze ozna-
czonym symbolem 18MNn, co 
oznacza: tereny nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna (tylko budynki bliźnia-
cze lub szeregowe, brak możliwo-
ści zabudowy działki budynkiem 
wolnostojącym).
Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.
Z uwagi na zapisy planu zagospo-
darowania przestrzennego oraz 
lokalizację sieci uzbrojenia terenu 
na działce występują istotne ogra-
niczenia w możliwości zabudowy  
i zagospodarowania terenu.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne, któ-
re wniosą wadium w wysokości  
44 200,00 zł w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na kon-
to bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A., 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, działka 
1120/3, obr. Stare Gliwice, imię 
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa 
firmy oraz NIP, na czyją rzecz nie-
ruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóź-
niej 21 stycznia 2016 r. 

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

na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /  
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

18 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w pokoju nr 432 
(IV piętro), rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, 
położonej w Gliwicach przy ul. Gierymskiego, obręb Zato-
rze, obejmującej działkę nr 300 o pow. 0,0150 ha i działkę 
nr 301 o pow. 0,0362 ha, zapisanych w księdze wieczystej 
nr GL1G/00039905/3 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem 
własności zabudowy, na rzecz podmiotów lub ich następ-
ców prawnych, którzy dokonali zabudowy tego gruntu. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 101 585,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 
1020,00 zł
Cena nieruchomości opodatko-
wana 23% podatkiem VAT na pod-
stawie ustawy z  11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług  
(t. j. Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.).

Zgodnie z zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-536/15  
z 13 marca 2015 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości gruntowej wraz 
z nieodpłatnym przeniesieniem 
własności zabudowy, poło-
żonej w Gliwicach w obrębie 
Zatorze, przy ul. Gierymskie-
go, obejmującej działki nr 300  
i nr 301 o łącznej pow. 0,0512 ha, 
KW GL1G/00039905/3, w trybie 
ustnego przetargu ograniczone-
go do właścicieli lub ich następ-
ców prawnych, którzy dokonali 
zabudowy gruntu. 
Wybór formy przetargu ograni-
czonego do ww. podmiotów pra-
wa następuje z uwagi na fakt, że 
nieruchomość publiczna została 
zabudowana budynkiem użytko-
wym, którego wartość znacznie 
przekracza zajętej na ten cel 
działki i w związku z tym, Mia-
sto Gliwice jako właściciel gruntu 
ma prawo żądać, na podstawie 
art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, 
aby ten kto dokonał zabudowy, 
nabył od niego zajęty grunt za 
odpowiednim wynagrodzeniem.

Sprzedaż nieruchomości 
odbywa się zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości  
(t. j. DzU z 2014 r., poz. 1490) 
oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(j. t. DzU z 2015 r., poz. 1774).

Opis nieruchomości
Nieruchomość stanowią działki 
nr 300 i nr 301, zabudowane 
budynkiem użytkowym o pow. 
użytkowej 114 m², który nie sta-
nowi własności Miasta Gliwice. 
Kształt nieruchomości zbliżony 
jest do prostokąta, część nieza-
budowana stanowi dojście do 
budynku i zieleń niską. Teren 
uzbrojony w sieci: wodociągo-
wą i kanalizacyjną, elektroener-
getyczną. Przez nieruchomość 
przebiega sieć gazowa oraz cie-
płownicza.
Nieruchomość jest obciążona 
nieograniczoną w czasie służeb-
nością przesyłu na rzecz Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Gliwice Sp. z o.o.
Nieruchomość gruntowa jest 
przedmiotem dzierżawy do  
30 czerwca 2016 r.
W rejestrze gruntów działki 
nr 300 i nr 301 oznaczone są 
symbolem: „Bi”, co oznacza inne 
tereny zabudowane. 
Korzystanie z wszelkich urzą-
dzeń infrastruktury technicznej 
wymaga uzgodnienia z dyspo-
nentami sieci i obciąża całko-
wicie nabywcę nieruchomości. 
Przed przystąpieniem do prze-
targu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istnie-

jącym. Sprzedający nie odpo-
wiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice 
teren położony w Gliwicach przy 
ul. Gierymskiego, obejmujący 
działki nr 300, 301, obr. Zato-
rze, oznaczony jest symbolem:  
14 U – co oznacza: tereny usług 
różnych – istniejące.
 Dla obszaru oznaczonego sym-
bolami od 1 U do 22 U obowią-
zują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym komercyjne;
2. przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa 
jedno- i wielorodzinna,
b) zabudowa gospodarcza (ga-
raże, bud. pomocnicze),
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury techn.,
e) zieleń urządzona.
Ponadto przedmiotowy teren:
• objęty jest zasięgiem ścisłe-

go obszaru rewitalizacji,
• dz. nr 301 znajduje się w gra- 

nicach terenów, na których 
możliwa jest lokalizacja 
obiektów handlowych o pow. 
sprzedaży powyżej 2000 m².

Nabywca zobowiązany jest 
do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla przedmiotowego terenu. 
Uchwała nr XXXVII/1090/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 15 lipca 2010 r. dostępna jest 
na stronie internetowej bip.
gliwice.eu (zakładka: Prawo lo-
kalne/Uchwały Rady Miejskiej, 
akty prawa miejscowego).

Wadium
Udział w przetargu mogą brać 
podmioty lub ich następcy 
prawni, którzy dokonali zabu-
dowy gruntu i którzy wniosą wa-
dium w wysokości 10 200,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A.,  
nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny ograniczony,  
dz. nr 300 i nr 301, obręb Zato-
rze, imię i nazwisko oraz PESEL 
osoby, na czyją rzecz nieru-
chomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice naj-
później 14 grudnia 2015 r. 
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna złożyć w tutejszym 
urzędzie do 14 grudnia 2015 r. 
oryginały, bądź potwierdzone za 
zgodność z oryginałem, doku-
menty świadczące o wybudo-
waniu ze środków własnych lub 
poprzedników prawnych budyn-
ku znajdującego się na dz. nr 300  
i nr 301, obr. Zatorze, ewentu-
alnie dokumentów dotyczących 
nabycia zabudowy (w przypadku 
następstwa prawnego).
Lista osób zakwalifikowanych 
przez komisję przetargową do 
uczestnictwa w przetargu będzie 
wywieszona 17 grudnia 2015 r. 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21.

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

i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości 
można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 
inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1774)

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

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 287/2015 do 30 listopada 2015 r.,
•	 nr 290/2015 do 30 listopada 2015 r.,
•	 nr 291/2015 – nr 297/2015 do 1 grudnia 2015 r.,
•	 nr 272/2015 do 3 grudnia 2015 r.,
•	 nr 298/2015 do 3 grudnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

sprzedaży:
•	 nr 691 – 697 do 25 listopada 2015 r.,
•	 nr 701 – 709 do 27 listopada 2015 r.,
•	 nr 712 – 723 do 30 listopada 2015 r.;
wydzierżawienia:
•	 nr 725-732 do 1 grudnia 2015 r.;
do wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 698 – 700 do 25 listopada 2015 r.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu na niżej wymienione garaże:

III PRZETARG

Lp. Adres garażu Pow. 
użytkowa (m2)

Cena min. za 1 m2 

pow. użytkowej
Wadium

(zł)
Godz. 

oględzin

1. ul. Nadrzeczna 15,73 m2 5,00 zł 500,00 zł 9.00-9.15

2. ul. Pszczyńska 7/G-3 16,00 m2 5,00 zł 500,00 zł 10.15-10.30

3. ul. Kasprowicza 8/G-2 13,23 m2 5,00 zł 500,00 zł 11.00-11.15

Przetarg rozpocznie się 10 grudnia 
2015 r. o godz. 10.00 w sali narad 
– pok. nr 121 (I piętro) przy ul. Dol-
nych Wałów 11. Ofertę cenową 
wraz z niżej wymienionymi doku-
mentami należy złożyć do 9 grud-
nia 2015 r. do godz. 14.00 w Dziale 
Eksploatacji, pok. 106 (I piętro) przy 
ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonej 
kopercie, na której należy umie-
ścić imię, nazwisko lub nazwę firmy  
i adres oferenta oraz adres garażu, 
którego oferta dotyczy.
Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest złożenie na formularzu, 
pisemnej oferty zawierającej:
a) datę,
b) imię, nazwisko i adres oferenta,
c) adres garażu,
d) oferowaną wysokość stawki 
czynszu za 1 m² powierzchni garażu,
e) podpis osoby składającej ofertę 
lub osoby upoważnionej,
wraz z następującymi dokumentami:
• dowodem uiszczenia wadium 

w wysokości 500,00 zł,
• oświadczeniem o zapoznaniu 

się z treścią regulaminu prze-
targu i wzorem umowy najmu 
garażu, a także warunkami tech-
nicznymi garażu (załącznik nr 3),

• oświadczeniem o braku zobo-
wiązań wobec Miasta Gliwice 
z tytułu m.in. podatku, najmu, 
dzierżawy (załącznik nr 4),

• w przypadku przystąpienia 
do przetargu osoby prawnej 

należy złożyć aktualny odpis  
z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto, albo złożyć aktu-
alne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospo-
darczej, wystawione nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu przetargu.

Ww. dokumenty niebędące orygi-
nałami muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezento-
wania 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 oraz 
wzorem umowy najmu można 
zapoznać się w Dziale Eksploata-
cji, pok. 106, ZBM I TBS Sp. z o.o. 
ul. Dolnych Wałów 11 (I piętro),  
w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetar-
gu musi okazać dokument toż-
samości, a osoba przystępująca 
do przetargu w imieniu uczest-
nika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi 
okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe 

notarialnie poświadczone, upo-
ważniającej ją do podejmowania 
czynności w imieniu osoby repre-
zentowanej.
Wpłata jednego wadium upraw-
nia do udziału w przetargu tylko 
na jeden garaż.

Wpłacone wadium podlega: 
• zaliczeniu na poczet pierw-

szych należności czynszowych 
z tytułu zawarcia umowy naj-
mu – bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestni-
kom, którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi, w przypadku odwo-
łania przetargu lub wycofania 
garażu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczest-
nik przetargu, który przetarg 
wygrał nie podpisze umowy 
najmu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem garażu 
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 wycofa-
nia garażu z przetargu bez podania 
przyczyny.

Garaże zostaną udostępnione  
w celu oględzin 1 grudnia 2015 r. 
w godzinach podanych w tabeli.

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.
pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2610
http://zbmgliwice.pl/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta_-_akty_prawa_miejscowego
http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta_-_akty_prawa_miejscowego
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2614
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2611
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2611
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

29 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki 
nr 893, 912, obręb Przyszówka, KW GL1G/00049970/2 przy ul. Przyszowskiej.

Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 334 000,00 zł
Wadium: 33 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 
3340,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brut-
to i zawiera podatek VAT w wysoko-
ści 23% zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U.2011.177.1054 j. t.). 
Nieruchomość niezabudowa-
na obejmująca działki nr 893 
i 912, obręb Przyszówka, zo-
stała przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-1489/2015  
z 3 września 2015 r. 

Opis nieruchomości
Nieruchomość o łącznej po-
wierzchni 2155 m2, złożona  
z działek o nr 893 o powierzch-
ni 0,1462 ha i 912 o powierzch-
ni 0,0693 ha, stanowi teren 
niezabudowany, ma kształt 
regularny, zbliżony do trapezu 
o średniej długości podstaw 
około 57 m i wysokości oko-
ło 38 m. Działka nr 912 jest 
w miarę równa, płaska i po-
zioma, natomiast działka 893 
ma zróżnicowaną konfigurację 
– w części północno-zachod-
niej jest znacznie obniżona  
w stosunku do przyległych 
terenów i poziomu ulicy,  
a w części wschodniej i po-
łudniowej lekko wzniesiona. 
Nieruchomość jest ogrodzona 
od strony zachodniej i wschod-
niej ogrodzeniem sąsiednich 
nieruchomości i stanowi 
teren zieleni nieurządzonej 

z pojedynczymi drzewami 
liściastymi usytuowanymi  
w części północnej działki  
nr 893. Otoczenie nierucho-
mości stanowią tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Przez środkową część 
działki nr 912 przebiega linia 
elektroenergetyczna ze strefą 
techniczną, dla której ustano-
wiono służebność przesyłu. 
Działki są nieuzbrojone;  
w ulicy znajdują się następu-
jące sieci: energii elektrycznej, 
wodociągowa, kanalizacyjna, 
gazowa i teletechniczna. 
Dojazd do nieruchomości od-
bywa się od ul. Przyszowskiej 
przez działkę nr 1213, obręb 
Przyszówka.

Obciążenia nieruchomości
Służebność przesyłu pole-
gająca na pozostawieniu 
na działce nr 912, w pasie 
długości 37 m i szerokości  
1 m (to jest o powierzchni 
37 m2), elektroenergetycz-
nej linii kablowej średniego 
napięcia oraz dostępu do linii 
w każdym czasie w celu doko-
nywania pomiarów, kontroli, 
usuwania awarii, a także prac 
związanych z jej eksploatacją, 
modernizacją lub wymianą. 

Przeznaczenie nieruchomo-
ści oraz sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z zatwierdzonym 
uchwałą nr XIII/395/2007 
Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 20 grudnia 2007 r. miejsco-
wym planem zagospodaro-

wania przestrzennego nie-
ruchomość niezabudowana 
obejmująca działki nr 893  
i 912 położona jest na obsza-
rze oznaczonym symbolem 
75MN, co oznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wbudo-
wane w parterach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – sa-
modzielne budynki usługowe,
c) zieleń ogrodów przydomo-
wych i sadów,
d) niezbędne dojazdy, parkin-
gi na własnej działce,
e) urządzenia budowlane, sie-
ci infrastruktury technicznej.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wy-
sokości 33 400,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przele-
wu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257,  
z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, działki 
893 i 912, obr. Przyszówka, 
imię i nazwisko oraz PESEL 
lub nazwa firmy oraz NIP, 
na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachun-
ku Miasta Gliwice najpóźniej  
21 grudnia 2015 r.

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

nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/
portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza nabór na wolne mieszkania w zasobach TBS. Wnioski należy składać do 27 listopada 2015 r.

Poniżej wykaz aktualnie dostępnych mieszkań:

Lp. Adres
Czynsz
Stawka

11,89 zł/ m2

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja Oględziny

1. Witkiewicza 19/28
IV piętro

464,42 zł
bez mediów

1 pokój
39,06 m2

20 372,00 zł
15%

5573,00 zł –

2. Zabrska 13/18
IV piętro

391,54 zł
bez mediów

1 pokój
32,93 m2

11 450,00 zł
10%

4698,00 zł –

3. Mikołowska 25/19
III piętro

946,80 zł
bez mediów

3 pokoje
79,63 m2

55 375,00 zł
20%

11 362,00 zł –

4. Mikołowska 21/3
I piętro

996,38 zł
bez mediów

3 pokoje
83,80 m2

43 706,00 zł
15%

11 957,00 zł –

5. Żabińskiego 17/3
parter

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł 19 listopada 2015 r.
14.20-14.35

6. Żabińskiego 17/10
II piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł 19 listopada 2015 r.
14.20-14.35

7. Żabińskiego 21/4
parter

425,07 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2

12 430,00 zł
10%

5101,00 zł 19 listopada 2015 r.
14.40-14.55

8. Żabińskiego 21/7
I piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

39 728,00 zł
20%

8151,00 zł 19 listopada 2015 r.
14.40-14.55

9. Żabińskiego 53/8
II piętro

400,69 zł
bez mediów

1 pokój
33,70 m2

11 717,00 zł
10%

4808,00 zł 19 listopada 2015 r.
15.00-15.15

10. Andersena 18/9
II piętro

590,93 zł
bez mediów

2 pokoje
49,70 m2

34 561,00 zł
20%

7091,00 zł 19 listopada 2015 r.
15.20-15.35

11. Andersena 36/10
III piętro

728,98 zł
bez mediów

2 pokoje
61,31 m2

63 952,00 zł
30%

8748,00 zł 19 listopada 2015 r.
15.40- 15.55

12. Andersena 48/2
parter

504,25 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

46 388,00 zł
30%

6051,00 zł 19 listopada 2015 r.
16.00-16.15

13. Andersena 48/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

57 297,00 zł
30%

7837,00 zł 19 listopada 2015 r.
16.00-16.15

14. Andersena 48/9
II piętro

699,36 zł
bez mediów

2 pokoje
58,82 m2

61 355,00 zł
30%

8392,00 zł 19 listopada 2015 r.
16.15-16.30

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru. 

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1) I ustny przetarg na wysokość 
stawki czynszu wolnego na 
wynajem lokalu użytkowego 
przy ulicy:

 X   ul. Opolskiej 23,  
pow. 34,26 m2 

Termin przetargu: 26 listopada 
2015 r., godz. 8.00
Zamawiający wymaga wnie-
sienia wadium w wysokości 
1000,00 zł.

2) I ustny przetarg na wysokość 
stawki czynszu wolnego na 
wynajem lokalu użytkowego 
przy ulicy:

 X   ul. Bernardyńskiej 59  
(suterena), pow. 108,80 m2 

Termin przetargu: 26 listopada 
2015 r., godz. 9.00
Zamawiający wymaga wnie-
sienia wadium w wysokości 
2200,00 zł.

3) I ustny przetarg na wysokość 
stawki czynszu wolnego na 
wynajem lokalu użytkowego 
przy ulicy:

 X   ul. Świętojańskiej 29  
(suterena), pow. 33,06 m2 

Termin przetargu: 26 listopada 
2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wnie-
sienia wadium w wysokości 
1000,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków 
Miejskich 

I Towarzystwo 
Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, 44-100 Gliwice

www.zbmgliwice.pl

LOKALE BIUROWE  
DO WYNAJĘCIA!

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
oferuje do wynajęcia  

lokale biurowe w centrum miasta 
przy ul. Zwycięstwa 13.

Lokale zlokalizowane są w budynku przy  
ul. Zwycięstwa 13, na III i IV piętrze, w ob-
rębie Stare Miasto, działka nr 633, opisa-
na w KW nr GL1G/00015690/8, położone  
w samym centrum miasta w pobliżu rynku. 
Łączna powierzchnia użytkowa lokali znaj-
dujących się na:
• III piętrze – 539,63 m2,
• IV piętrze – 110,21 m2.
Wielkość powierzchni do wynajęcia do 
indywidualnego uzgodnienia.
Budynek wykonany w stylu secesyjnym 
w 1907 r., składa się z części frontowej  
i oficyny, 41/2-kondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej 
– murowanej z cegły pełnej. Mury ścian 
nośnych i działowych wykonane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
Dach jednospadowy w części frontowej kry-
ty dachówką oraz półmansardowy w części 
oficyny o konstrukcji drewnianej, kryty pa-
pą. Zachowana pierwotna stolarka okienna 
i drzwiowa – drewniana, nietypowa.
Budynek wyposażony jest w instalacje:
• centralne ogrzewanie (sieciowe),
• wod. – kan.,
• instalację elektryczną,
• teletechniczną.
Budynek posiada dobry dojazd, bez utrud-
nień komunikacyjnych od ul. Dolnych Wałów.
Położenie nieruchomości w terenie o jed-
norodnym przeznaczeniu komercyjnym,  
z bardzo dobrym dostępem do komunikacji 
miejskiej, obiektów użyteczności publicznej 
i handlowych.

Czynsz najmu (bez opłat za media i po-
datku od nieruchomości) ustalony został  
w przedziale od 10,00 zł do 20,00 zł/m²  
netto + VAT. Możliwość negocjacji.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy 
o kontakt z Działem Marketingu, Promocji 
i Rozwoju, numer telefonu 32/33-92-970 
lub kom. 607-837-343.

Więcej informacji na stronie  
www.zbmgliwice.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności niezabudowanych 
nieruchomości oznaczonych jako: 
• działka nr 118, obręb Bojkowskie Pola 

(KW nr GL1G/00037943/7), 
• działka nr 125, obręb Bojkowskie Pola 

(KW nr GL1G/00037944/4), 
• działka nr 126, obręb Bojkowskie Pola 

(KW nr GL1G/00038051/4), 
• działka nr 130, obręb Bojkowskie Pola 

(KW nr GL1G/00045918/2) 
oraz części nieruchomości oznaczonej jako:
• działka nr 217, obręb Bojkowskie Pola 

(KW nr GL1G/00038160/1), 
stanowiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach na zachód od 
ul. Bojkowskiej, o łącznej powierzchni 
10,0897 ha.
Termin przetargu: 30 listopada 2015 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
23 555 000,00 zł
Wadium: 2 355 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 listopada 2015 r.

WAŻNY KOMUNIKAT:
Działki nr 118, 125 i 126, obręb Bojkowskie Po-
la, obciążone są umową dzierżawy, zawartą do  
31 października 2017 r., z przeznaczeniem na upra-
wy rolne. Z uwagi na przeznaczenie do zbycia 
przedmiotowych działek, informujemy, że umowa 
dzierżawy została wypowiedziana z zachowaniem 
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związ-
ku z powyższym w przypadku sprzedaży prawa 
własności nieruchomości będących przedmiotem 
przetargu, wydanie działek nr 118, 125 i 126 na-
stąpi 1 lutego 2016 r. Od momentu podpisania 
aktu notarialnego do dnia wydania nieruchomości 
nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzier-
żawiającego.

III ustny przetarg nieograniczony, z obni-
żeniem ceny wywoławczej, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach księga wieczy-
sta nr GL1G/00005081/3, oznaczonej 
jako działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, 
obr. Przyszówka, zabudowanej budynkiem 
o charakterze użytkowym o powierzch-
ni użytkowej 865,92 m2, na podstawie  
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami.
Termin przetargu: 4 grudnia 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 772 400,00 zł
Wadium: 177 240,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości: dział-
ka nr 920/5, obręb Żerniki, wraz z udzia-
łem wynoszącym ¼ w prawie własności 
działki nr 920/8, obręb Żerniki, położone 
przy ul. Łukasiewicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 8 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
152 000,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2015 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości za-
budowanych: 
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, 

przy ul. Tarnogórskiej 151, KW GL1G/ 
00027004/0, 

• działka nr 1502, obr. Szobiszowice, 
przy ul. Tarnogórskiej 149, KW GL1G/ 
00028923/5, w tym 3 wyodrębnio-
ne lokale mieszkalne KW GL1G/ 
00059335/2, GL1G/00059336/9, GL1G/ 
00059334/5.

Termin przetargu: 14 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
546 784,00 zł
Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowa-
nia podatkiem od towarów i usług (VAT), stosownie do  
art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177,  
poz. 1054 póżn. zm.).
Wadium: 54 680,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności części nieruchomo-
ści 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.
Termin przetargu: 14 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
52 000,00 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.). 
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2016 r.

Rokowania, po IV ustnym przetargu nie-
ograniczonym na sprzedaż:
• prawa własności niezabudowanej nieru-

chomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej działkę nr 710, 
obręb Sośnica, o powierzchni 0,0037 
ha (KW nr GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczystego nieza-
budowanej nieruchomości, stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, będącej  
w użytkowaniu wieczystym Miasta 
Gliwice, obejmującej działkę nr 711,  
obręb Sośnica, o powierzchni 0,1193 ha  
(KW nr GL1G/00046749/3), 

położonych Gliwicach przy ul. Korczoka.
Termin rokowań: 21 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
100 400,00 zł
Zaliczka: 10 100,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia 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).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz 
wpłaty zaliczki: 15 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce 
geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

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

24 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w pokoju 428, rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na wysokość czynszu 
dzierżawnego, dzierżawy nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Wieczorka z przeznaczeniem 
terenu na parking strzeżony.
Przedmiotem przetargu jest teren o powierzchni 1108 m², położo-
ny w Gliwicach, przy ul. Wieczorka, stanowiący własność Miasta 
Gliwice, oznaczony w ewidencji gruntów jako:
• 348, część o pow. 0,0040 ha (pow. całk. 0,0349 ha),  

KW GL1G/00031954/5, 
• 350, o pow. całk. 0,0208 ha, KW GL1G/00033044/7, 
• 351, o pow. całk. 0,0357 ha, KW GL1G/00030397/5, 
• 354, o pow. całk. 0,0503 ha, KW GL1G/00030397/5, 
obręb Stare Miasto.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
886,40 zł netto miesięcznie (słownie złotych: osiemset osiem-
dziesiąt sześć 40/100).

Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 3500,00 zł 
(słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100). Wadium należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.,  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu: 
„Przetarg, dz. nr 348, 350, 351, 354, obręb Stare Miasto oraz 
wpisać nazwę, kto będzie dzierżawcą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej na 1 dzień przed datą przetargu 
określoną w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją 
gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy i po-
zostaje na koncie depozytowym urzędu do dnia zakończenia 
umowy dzierżawy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie 
prawidłowego wykonania warunków dzierżawy. 

Wpłacone wadium podlega: 
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 7 dni od dnia 

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Minimalne postąpienie: 90,00 zł.
Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.
Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz, zobowiązana jest za-
wrzeć umowę dzierżawy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
Do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług  
w wysokości określonej powszechnie obowiązującymi przepisami 
w dacie wystawienia faktury.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa 
stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
PM-1730/15 z 16 października 2015 r. dostępna na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz 
w pokoju 429, w budynku Urzędu Miejskiego.
Wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej, 
uprawniającego do udziału w przetargu, w przypadku nieobecności 
osoby, z którą będzie zawierana umowa dzierżawy.
Dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego 
dojazdu/dojścia właścicielom działek 352 oraz 353, obręb Stare 
Miasto.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać  
w pokoju 429 (tel. 32/239-12-41) w godzinach urzędowania,  
tj. poniedziałek – środa (od 8.00 do 16.00), czwartek (od 8.00 do 
17.00) oraz piątek (od 8.00 do 15.00). 

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

oferta nieruchomości. 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 6, I piętro, pow. 
73,48 m2 + piwnica 2,34 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka (do legalizacji)
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
103 900,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2015 r.

  UL. WĘGLOWA 42, lokal nr 5, I piętro, pow. 
43,41 m2 + piwnica 3,26 m2, 2 pokoje, kuchnia 
(brak wentylacji grawitacyjnej), WC, przedpo-
kój
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
73 900,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2015 r.  
od godz. 14.35 do 14.50
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 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: 3 grudnia 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
43 600,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2015 r.

  UL. RYBNICKA 9, lokal nr 2, I piętro, pow.  
41,14 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC 
na klatce schodowej (części wspólne)
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
56 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 24 listopada 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2015 r.

  UL. DRZYMAŁY 11, lokal nr 6, I piętro, 29,33 m2 
+ piwnice 7,23 m2 + 4,76 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, przedpokój
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
52 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 2015 r.  
od godz. 14.10 do 14.25
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 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: 10 grudnia 2015 r., godz. 9.30

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
246 400,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

  UL. OKOPOWA 10, lokal nr 4, I piętro, pow. 
88,95 m2 + piwnica 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
196 400,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin oględzin: 30 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

  AL. W. KORFANTEGO 3, lokal nr 12, I piętro 
(oficyna), pow. 61,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
garderoba, 2 komórki, przedpokój (dostęp do 
WC – pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości – z klatki schodowej)
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
115 700,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 1 grudnia 2015 r. od godz. 10.45 
do 11.00
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

  UL. PRYMASA S. WYSZYŃSKIEGO 14d, lokal  
nr 3, I piętro, pow. 34,57 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
83 100,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 1 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 
do 10.15
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

  UL. BOJKOWSKA 12, lokal nr 13, II piętro, pow. 
40,83 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC 
usytuowanego na klatce schodowej (pozosta-
jącego w częściach wspólnych)
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
74 300,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 2015 r. od godz. 13.45 
do 14.00
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. KRZYWA 9B, lokal nr 6, II piętro, pow.  
51,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,  
z dostępem do WC usytuowanego na klatce 
schodowej
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
98 800,00 zł

Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. NAŁKOWSKIEJ 1, lokal nr 6, I piętro, pow. 
85,41 m2, 4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
146 500,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin oględzin: 4 grudnia 2015 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 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: 17 grudnia 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
83 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. STYCZYŃSKIEGO 25, lokal nr 2a, I piętro, 
pow. 38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wenty-
lacji grawitacyjnej), łazienka z WC, przedpokój 
(lokal nie posiada ogrzewania)
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
104 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 2 grudnia 2015 r. od godz. 13.55 
do 14.10
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 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 nieruchomości)
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
53 640,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 4 grudnia 2015 r. od godz. 12.45 
do 13.00
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 46, lokal nr 21, IV pię-
tro, pow. 36,30 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 2 grudnia 2015 r. od godz. 14.25 
do 14.40
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. USZCZYKA 31, lokal nr I, parter, pow.  
43,91 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
56 700,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 2015 r.  
od godz. 14.40 do 14.50
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2015 r.

  UL. METALOWCÓW 6, lokal nr II, I piętro, pow. 
131,64 m2, 7 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
sanitarne
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
178 800,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231, lokal nr III, piwnice, 
parter, I piętro, poddasze, pow. 290,21 m2,  
2 wiatrołapy, klatka schodowa, 3 pomieszcze-
nia na poziomie parteru; klatka schodowa,  
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń i ko-
mórka na poziomie I piętra; 2 pomieszcze-
nia na poziomie poddasza; klatka schodo-
wa, korytarz i 7 pomieszczeń na poziomie  
piwnicy
Termin przetargu: 3 grudnia 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
252 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.50
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2015 r.

  UL. N. BARLICKIEGO 8, lokal nr III, parter, pow. 
67,97 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
156 600,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

  UL. N. BARLICKIEGO 8, lokal nr IV, przyziemie, 
pow. 34,17 m2, 5 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
79 200,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

  Garaż usytuowany na północ od UL. KOZIEL-
SKIEJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
12 800,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 2 grudnia 2015 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. BŁ. CZESŁAWA 48, lokal nr U-I, parter, pow. 
17,91 m2 + WC 1,15 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
40 680,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 2015 r. od godz. 14.15 
do 14.25
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. BŁ. CZESŁAWA 14, lokal nr 12, IV piętro, 
pow. 24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 12.30

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
24 930,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 2015 r. od godz. 14.35 
do 14.50
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. ZIMNEJ WODY 6, lokal nr I, parter, pow. 
35,82 m2, 2 pomieszczenia

Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
86 600,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 
do 10.15
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. ZIMNEJ WODY 5, lokal nr II, parter, pow. 
29,65 m2 + komórka 8,37 m2, 1 pomieszczenie

Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
36 400,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 
do 10.15
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

  UL. CHORZOWSKA 10, lokal nr II, parter,  
pow. 65,38 m2, 4 pomieszczenia, pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne

Termin przetargu: 17 grudnia 2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
170 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 2015 r. od godz. 14.25 
do 14.40
Termin wpłaty wadium: 11 grudnia 2015 r.

MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, 44-100 Gliwice

www.zbmgliwice.pl

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA!
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
oferuje do wynajęcia 

lokale biurowe w zrewitalizowanym budynku  
przy ulicy Pszczyńskiej 44A.

Budynek, o konstrukcji tradycyjnej z cegły pełnej, o 5 kondygna-
cjach naziemnych, zlokalizowany jest na działce o pow. 3700 m². 
Budynek po termomodernizacji, całkowitej wymianie stolarki 
drzwiowej i okiennej, wymianie wszystkich instalacji: elektrycznej, 
wod-kan, c.o., a także wykonaniu instalacji teleinformatycznej  
i wentylacji, nowego ogrodzenia i parkingu.
Dojazd do budynku od ulicy Pszczyńskiej, bezpośrednio na parking 
z 50 miejscami postojowymi. Budynek posiada dwa niezależne 
wejścia – jedno bezpośrednio od ulicy Pszczyńskiej, a drugie od 
strony parkingu.
Niniejsza oferta kierowana jest do firm i instytucji zainteresowa-
nych wynajęciem jednego pokoju o powierzchni 17 m2 lub dwóch 
pokoi o łącznej powierzchni 47 m2, znajdujących się na IV piętrze. 
Czynsz najmu (bez opłat za media i podatku od nieruchomości) 
ustalony został na poziomie 20,00 zł / m² netto + VAT.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Działem 
Marketingu, Promocji i Rozwoju, numer telefonu 32/33-92-970 
lub 607-837-343.

Więcej informacji na stronie www.zbmgliwice.pl

Złóż wniosek na kartę rabatową. Szczegóły na

www.gliwice.eu
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Trochę Węgier.  
Trochę Polski…

Muzyczny jubileusz

CO?
GDZIE?      

KIEDY?
19 LISTOPADA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: Kolory Jesieni – warsztaty arty-

styczne dla dzieci, Stacja Artystyczna RYNEK (Ry-
nek 4), wstęp wolny po wcześniejszej rezerwacji  
(sar@gtwgliwice.pl)

q godz. 18.00: Czwartki z zasadami – spotkanie  
z grami planszowymi, Stacja Artystyczna RYNEK  
(Rynek 4), wstęp wolny

q godz. 20.00: Cocotier – koncert z cyklu Śląski Jazz 
Club prezentuje, Śląski Jazz Club (Rynek 10, wejście 
od Pl. Inwalidów Wojennych)

q godz. 20.00: „Future Shorts Autumn Season 2015” 
– projekcje filmów krótkometrażowych, Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

20 LISTOPADA (PIĄTEK)
q godz. 18.00: Antonio Sanchez Band – koncert w ra-

mach Festiwalu PalmJazz, CK Jazovia (Rynek 10)
q godz. 19.00: „My Słowianie” – wernisaż wystawy 

prac Mai Wizor, Galeria Melina (ul. Częstochow- 
ska 16)

q godz. 20.00: Bokka – koncert w ramach Alternative 
Nights, Rocka Music Club (Rynek 18)

21 LISTOPADA (SOBOTA)
q godz. 9.00: „International Games Day @ your lib-

rary” – dzień z grami, Biblioteka Centralna (ul. Ko-
ściuszki 17), szczegóły: www.biblioteka.gliwice.pl 

q godz. 18.00: „Mistrzowskie Interpretacje”– koncert 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

q godz.18.30: „Lulu”– transmisja z Metropolitan  
Opera, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

22 LISTOPADA (NIEDZIELA)
q godz. 16.00: „Rodzinne muzykowanie” – koncert  

w ramach Podwieczorków Muzycznych w Wil-
li Caro, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej  
(ul. Banacha 3)

q godz. 17.00: „Cudowna broń” – spektakl Teatru Ma-
gazyn w ramach Teatralnej Jesieni na Zatorzu, aula 
Gliwickiego Centrum Edukacyjnego (ul. Okrzei 20)

q godz. 18.00: Kwartet Camerata, András Csáki – kon-
certy w ramach XVII Międzynarodowego Gliwickie-
go Festiwalu Gitarowego, Centrum Edukacyjne im. 
Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

q godz. 18.00: Bill Evans, Michael „Patches” Stewart 
i AMC – koncert w ramach Festiwalu PalmJazz,  
CK Jazovia (Rynek 10)

23 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)
q godz. 17.00: Warsztaty Literackie, prowadzone 

przez Krzysztofa Siwczyka, COK „Perełka” (ul. Stu-
dzienna 6), wstęp wolny

24 LISTOPADA (WTOREK)
q godz. 17.00: „Wodzirej”, „Amator” – projekcje  

w ramach Akademii Polskiego Filmu, Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

A TAKŻE: 
q Od 20 do 21 listopada: Gliwickie Spotkania Na-

ukowe – międzynarodowa konferencja dotyczą-
ca wykorzystania biologii,  genetyki molekularnej  
i bioinformatyki w badaniach nad rakiem, Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85), 
szczegóły na stronie: http://gsn.io.gliwice.pl 

q Od 21 do 22 listopada: Festiwal Podróżniczy „Świat 
to za mało”, szczegóły na stronie: www.przedsiebie.
org/swiattozamalo 

KULTURA

Półmetek siedemnastej edycji Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego już za 
nami. Przedostatni koncert tegorocznej imprezy odbędzie się w najbliższą niedzielę, 22 listopa-
da, w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach. Kto wystąpi? 

Po raz pierwszy na festiwalu pojawi 
się artysta z Węgier – András Csáki, 
który naukę gry na gitarze rozpoczął 
w wieku 11 lat. W 2007 roku ukończył 
z wyróżnieniem budapeszteńską Aka-
demię Muzyczną im. Ferenca Liszta. 
Obecnie jest profesorem tej uczelni. 
Gra liczne recitale solowe. Koncertuje 
zarówno na Węgrzech, jak i w innych 
krajach Europy i świata. Oprócz kon-
certów, wielokrotnie prowadził kursy 
mistrzowskie gry na gitarze w USA, 
Chinach, Estonii, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Grecji, Rumunii, Rosji, Indiach 
oraz na Węgrzech. – To bardzo uta-
lentowany artysta. Wyjdzie na scenę 
pierwszy, by zagrać partię solową – za-
powiada Gerard Drozd – pomysłodaw-
ca, organizator i dyrektor artystyczny 

festiwalu. Po występie węgierskiego 
muzyka na scenie pojawi się jeden  
z najwybitniejszych polskich zespołów 
kameralnych – Kwartet Camerata. 
Ciesząca się wielkim uznaniem mię-
dzynarodowej publiczności i krytyków 
grupa powstała w 1984 roku. Kwartet 
występował w wielu renomowanych 
salach koncertowych Europy, Ameryki 
i Azji. W 1999 roku Kwartet Camerata 
został laureatem „Fryderyka” (nagroda 
polskiego przemysłu fonograficznego)  
w kategorii muzyki kameralnej za 
płytę „Cztery Pory Roku” Antonio  
Vivaldiego. W marcu 2004 członkowie 
zespołu odebrali z rąk Ministra Kultu-
ry odznaczenia „Zasłużony Działacz 
Kultury”, a w marcu 2009 r. brązowe 
medale „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”. Poza koncertami i nagraniami, 
zespół zajmuje się również pracą 
pedagogiczną i prowadzi zimowe 
kursy dla kwartetów smyczkowych 
w Gorlicach. – Zwieńczeniem koncertu 
będzie wspólny występ. András Csáki 
zagra razem z Kwartetem Camerata. 
Będzie bardzo ciekawie – zapowiada 
Gerard Drozd. Koncert odbędzie się  
22 listopada, w niedzielę, w Cen-
trum Edukacyjnym im. Jana Pawła II  
w Gliwicach (vis-à-vis gliwickiej Kate-
dry). Bilety, w cenie 20 złotych, będą 
do nabycia bezpośrednio przed koncer-
tem. Impreza została dofinansowana  
z budżetu Miasta Gliwice.   

(as)

Gliwicka Orkiestra Kameral-
na ma już 15 lat. Z tej okazji 
zaprasza słuchaczy na swój 
muzyczny jubileusz. Koncert 
z cyklu Muzyczne Interpre-
tacje odbędzie się w nie-
dzielę, 22 listopada, w Kinie  
Amok. 

Na tegorocznych Muzycznych 
Interpretacjach zabrzmi muzyka kla-
syczna. Usłyszymy utwory Mozarta, 
Haydna i gliwickie prawykonanie 
Koncertu na Dwa Flety Janusza Bie-
leckiego. Na scenie wystąpi wybitny 
polski flecista, wirtuoz i laureat mię-
dzynarodowych konkursów fletowych 
– Łukasz Długosz. Towarzyszyć mu 
będzie solistka i kameralistka – Agata 
Kielar-Długosz. Do poprowadzenia 
jubileuszowego koncertu Gliwicka 
Orkiestra Kameralna zaprosiła Mas-
similiano Caldiego, laureata I nagrody 

na VI Międzynarodowym Konkursie 
Dyrygentów im. G. Fitelberga w Ka-
towicach. 

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.
        (mag)

22 listopada, godz. 18.00 
András Csáki, Kwartet Camerata

WWW.GLIWICKAORKIESTRA.PL
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