
Nastepny  
numer MSI  
ukaże się  
10 stycznia. 
Dziś kalendarz  
na 2013 r. w prezencie.
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Prace na Starówce 
ruszą wiosną

Zakończyły się tegoroczne prace 
związane z przebudową ulic na gliwickiej 
Starówce. Ekipy remontowe pojawią 
się tam ponownie w pierwszych dniach  
marca. 

SYLWESTER  
2012

31 grudnia na Placu Krakowskim szy-
kuje się nocna zabawa „pod gwiazdami”. 
Będzie widowiskowo, wystrzałowo i bar-
dzo tanecznie. Start o godz. 22.00.

Do szopy,  
hej, pasterze…

Na Rynku stoi drewniana stajenka.  
W najbliższych dniach będziemy przy 
niej śpiewać kolędy, składać życzenia  
i przygotowywać się do nadchodzących  
świąt. 
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aktualności

DOcENIENI ZA DOBROć
WAżNE  
DLA 
KLIENTóW

WYMYŚL NAZWĘ  
DLA ŚLIZGAWKI

W poniedziałek,  
24 grudnia, Urząd 
Miejski w Gliwicach 
będzie zamknięty. 

W Wigilię, w godzinach 
od 8.00 do 13.00,  
dostępne będzie jedynie 
stanowisko ds. rejestra-
cji zgonów w Urzędzie 
Stanu cywilnego oraz 
kasa w Biurze Obsługi 
Interesantów UM na 
parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21. 

Ponadto Wydział Księ-
gowości UM informuje, 
że w poniedziałek,  
31 grudnia, kasy  
Urzędu Miejskiego 
będą czynne krócej  
– w godzinach od 8.00 
do 14.00, co wiąże się 
z koniecznością wcze-
śniejszego przeprowa-
dzenia inwentaryzacji. 
W dniach 28 i 31 grudnia 
w kasach urzędu nie 
będą realizowane płatno-
ści kartami płatniczymi.

Za ewentualne utrudnienia 
 przepraszamy.

Jak pracują miejskie 
jednostki? – str. 13

Grudzień to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w czasie ostatnich miesięcy. Nadszedł też czas na podzię-
kowanie za całoroczną pracę tym, którzy bezinteresownie oddają innym swój czas, uśmiech i serce. 

11 grudnia w siedzibie Sceny 
BAJKA – Kina AMOK odbyła się 
dziesiąta już gala z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza, zorganizowana przez 
Gliwickie centrum Organizacji 
Pozarządowych. Była to m.in. 
okazja do przypomnienia, jak  
w ciągu całej dekady dziękowa-
liśmy wolontariuszom i koordy-
natorom z gliwickich organizacji 
i instytucji. 

Jaki był mijający rok 2012? 
Obfity w pracę dla wolontariu-
szy, co potwierdziła rekordowa 
liczba ponad 400 dyplomów 
przygotowanych na to spotka-
nie. Aby docenić tych, którzy 
w tej licznej grupie wyróżniają 
się w sposób wyjątkowy, po raz 
pierwszy zorganizowano konkurs 
na Wolontariusza Roku. – Wybór 
spośród 23 kandydatów był 
bardzo trudny. Nie sposób oce-
nić, kto sprawdził się lepiej, kto 
bardziej pomógł potrzebującym. 
Niemniej jednak w gronie nomi-

nowanych były osoby, o których 
pracy koordynatorzy powiedzie-
li szczególnie wiele dobrego, 
podkreślając ich inicjatywę, 
kilkuletnią wytrwałość i wkład  
w promocję wolontariatu – mó-
wią organizatorzy. 

Laureatami konkursu WO-
LONTARIUSZ ROKU zostali: Ste-
fan Jachnik, wspierający od lat 
pacjentów hospicjum i Tadeusz 
Bodalski, który angażuje się 
między innymi w organizowanie  
i prowadzenie ciekawych spo-
tkań dla podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej „Opoka” 
oraz osób niepełnosprawnych. 
Wyróżnieni w tym konkursie 
to: Małgorzata Grzelak, bardzo 
aktywna i uzdolniona Baśniowa 
Babcia, czyli wolontariuszka  
w jednym z przedszkoli, Irena La-
sończyk-Trzcińska, wolontariusz-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Krystyna Kowalska, wolonta-
riuszka m.in. GcOP, stowarzysze-
nia SZOK czy domu dziecka. 

Po raz kolejny nagrodzeni zo-
stali również KOORDYNATORZY 
NAJBLIżSI WOLONTARIUSZOM 
(na zdjęciu powyżej). W tym roku 
tytuł ten przypadł: Janinie Szy-
manek z Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami, Grażynie Stachurze 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Unii Europejskiej oraz 
Waldemarowi Pigulakowi ze 
Szkolnego Koła PcK w III Liceum 
Ogólnokształcącym. Wyróżnienia 
w tej kategorii otrzymali: Aneta 
Korzuśnik-Nowak ze Stowarzysze-
nia Przyjaciół chorych Hospicjum, 
Liliana Klopsch i Henryk Mizerski 
ze Stowarzyszenia Symbiossis, 
a także Małgorzata Paszkowska 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4. 

Grudniowe święto było też 
okazją do podsumowania dzia-
łań GcOP na rzecz wolontariatu 
seniorów. Dyplomy i podziękowa-
nia otrzymali członkowie Klubu 
Aktywnych Seniorów oraz Ba-
śniowe Babcie. KAS-owicze przy-

gotowali też występ, recytując  
z zapałem wiersz na temat rocz-
nej działalności Klubu. Prowadzą-
cy galę przypomnieli przy okazji, 
że kilka dni wcześniej Baśniowe 
Babcie odebrały wyróżnienie  
w regionalnej edycji konkursu 
Barwy Wolontariatu. – Aktywność 
gliwiczan w wieku 50+ jest dla nas 
priorytetem. Są to niezwykle em-
patyczne osoby, cierpliwe i bardzo 
sumienne. Ich doświadczenie jest 
bardzo cenne, a czas, którym dys-
ponują, może być dla kogoś wiele 
wart. Seniorzy wolontariusze 
czują się potrzebni i wciąż aktyw-
ni – mówią pracownicy centrum 
Wolontariatu przy GcOP.

Wszystkich tych, którzy chcieliby 
bliżej przyjrzeć się idei wolonta-
riatu, zapraszamy do filii Gliwic-
kiego centrum Organizacji Poza-
rządowych przy ul. Zwycięstwa 1 
(tel. 32/775-01-78).

Liliana Haduch

Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych organizuje „Wielki 
konkurs na nazwę sztucznego 
lodowiska”, które w tym sezonie 
zimowym działa w sąsiedztwie 
krytej pływalni „Olimpijczyk” 
przy ul. Oriona. Do 20 stycznia 
mieszkańcy mogą przekazywać 
swoje propozycje. W jaki spo-
sób? Wystarczy wyciąć kupon 
konkursowy z papierowej wersji 
bieżącego wydania „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego Gliwice”. 
Kupony są również dostępne na 
lodowisku. Wypełnione zgłosze-
nia należy wrzucić do specjalnej 

urny, która znajduje się w kasie 
obiektu. Propozycje można prze-
syłać także drogą elektroniczną 
na adres e-mail: konkurs@mzuk.
pl. Jedna osoba może zapropo-
nować maksymalnie dwie nazwy 
(na jednym kuponie może znaj-
dować się tylko jedna propozy-
cja). Autor zwycięskiej propozycji 
otrzyma nagrodę. Szczegółowe 
informacje oraz regulamin kon-
kursu można znaleźć na stro- 
nie internetowej www.mzuk.pl  
w zakładce „Lodowisko sztuczne” 
oraz na ślizgawce.    
                          (bom)

KUPON 
KONKURSOWY

NA NAZWĘ SZTUcZNEGO LODOWISKA PRZY KRYTEJ 
PŁYWALNI OLIMPIJcZYK W GLIWIcAcH!

...............……………..………………………………………………………
Imię i Nazwisko

………………..................……………………………………………………
Adres

…………………..................…………………………………………………
Propozycja nazwy

e-mail…………………………      nr telefonu............................
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„Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na nazwę lodowiska.”
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śWIąTeczNe GlIWIce

DO SzOPy, heJ, PaSTeRze...
Poczuj magię Bożego Narodzenia i przyjdź na gliwicki 
Rynek. Przy Ratuszu już stoi drewniana stajenka. W naj-
bliższych dniach na głównym miejskim placu będziemy 
śpiewać kolędy, składać życzenia i przygotowywać się 
do nadchodzących świąt. co będzie się działo?

20 GRUDNIa 
	godz. 14.00 – inauguracja 

„Gliwickiej Szopki 2012”  
– kolędy będą śpiewać dzieci 
i młodzież z gliwickich szkół;

	godz. 17.00 – do uczniów do-
łączą prezydent Gliwic, radni 
miejscy i powiatowi oraz 
ksiądz infułat Konrad Koło-
dziej, którzy po wspólnym 
wykonaniu kolędy, przejdą 
do Ratusza na świąteczne 
spotkanie opłatkowe;

23 GRUDNIa
	godz. 17.00 – msza św. w in- 

tencji mieszkańców ziemi gli-
wickiej – miasta Gliwice i po- 
wiatu gliwickiego, w kate- 

drze pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła, którą odprawi  
ks. bp senior Jan Wieczorek; 

	godz. 18.00 – przejście 
uczestników nabożeństwa 
na Rynek, gdzie przy szopce 
prezydent Gliwic oraz sta-
rosta powiatu gliwickiego 
złożą świąteczne życzenia,  
a harcerze z gliwickiego hufca 
ZHP przekażą Betlejemskie 
Światełko Pokoju. Spotkanie 
uatrakcyjni występ zespołu 
Istebna; 

6 STyczNIa
	godz. 17.00 – występ Kapeli 

Biesiada i zakończenie „Gli-
wickiej Szopki 2012”. 

Z przytupem pożegnamy 
nie tylko tegoroczną „Gliwicką 
Szopkę”, ale również 2012 rok. 
31 grudnia szykuje się nocna 
zabawa„pod gwiazdami”. Bę-
dzie widowiskowo, wystrzałowo  
i bardzo tanecznie. Start o godz. 
22.00. – W tym roku proponu-
jemy przełamanie tradycyjne-
go podziału imprezy na scenę  
i publiczność. Płyta Placu Kra-
kowskiego zamieni się w parkiet 
taneczny, na którym wszyscy 
będą mogli się bawić. W tym celu  
w środkowej części placu zostanie 
ustawiona potężna konstrukcja 
zalana deszczem efektów dysko-
tekowych. Dodatkową atrakcją 
będą laserowe iluminacje oraz 
„szperacze” oświetlające niebo 

i wskazujące miejsce imprezy – 
zapowiadają organizatorzy. Do 
tańca przygrywać będą specja-
liści od elektronicznej muzyki 
klubowej – gwiazdy tegorocznej 
edycji festiwalu Mayday – Felix 
Kröcher (Frankfurt) oraz Siasia 
(Katowice). 

Będzie też niespodzianka 
– monumentalna animacja, 
która zostanie wyświetlona na 
budynku rektoratu Politechniki 
Śląskiej. Natomiast o północy  
w niebo wystrzelą sztuczne 
ognie. Wspólna zabawa potrwa 
do godz. 1.00. Na plenerowe po-
witanie Nowego Roku zapraszają: 
miejski samorząd i Impresariat 
Gliwickiego Teatru Muzycznego.  
                  (bom)
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Życzę wszystkim Gliwiczanom,  
abyśmy w te wyjątkowe dni odnowili więzi między sobą, 
byśmy potrafili patrzeć na siebie z szacunkiem,  
by topniały podziały. 
Abyśmy w te święta Bożego Narodzenia przy żłóbku, 
przy rodzinnym stole, z opłatkiem w ręku zobaczyli,  
jak możemy być sobie bliscy. 

Życzę, aby duch tych Świąt promieniował na cały 
nadchodzący rok 2013. 
Radosnych świąt Bożego Narodzenia! Do siego roku!

„…aby przyjście na świat chrystusa  
przyniosło ze sobą radość, 
pokój, nadzieję i miłość”

Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego Roku 2013 składam Państwu 

najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, 
rodzinnych spotkań świątecznych w gronie najbliższych, 

jak również realizacji zamierzeń w 2013 roku.

Zbigniew Wygoda
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
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Rozpoczyna się budowa drugiego odcinka Drogowej Trasy średnicowej w Gliwicach. Będzie to zarazem ostatni fragment DTś, łączącej mia-
sta konurbacji śląskiej na trasie Katowice – Gliwice. 12 grudnia w Ratuszu na gliwickim Rynku została podpisana umowa pomiędzy wyko-
nawcą zadania – konsorcjum firm: eurovia Polska S.a. i Bilfinger Berger Budownictwo S.a. a inwestorem zastępczym – DTś S.a.

– To historyczny moment, nie tylko dla 
Gliwic, ale dla całego regionu. Powstaje 
ostatni odcinek drogi, która zepnie całą 
konurbację śląską – powiedział Adam 
Matusiewicz, marszałek województwa 
śląskiego podczas podpisania umowy. 
– Kończy się etap przygotowań, które 
trwały ponad dwadzieścia lat. Ten frag-
ment Drogowej Trasy Średnicowej jest 
najważniejszy dla Gliwic. Rusza budowa 
wyjątkowo trudnego odcinka „średniców-
ki”. Jednak korzyści z realizacji inwestycji 
będą ewidentne. DTŚ odciąży ulice miej-
skie, ułatwi dojazd do centrów innych 
miast oraz dotarcie do licznych i ważnych 
placówek w Gliwicach – przekonywał 
podczas ubiegłotygodniowego spotkania 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

Drogowa Trasa średnicowa to 
kluczowa arteria metropolii gór-
nośląskiej

Docelowo trasa o planowanej długości 
31,3 km przebiegać będzie od Katowic do 
Gliwic. Obecnie kierowcy mogą korzystać 
z ponad 20-kilometrowej części i dojechać 
z Katowic – przez chorzów, Świętochłowi-
ce, Rudę Śląską – do zabrzańskiego węzła 
z ul. De Gaulle’a. Trwa budowa ostatniej 
części DTŚ w Zabrzu – do granicy z Gli-
wicami oraz pierwszej gliwickiej części 
„średnicówki” – od granicy miasta do  
ul. Kujawskiej. Teraz rozpoczyna się reali-
zacja drugiego z gliwickich odcinków – od 
ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi 
Krajowej nr 88 i ul. Portowej. 

Drugi odcinek DTŚ w Gliwicach – po-
dobnie jak pierwszy – zaprojektowała 
firma Mosty Katowice Sp. z o.o. 

Odcinek o długości około 5,6 km 
będzie przebiegał przez centrum 
Gliwic, m.in. w sąsiedztwie cen-
trum Onkologii i Politechniki 
śląskiej

W ścisłym centrum – pod ulicami 
Zwycięstwa i Dworcową – droga zosta-
nie poprowadzona w tunelu o długości 
493 m, nad którym w przyszłości może 
powstać nowa przestrzeń publiczna. Na 
trasie przewidziano też 13 innych obiek-
tów inżynierskich – wiaduktów, mostów  
i kładek technologicznych. 

– Kiedy w październiku otrzymaliśmy 
informację o wyborze naszej oferty, od 
razu przystąpiliśmy do pracy. Efektów 
przygotowań jeszcze nie widać gołym 

okiem, ale są one tak samo ważne, jak to, 
co później będzie się działo na budowie. 
Czeka nas bardzo trudne zadanie, bo choć 
droga liczy niespełna 6 km, to znajduje się 
w ścisłym centrum miasta. Już teraz chcę 
prosić mieszkańców Gliwic o wyrozumia-
łość i cierpliwość. Obiecujemy, że zrobimy 
wszystko, żeby zminimalizować utrudnie-
nia i niedogodności – deklaruje Arkadiusz 
Kierkowicz z firmy Eurovia Polska S.A. 

Inwestycja ma zostać zrealizowa-
na w ciągu 24 miesięcy. Jej koszt 
wynosi ponad 700 mln zł

Przedsięwzięcie jest współfinanso-
wane przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013. Pozostałe środki 
pochodzą z kredytu zaciągniętego przez 
rząd w Europejskim Banku Inwestycyj-
nym, z rezerwy subwencji ogólnej oraz 
z budżetu miasta. Gliwicki samorząd 
dołoży do tego zadania 40,3 mln zł (na 
obydwa odcinki – prawie 50 mln zł)  
– najwięcej z wszystkich miast, przez 
które przebiega DTŚ.

W ostatnich tygodniach pojawiały się 
informacje, że zabraknie pieniędzy na 
ostatni odcinek „średnicówki”. – War-
tość tej inwestycji, w porównaniu do 
kosztorysów, które były przygotowywane 
w 2007 r., wzrosła. W efekcie wcześniej 
zaplanowane źródła finansowania nie 
pokrywają kosztów budowy ostatniego 
odcinka DTŚ. Zgodnie z umową kredyto-
wą zawartą między rządem i EBI, w takiej 
sytuacji strona rządowa zobowiązuje się 
do zapewnienia środków na ten cel – po-
wiedział Adam Matusiewicz. Przed dwo-
ma tygodniami marszałek województwa 
wraz z prezydentem Gliwic spotkali się 
z ministrem transportu, budownictwa  
i gospodarki morskiej, Sławomirem No-
wakiem. Obiecał pomóc w pozyskaniu 
brakujących prawie 300 mln zł. 

Odcinek od ul. Kujawskiej do węzła 
Drogi Krajowej nr 88 i ul. Portowej po-
winien zostać otwarty pod koniec 2014 r. 
Wtedy szybko i wygodnie będzie można 
przejechać całą „średnicówkę” – z Gliwic 
do Katowic. 

                   (bom)

DROGOWa TRaSa śReDNIcOWa

1. węzeł z Drogą Krajową nr 88 i ul. Portową   2. węzeł z ul. Jana Śliwki i Orlickiego   3. połączenia z ul. Sienkiewicza, Dubois i Bohaterów Getta Warszawskiego (dojazd 
m.in. do centrum Onkologii)   4. węzeł śródmiejski – połączenia z ul. Dworcową, częstochowską, Konarskiego (dojazd m.in. do Politechniki Śląskiej)   5. połączenia  
z ul. W. Pola, Robotniczą, Hutniczą i Franciszkańską   6. węzeł z ul. Królewskiej Tamy   7. węzeł z ul. Kujawską   8. węzeł z autostradą A1   9. węzeł na granicy z Zabrzem 
(dojazd m.in. do Sośnicy)

1

D rogowa Trasa średnicowa

DK 88

2 3

4
5

7

6

8

9

– odcinek G1

– odcinek G2
autostrada a1

Podpisy pod dokumentem – w obecności Adama Matusiewicza,  
marszałka województwa śląskiego i Zygmunta Frankiewicza,  
prezydenta Gliwic – złożyli (od lewej):  
Arkadiusz Kierkowicz, przedstawiciel firmy Eurovia Polska S.A.  
i Marian Hacuś, prezes zarządu DTŚ S.A.

DTś – OSTaTNIa PROSTa

fo
t. 

A.
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ki
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DROGOWa TRaSa śReDNIcOWa

 od węzła z Drogą Krajową nr 88 do węzła z ul. Królewskiej 
Tamy DTś przypominać będzie ulicę miejską jednojezd-
niową z 2 pasami ruchu w każdą stronę;

 od węzła z ul. Królewskiej Tamy do węzła z ul. Kujaw-
ską przewidziano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym 
kierunku. 

Na całej długości trasa będzie oświetlona.

 drogą krajową nr 88 (al. J. Nowaka-Jeziorańskiego), 
 drogą krajową nr 79 (ul. Jana śliwki), 
 ul. Sienkiewicza, 
 ul. Dworcową, 
 ul. częstochowską, 
 ul. Konarskiego, 
 ul. hutniczą,
 ul. W. Pola,
 łącznikiem do ul. Franciszkańskiej,
 ul. Baildona,
 ul. Królewskiej Tamy.

 7 zastępczych zbiorników wodnych dla płazów, 
 systemy zabezpieczeń szlaków migracji płazów poprzez 

zastosowanie urządzeń naprowadzająco-wygradza- 
jących, 

 system odwodnienia i urządzeń oczyszczających wody 
opadowe z powierzchni jezdni, 

 ekrany akustyczne, 
 pasy zieleni izolacyjnej.

SzeROKOśĆ DRUGIeGO ODcINKa  
DROGOWeJ TRaSy śReDNIcOWeJ  
Na TeReNIe GlIWIc BĘDzIe zRÓŻNIcOWaNa: 

Na DRUGIM ODcINKU „śReDNIcÓWKI”  
POWSTaNą WĘzŁy DROGOWe I SKRzyŻOWaNIa z: 

Dla OchRONy śRODOWISKa NaTURalNeGO  
zaPlaNOWaNO: 

DTś W ReJONIe Ul. SIeNKIeWIcza

DTś W ReJONIe Ul. zWycIĘSTWa,  
DWORcOWeJ I czĘSTOchOWSKIeJ

DTś W ReJONIe Ul. JaNa ślIWKI I ORlIcKIeGO

w
izu

al
iza

cj
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https://gliwice.eu/wizytowka/inwestycje-w-gliwicach/drogowa-trasa-srednicowa
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Z POcZĄTKIEM NOWEGO ROKU 
STARTUJE W GLIWIcAcH  
PROGRAM „RODZINA 3+”.  
TO PROPOZYcJA DLA RODZIN 
WIELODZIETNYcH.  
BĘDĄ ONE MOGŁY KORZYSTAć 
ZE ZNIżEK cENOWYcH  
W WYBRANYcH OBIEKTAcH 
SPORTOWYcH I KULTURALNYcH 
NA TERENIE MIASTA.  
WYSTARcZY DO TEGO  
SPEcJALNA KARTA, KTóRĄ  
MOżNA BEZPŁATNIE WYROBIć 
W URZĘDZIE MIEJS0KIM. 

Szczegółowe informacje dostępne są  
na www.gliwice.eu w sekcji bannerów  

górnych oraz w Wydziale zdrowia i Spraw  
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

tel. 32/239-12-59, faks: 32/239-12-31, 
 e-mail: zd@um.gliwice.pl

Sesja Rady Miejskiej została przerwana. W efekcie nie podjęto w zakładanym ter-
minie pilnych decyzji, a konsekwencje odczują m.in. placówki oświatowe i organi-
zacje pozarządowe. 

Sesja Rady Miejskiej została 
zwołana na czwartek, 13 grud-
nia, a termin ten został ustalony 
przez prezydenta i przewodni-
czącego Rady Miejskiej z ponad 
miesięcznym wyprzedzeniem. 
Do rozpatrzenia było bardzo 
wiele ważnych spraw. Dlatego 
zdecydowano, że obrady w Ra-
tuszu rozpoczną się wcześniej 
niż zwykle, bo już o godzinie 
13.00, a nie jak zwyczajowo  
– o godzinie 15.00. Tymczasem 
po dwóch godzinach sesja 
została przerwana głosami rad-
nych Platformy Obywatelskiej  
i Prawa i Sprawiedliwości. Stało 
się to po rozpatrzeniu zaledwie 
¼ punktów porządku obrad.  

Wniosek w sprawie prze-
rwania obrad złożył radny PO 
Dominik Dragon, uzasadniając 
go koniecznością przeanalizo-
wania poprawek zgłaszanych 
przez radnych do projektu 
uchwały o opłatach za odbiór 
śmieci. Przerwaną sesję rad-
ni postanowili kontynuować 
tydzień później, 20 grudnia. 
choć do rozpatrzenia pozo-

stało bardzo dużo spraw, to 
początek obrad wyznaczono na 
godzinę 19.45, kiedy zwykle o 
tej porze sesja się raczej koń-
czy, a nie zaczyna. Tymczasem 
na podjęcie czekały uchwały 
dotyczące zarówno dużych  
i strategicznych spraw takich, 
jak budżet miejski na 2013 rok, 
jak i kilka mniejszych, lecz pil-
nych kwestii.

zdaniem prezydenta Gli-
wic sesja niepotrzebnie 
została przerwana. Nie-
podjęcie pilnych uchwał  
w przewidywanym termi-
nie skutkuje poważnymi 
konsekwencjami dla róż-
nych instytucji, organizacji 
pozarządowych i niektó-
rych mieszkańców. 

Prezydent Gliwic wraz  
z 12 radnymi miejskimi wnio-
skował do przewodniczącego 
Rady Miejskiej o zwołanie sesji 
w piątek, 14 grudnia – od razu 
w kolejnym dniu po przerwaniu 
obrad – i postulował zajęcie się 
najważniejszymi sprawami. 

Wniosek został rozpatrzo-
ny negatywnie ze względu na 
nieobecność w tym terminie 
członków prezydium Rady Miej-
skiej, którzy prowadzą obrady. 
Prezydent Gliwic od razu zapro-
ponował więc zwołanie sesji  
w kolejnym, najbliższym termi-
nie – w poniedziałek, 17 grud-
nia, a następnie – we wtorek, 
18 grudnia. 

W efekcie przewodniczący 
RM poinformował, że postulo-
wana przez prezydenta sesja od-
będzie się w środę, 19 grudnia, 
bo to umożliwi uczestnictwo  
w obradach jak największej 
grupie radnych. Początek posie-
dzenia wyznaczono na godzinę 
19.30. 

W tym tygodniu ma być 
także kontynuowana przerwana 
sesja – w czwartek, 20 grudnia 
od godziny 19.45. 

     (al)

SESJA NA żYWO – relacje z obrad 
można oglądać na stronie  
internetowej www.gliwice.eu  
w dziale „Samorząd”.

PRzeRWaNe OBRaDy 
– KŁOPOTlIWe 
SKUTKI

aKTUalNOścI

EFEKTY PRZERWANIA 
SESJI RADY MIEJSKIEJ 
13 GRUDNIA
 Organizacje zajmujące się wspieraniem osób uzależnio-

nych nie otrzymają w styczniu środków finansowych od 
miasta. Nie zatwierdzono bowiem w przewidywanym 
terminie dwóch miejskich programów związanych z prze-
ciwdziałaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Jeśli organizacje nie pozyskają pieniędzy  
z innych źródeł, to nie uregulują rachunków za utrzymanie loka-
li. Nie będzie pieniędzy także m.in. na terapie osób walczących  
z uzależnieniami, ale również na posiłki dla podopiecznych 
świetlic środowiskowych.  

O dotacje chcą się ubiegać m.in. Stowarzyszenie FAMILIA, 
Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji 
Zdrowego Stylu życia, Stowarzyszenie Promocji Zdrowego 
i Trzeźwego Stylu życia SZANSA, parafie rzymskokatolickie 
przy ul. Staromiejskiej i Radosnej, Polski czerwony Krzyż, 
Stowarzyszenie SiKRET, Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Klub Abstynentów KRO-
KUS, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Wspierania 
Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy. 

 W związku z przerwaniem sesji nie przekazano z odpowied-
nim wyprzedzeniem darowizn dla domów dziecka – z prze-
znaczeniem za zakup prezentów świątecznych.

 Wszystkie gliwickie szkoły i przedszkola czekały na pienią-
dze m.in. na utrzymanie obiektów i wypłaty dla nauczycieli. 
Tymczasem w placówkach oświatowych niedługo rozpo-
czyna się przerwa świąteczna. W trudnej sytuacji znalazły 
się szkoły i przedszkola niepubliczne. Do 17 grudnia miały 
otrzymać potrzebne jeszcze w tym miesiącu pieniądze na 
utrzymanie budynków, wypłaty dla nauczycieli, zakupy. 
Dotacje niewykorzystane do końca roku muszą zostać  
zwrócone. 

Podobny kłopot z dopięciem tegorocznych budżetów spo-
tkał szkoły i przedszkola publiczne. czekały na pieniądze na 
pensje pracowników, zakup żywności dla stołówek, opłaty 
za media. Górnośląskie centrum Edukacyjne miało zapła-
cić za ogrzewanie do 14 grudnia – w wyniku przerwania 
sesji zapłaci z odsetkami i naruszy dyscyplinę finansów  
publicznych. 

 Do 20 grudnia powinny zostać przelane pieniądze na wypłaty 
wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej oraz 
środki na utrzymanie w grudniu dzieci w Ośrodku Opiekuń-
czo-Wychowawczym dla Dzieci. 

https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
mailto:zd@um.gliwice.pl
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=15247/1&t=578&rok=2012
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KONSUlTacJe SPOŁeczNe

Ponad 9 tysięcy mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych prezydenta Gli-
wic w sprawie hali widowiskowo-sportowej PODIUM. Większość poparła budowę obiektu  
w aktualnych okolicznościach – nawet bez gwarancji na unijną dotację. Dlatego zygmunt 
Frankiwicz zadecydował o podjęciu kolejnych kroków zmierzających do realizacji inwestycji.  

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 10 do  
16 grudnia. Mieszkańcy Gliwic przez cały tydzień wyrażali 
swoje opinie w 11 punktach konsultacyjnych zlokalizo-
wanych w różnych częściach miasta, m.in. w Urzędzie 
Miejskim, centrach handlowych i niektórych bibliotekach. 
Ankieta zawierała jedno pytanie: czy biorąc pod uwagę 
okoliczności przedstawione w liście Prezydenta Miasta 
Gliwice, chce Pan/Pani, aby w Gliwicach powstała hala 
widowiskowo-sportowa PODIUM? 

Wiadomości na temat aktualnej sytuacji związanej  
z planowaną realizacją inwestycji były szeroko rozpo-
wszechniane. Prezydent wysłał list bezpośrednio do 
mieszkańców, był on dwukrotnie publikowany na naszych 

łamach wraz z dodatkowymi informacjami, został prze-
kazany redakcjom prasowym, umieszczony na specjalnej 
stronie internetowej utworzonej na potrzeby konsultacji 
i udostępniony poprzez stronę internetową Urzędu Miej-
skiego. W ramach kampanii informacyjnej wydrukowano 
plakaty i ulotki. 

Zgodnie z zasadami głosowania każda osoba pełnolet-
nia mogła wypełnić ankietę tylko jeden raz, okazując do-
kument zawierający numer PESEL. Ankiety zabezpieczono 

znakiem widocznym w świetle UV. W niedzielę wieczorem 
głosy zostały przeliczone w obecności pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz radnych Rady Miejskiej – reprezentantów 
klubów Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, PiS i SLD.   

W konsultacjach uczestniczyły 9242 osoby. Za budo-
wą PODIUM opowiedziały się 5664 osoby, a przeciwko 
realizowaniu inwestycji – 3511. Odnotowano 67 ankiet 
nieważnych. Większość osób poparła więc budowę hali  
– nawet bez gwarancji na unijną dotację. Prezydent Gliwic 
postanowił kontynuować przygotowania do inwestycji. Po 
ogłoszeniu wyników społecznych konsultacji, 17 grudnia, 
została podpisana długo negocjowana umowa kredytowa 
pomiędzy miastem a Europejskim Bankiem Inwestycyj-

nym. EBI chce pożyczyć Gliwicom kwotę do 182,5 mln zł, 
a zgodę na zaciągnięcie takiego kredytu wcześniej wyraziła 
już Rada Miejska. 

Spłata kredytu jest rozłożona na 15 lat, a – jak wynika 
z analiz ekonomicznych – budżet udźwignie to obciążenie 
bez większych problemów. Jeśli miasto nie otrzyma pie-
niędzy z UE, to będzie musiało wydać na ten cel więcej 
własnych środków – nie 90, lecz około 230 milionów 
złotych. Trzeba by zrezygnować z niektórych mniejszych, 

jednorocznych inwestycji lub odłożyć je na późniejszy ter-
min. Sporządzenie ich wykazu jest teraz niemożliwe, bo 
są to małe przedsięwzięcia, ustalane na bieżąco, w roku 
poprzedzającym ich realizację. Natomiast wszystkie duże 
inwestycje zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
mają być realizowane zgodnie z planem – żadna nie zosta-
nie zaniechana czy wykreślona z tego dokumentu. 

Zdaniem Zygmunta Frankiewicza miasto ma nadal 
szanse na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej. PODIUM 
to inwestycja ważna dla całego województwa i powinna 
być realizowana z wykorzystaniem regionalnych środków 
unijnych. Umowa z Urzędem Marszałkowskim wciąż 
obowiązuje i prezydent Gliwic nie widzi powodu, aby ją 
rozwiązywać. Komisja Europejska nie podjęła bowiem 
ostatecznej decyzji w tej sprawie. 

Przygotowania do realizacji inwestycji są bardzo za-
awansowane. Dobiegają końca procedury przetargowe  
i w styczniu lub lutym mogłaby zostać podpisana umowa 
z firmą, która zajmie się budową. Na wykonanie zadania 
miałaby 27 miesięcy. Pierwsi widzowie mogliby więc wejść 
do PODIUM mniej więcej w połowie 2015 roku. Zgodnie 
z założeniami, za utrzymanie hali nie płaciłoby miasto, ale 
dzierżawca wybrany w przetargu, który powinien zająć się 
także tworzeniem kalendarza imprez.                   (al)

Więcej informacji na temat inwestycji  
można znaleźć w poprzednich wydaniach „MSI” 

(nr 48/2012, 49/2012, 50/2012), dostępnych pod 
adresem www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”  

oraz na stronie internetowej 

zygmunt Frankiewicz  
prezydent Gliwic

Deklarowałem, że opinia gliwiczan będzie dla 
mnie w pełni wiążąca, jeśli wypowie się co najmniej 
10% mieszkańców. Frekwencja na poziomie pra-
wie 6% to jednak bardzo satysfakcjonujący wynik 
w przypadku konsultacji społecznych. Głos w tej 
sprawie zabrało ponad 9 tysięcy osób. Dla porów-
nania przypomnę, że w szerokich konsultacjach 
społecznych dotyczących tak ogromnej gliwickiej 
inwestycji, jak Drogowa Trasa Średnicowa, wzię-
ło udział około 2100 respondentów. Uważam, że 
należy przychylić się do woli gliwiczan. Prawie 
62% uczestników konsultacji społecznych poparło 
budowę PODIUM. Ta opinia jest dla mnie bardzo 
ważna i uważam, że zgodnie z wolą większości  
należy kontynuować przygotowania do realizacji 
inwestycji. 

WIĘKSZOŚć POPARŁA PODIUM

W konsultacjach wzięło udział 5,92% mieszkańców uprawnionych  
do głosowania. Budowę PODIUM poparło 61,73% uczestników konsultacji,  
a przeciwko realizowaniu inwestycji opowiedziało się 38,27%. 

WWW.PODIUM.
GLIWIcE.EU

https://gliwice.eu/dokumenty?tid=456
http://www.podium.gliwice.eu
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PRAcE NA STARóWcE 
RUSZĄ NA WIOSNĘ

FILMY NA WWW.GLIWIcE.EU

Wraz z nastaniem zimy zakończyły się kolejne prace związane z prze-
budową ulic na gliwickiej Starówce. ekipy remontowe pojawią się 
tam ponownie w pierwszych dniach marca. Okres zimowy zostanie 
wykorzystany na przygotowanie dokumentacji, projektów zmiany 
organizacji ruchu na czas prowadzenia następnych prac remonto-
wych, a także na niezbędne uzgodnienia. 

Gliwicki Rynek internauci uznali za naj-
piękniejszy w regionie. Najpierw remont 
przeszła płyta głównego miejskiego placu, 
teraz zmienia się również jego otoczenie  
– kolejne uliczki Starówki odzyskują 
dawny urok. To efekt prac remontowych, 
które rozpoczęły się w ubiegłym roku. Za 
4 lata wszystkie będą wyłożone granitową 
kostką, nawiązującą do historycznego cha-
rakteru zabytkowej części miasta.

Prace na gliwickiej Starówce prze-
biegają zgodnie z harmonogramem. 
Zakończyły się wszystkie zaplanowa-
ne na ten rok remonty. Od początku 
grudnia przejezdne są ul. Grodowa (od 
ul. Bankowej do ul. Kaczyniec) oraz  
ul. Bankowa (od ul. Kaczyniec do  
ul. Górnych Wałów). Natomiast w ubie-
głym tygodniu oddano do użytku ulice: 
Kościelną, Raciborską (odcinek od Rynku 
do ul. Przy Raciborskiej Bramie), Wyso-
ką (od ul. Kaczyniec do ul. Bytomskiej), 
Krupniczą (od Rynku do ul. Kaczyniec), 
ulicę przy Placu Wszystkich Świętych,  
a także Plac Inwalidów Wojennych.

Najdłużej, bo prawie 6 miesięcy, trwała 
przebudowa tego ostatniego. Jak wyjaśnia 
Marek Kała, prezes firmy Inwest-complex, 
nadzorującej przedsięwzięcie na zlecenie 
lokalnego samorządu, tam zakres prac 
był największy – zarówno ze względu na 
ilość sieci podziemnych, które wymagały 
wymiany, jak i powierzchnię brukowania. 
Niektóre ulice przed oddaniem do ruchu, 
ze względu na przyjętą technologię, mu-
siały przejść 3-tygodniowy okres adapta-
cyjny. – Pogoda pozwoliła na zakończe-

nie prac, praktycznie w całości, zgodnie  
z przyjętym harmonogramem – wyjaśnia 
Marek Kała. – Mrozy, jakie pojawiły się  
2 tygodnie temu, nie spowodowały żad-
nych zakłóceń.

Ze wstępnego harmonogramu wyni-
ka, że wiosną ekipy wkroczą na kolejne 
ulice: Dolnych Wałów (od ul. Zwycięstwa 
do ul. Dworcowej), Górnych Wałów (od 
ul. Ziemowita do ul. Jana Pawła II), Kaczy-
niec (od ul. Grodowej do ul. Wysokiej), 
Matejki (od ul. Basztowej do ul. Dolnych 
Wałów), Pod Murami, Białej Bramy, Przy 
Raciborskiej Bramie, Tkackiej i przy Placu 
Wszystkich Świętych. 

Wszystkie prace wstępne będą od-
bywać się tak, jak dotychczas, pod nad-
zorem archeologicznym. W przypadku 
natrafienia na relikty przeszłości, znalezi-
ska zostaną odpowiednio zabezpieczone 
i zinwentaryzowane. 

Każda z uliczek poddawana jest 
generalnemu remontowi. Wymieniane 
są biegnące pod ziemią instalacje. Roz-
biórka bruku prowadzona jest ręcznie  
– z troską o zabytkowe kostki, bo te w do-
brym stanie wykorzystywane są ponow-
nie. Montowane są też włazy i pokrywy  
z herbem Gliwic. Miasto na odnowienie 
ulic Starówki przeznaczyło 41 mln zł. 

    (fid)

chcesz wiedzieć więcej? 
zobacz express Miejskiego 

Serwisu Informacyjnego  
z 20 grudnia  

na www.gliwice.eu.
fo

t. 
B.

 M
as
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ak

KaMeRa Na MIaSTO

http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
https://gliwice.eu/dla-turystow/gliwicka-filmoteka
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„DZIEWcZĘ Z GLIWIc”  
POD cHOINKĘ

WIEcZORY Z TAńcEM  
I OPERĄ

ZAKOPOWER  
W GTM

KUlTURa

cierpienia miłości, ojcowska tyrania i podstęp odra-
żającego zalotnika – a w tle oblężenie Gliwic podczas 
wojny trzydziestoletniej i heroiczna śmierć bohaterki. 
„Dziewczę z Gliwic” to najnowsza publikacja Muzeum 
w Gliwicach, przygotowana specjalnie na święta. Mi-
łośnikom staroświeckich powieści spod znaku płaszcza 
i szpady, w których kwitnie romans, a czarny charakter 
spotyka zasłużona kara, łza może zakręcić się w oku.

– Trzy powieści i jeden hi-
storyczny szkic, które znalazły 
się w tomie zatytułowanym 
„Dziewczę z Gliwic i inne 
opowieści o oblężeniu Gliwic  
w czasie wojny trzydziestolet-
niej”, powstały w latach 1832, 
1911, 1927 i 1940. Powieści 
zdążyły do chwili obecnej moc-
no zwietrzeć, nigdy zresztą nie 
zaliczały się do pierwszej ligi lite-
ratury regionalnej. Szkic zaś nie 
do końca odpowiada obecnym 
wymogom stawianym nauko-
wym artykułom. Czemu więc 
przypominamy i przekładamy 
na język polski te staroświeckie 
dziełka zapomnianych niemiec-
kich autorów: Adolpha Hänischa, 
Hugo Gnielczyka-Eichhofa, Her-
manna Ehrena i Oswalda Völ-
kela? Odpowiedzią jest wspólny 
mianownik, łączący te prace  

– oblężenie Gliwic w dobie woj-
ny trzydziestoletniej. Ten drobny 
epizod owej wojny, główny mo-
tyw prezentowanych tekstów, 
stał się z czasem najważniejszą 
gliwicką legendą, wpisaną – jak 
mało która opowieść – w pamięć 
kulturową społeczności miasta 
nad Kłodnicą – mówią pomysło-
dawcy publikacji. 

9 sierpnia 1626 r. pod Gli-
wicami stanął oddział duńskiej 
armii generała Ernsta von 
Mansfelda, walczącego prze-
ciwko Habsburgom. Nie doszło 
wówczas do oblężenia miasta. 
Po raz kolejny Duńczycy – już 
bez Mansfelda – stawili się 
pod miastem 2 lutego 1627 r. 
Oddział, dowodzony prawdo-
podobnie przez saskiego gene-
rała Joachima von carpzowa, 
zwanego carpezonem, oblegał 

je co najmniej do 27 lutego  
– bezskutecznie. Niemal wszyst-
kie miasta Górnego Śląska zna-
lazły się w rękach najeźdźców, 
ale nie Gliwice. – Narodziła się 
legenda, której kluczowymi ele-
mentami były odwaga gliwickich 
kobiet, wylewających wrzącą 
breję z prosa na głowy napast-
ników, co miało przyczynić się do 
ich odparcia, oraz pomoc Matki 
Bożej, której cudowne objawie-
nie nad murami miejskimi miało 
spłoszyć nacierającego wroga. 
W podzięce za nadprzyrodzoną 
interwencję gliwiczanie co roku 
ruszali w „pąć” na leżącą już za 
granicą monarchii Habsburgów 
częstochowską Jasną Górę,  
a później, w czasach pruskich  
– na Górę św. Anny. Do tej hi-
storii odwoływał się także herb 
miasta nadany przez cesarza 
Ferdynanda II, a obowiązujący 
do 1945 r., z wizerunkiem Mat-
ki Bożej osłaniającej płaszczem 
miasto – wyjaśniają muzealnicy.

Książka (w cenie 19 zł) jest 
dostępna m.in. w Willi caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a) i cen-
trum Informacji Kulturalnej i Tu-
rystycznej (ul. Dolnych Wałów 3). 

Trzy spektakle duetu cho-
reografów Sol León i Paul Light-
foot, w ramach transmisji na 
żywo z Nederlands Dans The-
ater z Hagi, będzie można zoba-
czyć 20 grudnia w Kinie AMOK 
(ul. Dolnych Wałów 3). – Pozna-
my różnorodność świata teatru 
tańca hiszpańsko-brytyjskiego 
tandemu. Humorystyczny spek-
takl „SH-BOOM” w takiej wersji 
nie był jeszcze pokazywany na 
holenderskiej scenie. Pełen 
dramatu „Same Difference” po-

wstał do muzyki Philipa Glassa, 
podobnie jak „Shoot the Moon”, 
który ukazuje życie uczuciowe 
kilku bohaterów – zapowiadają 
organizatorzy. Pokaz rozpocznie 
się o godz. 20.00.

Natomiast 5 stycznia na 
ekranie AMOKU pojawią się 
gwiazdy Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku. Wystąpią  
w dziele Hectora Berlioza „Tro-
janie”. W opowieści o wojnie 
trojańskiej zobaczymy: Marcello 
Giordaniego – w roli Eneasza, 

który opuszcza ruiny Troi i w po- 
szukiwaniu nowych wyzwań 
wyrusza do północnoafrykań-
skiego królestwa Kartaginy, 
Debrę Voight – w roli wieszcz-
ki Kasandry i Susan Graham  
– w roli Dydony, królowej Karta-
giny o złamanym sercu. Początek 
transmisji – godz. 18.00. 

9 stycznia w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym zagości 
pełna góralskiej energii mu-
zyka, utrzymana w mocnej 
rockowej estetyce. Na scenie 
przy Nowym Świecie wystąpi 
ZAKOPOWER. Znakiem rozpo-
znawczym grupy jest charyzma-
tyczny głos oraz porywająca 
gra na skrzypcach Sebastiana 
Karpiela Bułecki. Jej oryginal-

ne brzmienie cieszy się dużą 
popularnością wśród fanów  
w kraju i na świecie. Teraz oka-
zja, by usłyszeć na żywo prze-
boje takie, jak ich debiutanckie 
„Kiebyś Ty…” oraz najsłynniej-
sze „Boso”, pojawi się w Gliwi-
cach. Koncert rozpocznie się  
o godzinie 19.00. 

               (bom)

WWW.TEATR.GLIWIcE.PL

WWW.AMOK.
GLIWIcE.PL
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http://www.teatr.gliwice.pl
http://www.amok.gliwice.pl
http://www.youtube.com/watch?v=DThTZdK1ucY
http://www.youtube.com/watch?v=DThTZdK1ucY
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MIeSzKańcy

DIAMENTOWE GODY

26 listopada w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości DIaMeNTOWych GODÓW. z myślą o 8 parach przygotowano okolicznościowe 
dyplomy z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego. W gronie obchodzących Diamentowe Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): 
Władysława i lucjan adamscy, helena i Karol Fesserowie, Maria i Wiktor Fronczykowie, Łucja i Tadeusz Glocowie, Teresa i Kazimierz Kali-
szewscy, Janina i Witold Sobierajowie, Regina i Stanisław zaczkowscy. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas 
uroczystości Stanisławę i Mariana Kulczyckich.                        (bom)

fo
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Nerwowo szukającym pomysłów na prezenty dla najbliższych, tra-
cącym czas na niekończących się zakupach proponuję rewolucję  
w zachowaniu, świąteczny detoks. zapomnienie o przyziemnych, tak 
naprawdę nieistotnych problemach, a w zamian chwilę refleksji nad 
istotą świąt Bożego Narodzenia. 

Symbole związane z tymi świętami 
każdemu wydają się oczywiste, jednak 
tak naprawdę mało o nich wiemy. Iko-
nografia w sztuce dotycząca przyjścia na 
świat chrystusa jest bardzo bogata i nie 
ogranicza się do samego faktu narodzin 
Syna Bożego. 

„Drzewo Jessego” – motyw, od którego 
zaczyna się historia Marii Panny, zapowiada 
jej narodziny i mówi o jej przodkach. Naj-
częściej pokazuje śpiącego starca Jessego 
z wyrastającym z niego drzewem (drzewo 
genealogiczne?). Motyw ten spotykamy 
nie tylko na obrazach, ozdabia też rękopisy, 

a jako rzeźba – fasady kościołów. W Gliwi-
cach udekorowano nim sklepienie kościoła 
pw. św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej.

Jak wyglądał „początek”, opisuje pi-
smo święte oraz liczne apokryfy. Nawie-
dzenie najczęściej odbywa się, gdy Maria 
się modli. Powitanie Matki Boskiej przez 
Anioła Ave Maria… ma podwójne znacze-
nie. czytając słowo ave od końca, słyszy-
my Ewa. Można to tłumaczyć, że Maria 
zastępuje pierwszą kobietę i przyczynia się 
do odkupienia grzechu pierworodnego. 

„Narodziny Jezusa” lub „Adoracja 
Dzieciątka” według Biblii, apokryfów czy 

wizji św. Brygidy różnią się miejscem, 
liczbą osób towarzyszących. Nam obecnie 
kojarzą się ze stajenką. To nie jest jednak 
jedyna wizja – w XIV wieku na przykład 
zaczęto pokazywać Jezusa położonego 
na ziemi (często tylko na wiązce sianka), 
a nad nim klęczącą, modląca się Marię. 
Scenę taką nazywa się „Adoracją Dzieciąt-
ka”. Kanon obowiązujący na wschodzie,  
w Bizancjum i Palestynie, z mniej więcej  
VI wieku, pokazywał natomiast Matkę 
Boską w połogu. A miejscem narodzin nie 
była stajenka, tylko grota – symbol groty 
grobu, do którego złożono martwego 
chrystusa. 

A jak jest z „Pokłonem trzech króli”? 
czy byli to królowie, czy mędrcy, ilu ich 
było? – tego nie wiemy. W katakumbach 
na malowidłach ściennych zostali na-
malowani w liczbie dwóch lub czterech.  
A spotyka się obrazy, gdzie jest ich nawet 
sześćdziesięciu! Na pewno nie ma wątpli-
wości, co do darów. Były to: mirra, kadzi-
dło i złoto. Stąd może wzięła się późniejsza 

liczba darczyńców – trzech. Imiona królów 
zostały ustalone dopiero na podstawie 
napisów z mozaiki w Rawennie z VI wieku.

Ze świętami Bożego Narodzenia koja-
rzy mi się w Gliwicach neogotycki kościół 
pw. Świętej Rodziny przy ul. chorzowskiej. 
Powstał w sąsiedztwie kolonii hutniczej, w 
miejscu małej kapliczki, którą prowadziły 
siostry Boromeuszki. Do budowy świątyni 
długo przekonywały one właściciela zakła-
du Huldschinsky'ego, udało się to dopiero 
w 1898 roku. Projekt wykonał prof. Oer-
tzen z Berlina. Prace zakończono w 1901 
roku. W tym obiekcie neogotyk przeplata 
się z elementami neoromańskimi, a na-
wet modernistycznymi. Elewacje zostały 
wykonane w cegle klinkierowej ze wstaw-
kami z cegły glazurowanej. Niespotykany 
często w Gliwicach jest także rzut kościoła 
– na planie krzyża greckiego opisanego na 
kwadracie. 

ewa Pokorska
Miejski Konserwator zabytków

KOlORy MIaSTa

Fragment malowidła ściennego z kościoła pw. św. Bartłomieja

Płaskorzeźba z kościoła w Pizie
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We wrześniu ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 
Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pisarz, który wywarł trwały wpływ na kulturę i literaturę pol-
ską oraz twórczość całych pokoleń Polaków, zawitał do Gliwic...

PODRÓŻ PRzez GlIWIce, czylI 
PeRyPeTIe PaSzPORTOWe JÓzeFa 
IGNaceGO KRaSzeWSKIeGO

Urodzony w 1812 roku w Warszawie 
Józef Ignacy Kraszewski był powieściopi-
sarzem, poetą, dramaturgiem, history-
kiem, krytykiem literackim i muzycznym, 
publicystą i wydawcą. Niektórzy biogra-
fowie i historycy literatury dodają, że był 
również archeologiem, pianistą, etnogra-
fem, tłumaczem i... szpiegiem. Jako autor 
ponad 500 tomów dzieł społecznych, 
obyczajowych, ludowych, historycznych 
nie ma równego sobie w literaturze pol-
skiej, a w literaturze światowej tylko… 
Barbara cartland, brytyjska autorka ro-
mansów napisała więcej powieści.

Prócz pracy literackiej Kraszewski 
aktywnie angażował się w działalność 
polityczną. Pod koniec stycznia 1863 
roku został zmuszony przez ówczesne 
władze Królestwa Polskiego do opusz-
czenia Warszawy. Wyjechał do Drezna 
i tam zajął się pomocą dla szukających 
schronienia powstańców styczniowych, 
a pod pseudonimem Bogdan Bolesławita 
napisał szereg powieści o tematyce po-
wstańczej, zamykając sobie tym samym 
drogę powrotu do Warszawy. 

W tym właśnie czasie wydarzała się 
w życiu pisarza podróż via Gliwice, któ-
rej poświęcił niemało miejsca w swoich 
pamiętnikach. Kraszewski już wcześniej 
przejeżdżał przez nasze miasto kilka-
krotnie, i gdy udawał się w zagranicz-
ne wojaże, i gdy na zawsze opuszczał 
Warszawę zimą 1863 roku „częściowo 
wozem, częściowo pieszo, okólną drogą 
przez Mysłowice, Zabrze i Gliwice”. Z po-
czątkiem grudnia tegoż roku, wiedziony 
tęsknotą za synem Franciszkiem, studen-
tem Wszechnicy Królewskiej, wybrał się 
z Drezna do Krakowa bez ważnego pasz-
portu (ten rosyjski, wydany mu jeszcze 
w Warszawie, był ważny tylko pół roku). 
Było to 149 lat temu…

Gdy po długim oczekiwaniu w My-
słowicach nadjechał pociąg do Krakowa, 
żandarm pruski zażądał od Kraszewskie-
go paszportu. W Szczakowej polecono 
pisarzowi wysiadać, przeprowadzono 
rewizję bagażu, żandarm „wziął paszport 
w opiekę”, a następnie nakazano wracać 

do „Królestwa”, co dla pisarza równało 
się osadzeniem w cytadeli. Po nocy spę-
dzonej na stacji, pisarz wsiadł do powrot-
nego pociągu do Mysłowic. Tam, mimo 
osobistej wizyty u burmistrza miasta, nie 
uzyskał zgody na powrót do Drezna. Wte-
dy z pomocą przyjaciół podjął ryzykowny 
plan ucieczki. Wymknęli się z mysłowic-
kiego hotelu i wynajętym zaprzęgiem 
konnym ruszyli do Gliwic „(…) puściliśmy 
się milczący w coraz trudniejszą do Gliwic 
drogę, zawsze otoczeni hutami ziejącymi 

płomienie, ciągle wśród tych piekielnych 
ogni złowrogich – wolniej a wolniej, bo 
koń był znużony, a śnieg z deszczem sy-
piący, drogę psuł i utrudniał. Sypało coraz 
gęściej i ziemia wkrótce grubą warstwą 
się okryła… Z Königshutte do Gliwic po-
dróż była niesłychanie powolną, a wydała 
się nieskończenie długą”.

Wreszcie przyjaciele dotarli do mia-
sta. Początkowo zamierzali zanocować 
w małym hoteliku nieopodal stacji 
kolejowej, ale zdecydowali się na odle-

glejszą, ale bezpieczniejszą „Złotą Gęś”. 
Kraszewski wspomina, że miasto było 
już od dawna uśpione, a oni przekradali 
się z duszą na ramieniu. „(…) Osypani 
śniegiem, przemokli, wpadliśmy do sieni 
prosząc o schronienie. Pozostało okrut-
nie zmęczonym kilka godzin do ósmej,  
o której pociąg z Mysłowic do Wrocławia 
przechodził (…)”. 

„Złota Gęś” nie zachwyciła pisarza,  
a noc okazała się być pełna niepokoju. 
„(…) W hotelu niedaleko od stacji kolei 
żelaznej, w miasteczku przemysłowym, 
ruch i nocą był ciągły. Każde stuknię-
cie drzwi, każda głośniejsza rozmowa 
brzmiała groźbą w uszach naszych aż do 
rana …, a choć oczy po trzech bezsennych 
nocach sen kleił, niepokój zamknąć ich 
nie dawał. Nerwy grały straszliwie (…)”.

Wreszcie nadszedł upragniony świt: 
„Wypiwszy na prędce kawę, gdy siód-
ma dochodziła, udaliśmy się pieszo do 
stacji, jak się okazało na piechotę dobry 
kawał drogi odległej. Ponieważ po bur-
mistrzu mysłowickim (…), wszystkiego 
spodziewać się było można, nawet, że 
w Gliwicach pilnować będzie na stacji, 
musieliśmy tu jeszcze przedsiębrać nad-
zwyczajne ostrożności”.

Perypetie pisarza skończyły się po-
myślnie: udało się bezpiecznie dotrzeć na 
stację, pociąg przyjechał punktualnie i jak 
wspomina sam Kraszewski „poznaczono 
nasze bilety, pociąg powolnie ruszać się 
zaczął, odetchnęliśmy!”. Przez Wrocław  
i Zgorzelec wrócił w końcu do Drezna, ale 
jak odnotował w pamiętnikach „Długo, 
długo przygoda owa nieszczęsna nie 
mogła mi wyjść z pamięci…”.  

Anna Strzeszewska
Autorka tekstu skorzystała z informacji zawartych  
w „Małym słowniku pisarzy polskich” (Warszawa 1976) 
oraz w artykule Franciszka Germana pt. „J. I. Kraszewski 
w Gliwicach”, opublikowanym w Zeszytach Gliwickich 
(tom 6, 1968 r.). Fragmenty wspomnień Józefa Ignacego 
Kraszewskiego pochodzą z pamiętnika pisarza (Drezno, 
1864 r.). Autorka cytuje je za F. Germanem.   

hotel „Pod złotą Gęsią” był niegdyś bardzo modnym i „znaczniejszym”, jak pisał Kraszewski, 
zajazdem w mieście. Gościli w nim również inni wybitni literaci: Julian Ursyn Niemcewicz, 
Wincenty Pol i honoriusz Balzac. Budynek przetrwał do naszych czasów, choć jego fasada 
znacznie ucierpiała podczas II wojny światowej. Obecnie budynek dawnego hotelu zdobi 
tablica upamiętniająca wizyty znamienitych gości (na zdjęciu). Pytanie konkursowe brzmi: 
GDzIe (PRzy JaKIeJ UlIcy WSPÓŁczeSNych GlIWIc) zNaJDUJe SIĘ BUDyNeK DaWNeGO 
hOTelU „POD zŁOTą GĘSIą”?

Odpowiedzi z dopiskiem ŚWIĄTEcZNY KONKURS 
można przesłać e-mailem na adres: kp@um.gliwice.pl 
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziału Kul-
tury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21 (I piętro, pok. 105).

Na odpowiedzi, wraz z telefonem kontaktowym 
nadawcy, czekamy do 5 stycznia. Zwycięzcy konkursu 

świątecznego zostaną wyłonieni w losowaniu. czekają 
na nich atrakcyjne nagrody książkowe. Rozwiązanie 
zagadki oraz nazwiska nagrodzonych opublikujemy  
w styczniowym wydaniu „Miejskiego Serwisu Informa-
cyjnego – Gliwice”.

ŚWIĄTEcZNY KONKURS 

„Złota Gęś wewnątrz wyglądała bardzo przyzwoicie,  
ale w pokoju, który nam dano, mimo chłodu i gęsto sypiącego 
śniegu – okna były pootwierane!! Kazaliśmy co najprędzej 
ognia rozniecić, bośmy byli przemarzli do kości, ale trudno się 
było rychłego skutku spodziewać” – wspominał Kraszewski 
(widokówka z 1900 r. ze zbiorów Muzeum w Gliwicach).
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nabór nr KD.210.41.2012.ED-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale edukacji  

(w wymiarze 0,5 etatu)

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
•  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 
16–18 lat,

•  prowadzenie egzekucji obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki,

•  prowadzenie bilansowej i pozabilansowej ewiden-
cji majątku przekazanego w użytkowanie miej-
skim oświatowym jednostkom organizacyjnym,

•  współpraca z jednostkami oświaty i ich nad-
zorowanie w zakresie prowadzenia Biuletynu 
Informacji Publicznej. 

Wymagania niezbędne:
•  wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
•  co najmniej 2 lata stażu pracy w jednostkach 

administracji publicznej (udokumentowane 
aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu 
lub świadectwem pracy);

•  posiadanie obywatelstwa polskiego;
•  umiejętność obsługi komputera (programy 

Word, Excel, PowerPoint z pakietu Microsoft 
Office 2007);

•  znajomość przepisów: 
→ ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r., nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.),

→ ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.),

→ ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
•  znajomość przepisów ustawy z 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., 
nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

•  znajomość przepisów ustawy z 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

•  doświadczenie w przeprowadzaniu postępo-
wań administracyjnych. 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność 
pracy w zespole, komunikatywność, odporność 
na stres, wysoka kultura osobista, sumienność, 
samodzielność. 

Informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku:
•  praca w budynku Urzędu Miejskiego przy  

ul. Zwycięstwa 21, II piętro, 
•  praca z monitorem ekranowym powyżej po-

łowy dobowego wymiaru czasu pracy,
•  obsługa urządzeń biurowych,
•  bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
•  liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydzia-

łu oraz Urzędu,
•  w miesiącach letnich praca w wysokich tem-

peraturach,
•  wykonywanie czynności w archiwum wydziało-

wym zlokalizowanym na najniższej kondygnacji 
budynku Urzędu Miejskiego bez dostępu windy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  list motywacyjny ze wskazaniem numeru na-

boru,
•  życiorys zawodowy, 
•  kwestionariusz osobowy (do 31 grudnia 2012 r. 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie www.um.gliwice.pl/bip/ w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty / Praca w Urzędzie 
Miejskim / ogłoszenia o naborach / Dokumenty 
do pobrania; od 1 stycznia 2013 r. opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY 
PRAcY / Urząd Miasta / Ogłoszenia o naborach), 

•  kserokopie dokumentów potwierdzających 
staż pracy i kwalifikacje, 

•  formularz oświadczeń (do 31 grudnia 2012 r. 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie www.um.gliwice.pl/bip/ w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty / Praca w Urzędzie 
Miejskim / ogłoszenia o naborach / Dokumenty 
do pobrania, od 1 stycznia 2013 r. opubliko-
wany w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe 
/ OFERTY PRAcY / Urząd Miasta / Ogłoszenia 
o naborach).

Oświadczenia, cV, kwestionariusz oraz list moty-
wacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie umoż-
liwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane 
w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 4 stycznia 2013 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 354. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych  
– 14 stycznia 2013 r. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 
wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania niezbęd-
ne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do 
pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych na-
stąpi do 10 stycznia 2013 r. 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
•  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 

niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;

•  jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, o którym mowa powyżej, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe;

•  kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do zło-
żenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność;

•  wzory wymaganych oświadczeń oraz kwe-
stionariusz osobowy zostały opublikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej (do  
31 grudnia 2012 r. na stronie www.um.gliwice.
pl/bip/ w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Praca  
w Urzędzie Miejskim / ogłoszenia o naborach / 
Dokumenty do pobrania, od 1 stycznia 2013 r. 
na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe 
/ OFERTY PRAcY / Urząd Miasta / Ogłoszenia 
o naborach);

•  regulamin naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest 
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;

•  zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (DzU  
z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) publika-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

Wydział zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informuje

W związku z kończącą się 3 lutego 2013 r. kadencją Powiatowej Rady Zatrudnienia 
Prezydent Miasta Gliwice prosi o zgłaszanie kandydatów na członków PRZ w Gli-

wicach przez działające na terenie miasta Gliwice organizacje wymienione w art. 23, ust. 3, pkt. 
1-3 i pkt 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU  
z 2008 r., nr 69, poz. 415).
Zgłoszenie wraz z udokumentowanym doświadczeniem kandydata w zakresie tematycznym związanym 
z promocją zatrudnienia i rynkiem pracy podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
organizacji, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kandydat na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia 
w Gliwicach” należy złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 
nr 234) lub przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2012 r.

OFERTY PRACY

INFORMACJE

OGŁOSzeNIa

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Gliwicach,

informuje, że na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy  
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. 2006 r. nr 123, poz. 858) od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie gmin: Gliwice, 
Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, zbrosławice obowiązywać będzie zamieszczona poniżej taryfa 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. ceNa za 1 M3 DOSTaRczONeJ WODy

lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie 

cena Jednostka 
miarynetto  brutto 

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m³  
dostarczonej wody 4,10 4,43 zł/m ³

2. Przemysł i pozostali 
odbiorcy usług

cena za 1 m³  
dostarczonej wody 4,27 4,61 zł/m ³

 
2. ceNa za 1 M3 ODPROWaDzONych ścIeKÓW

lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie 

cena Jednostka 
miarynetto brutto 

1 2 3 4 5 6

1. Wszyscy odbiorcy usług
cena za 1m ³ 

odprowadzanych 
ścieków

5,97 6,45 zł/ m ³

Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń  
kanalizacyjnych znajduje się na stronie www.pwik.gliwice.pl

chcesz przygarnąć psa lub kota? Adopcje 
organizuje Schronisko dla Zwierząt, działa-
jące w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Wschod-
niej, od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10.00 do 16.00 oraz w soboty od 10.00  
do 15.00. 

Kontakt: 
tel. 32/305-09-43 ,  
e-mail: ts@mzuk.pl, www.mzuk.gliwice.pl

KĄcIK ADOPcYJNY
Bella to bardzo spokojna, ale i smutna mała 
suczka, która w schronisku przeżyła już kilka 
lat. Może przed nadchodzącą zimą  
uśmiechnie się do niej szczęście i ktoś  
otworzy przed nią serce? Ma około 8 lat, 
jest nieśmiała, delikatna i bardzo potrzebuje 
ludzkiej czułości.

SPROKET to żywe srebro. Dwulatek jest 
oddany do granic możliwości swojemu  
opiekunowi, jednak nie lubi dzieci – wyraźnie 
nad nimi dominuje. Dla osoby dorosłej 
będzie idealnym przyjacielem. 

SzeMS to przymilny kocurek, który bardzo 
lubi tulić się do ludzi i mruczeć. Został  

znaleziony na terenie działek przy  
ul. Królewskiej Tamy, gdzie rozpaczliwie 

szukał opiekuna – szedł za działkowiczami, 
kiedy wracali do domu. Ma około 6 miesięcy.

http://www.um.gliwice.pl/bip/
http://bip.gliwice.eu
http://www.um.gliwice.pl/bip/
http://bip.gliwice.eu
http://www.um.gliwice.pl/bip/
http://www.um.gliwice.pl/bip/
http://bip.gliwice.eu
mailto:ts%40mzuk.pl?subject=
http://www.mzuk.gliwice.pl/schronisko-dla-zwierzat/
http://www.pwik.gliwice.pl/
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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Miejski zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach, 

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 
 zatrudni pracownika na stanowisko  

konserwatora w Krytej Pływalni Mewa  
w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba miejsc: 1

Wymagania konieczne:
•  wykształcenie minimum zawodowe, 
•  co najmniej 5-letni staż pracy,
•  dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, su-

mienność, samodzielność, umiejętność pracy  
w zespole.

Mile widziane:
•  uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych do  

1 kV (SEP),
•  wykształcenie średnie techniczne,
•  staż pracy na podobnym stanowisku.

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
•  czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji  

i urządzeń technicznych,
•  bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu na tere-

nie obiektu,
•  stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz 

terenu obiektu,
•  wykonywanie prac porządkowych na terenie 

krytej pływalni i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale Kadr Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32/335-04-35) 
w terminie do 27 grudnia 2012 r. do godz. 15.00. 

Oferty winny zwierać:
•  cV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU  
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

•  list motywacyjny,
•  dokumenty potwierdzające wykształcenie, po-

siadane kwalifikacje i staż pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego 
nieograniczonego na wysokość stawki czynszu  

za najem następujących lokali użytkowych:

►	ul. Strzelców Bytomskich 21,  
pow. 40,79 m2

Składanie pisemnych ofert:  
9 stycznia 2013 r. do godz. 15.00

►	ul. lipowa 12, pow. 77,65 m2

Składanie pisemnych ofert:  
9 stycznia 2013 r. do godz. 15.00

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 
 www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości  
i przetargi na wysokość czynszu

NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE

►		ul. RacIBORSKa 19, lokal nr I, parter, pow. 12,12 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 11.30 
cena wywoławcza nieruchomości: 38 200,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 9.10 do 9.20

►		ul. PRyMaSa S. WySzyńSKIeGO 14D, lokal nr 48, X piętro, 
pow. 23,81 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 12.30 
cena wywoławcza nieruchomości: 45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 10.10 do 10.25

►		ul. WIeczORKa 18-20, lokal nr VIII, parter i I piętro,  
pow. 34,20 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 47 600,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 8.45 do 9.00

►		ul. NIeDBalSKIeGO 17, lokal nr I, przyziemie, pow.  
20,04 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 51 500,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 10 stycznia 2013 r. od 14.45 do 15.00

►		ul. SzaRa 10, lokal nr I, parter i piwnica, pow. 59,64 m2, sala, 
pomieszczenie socjalne i Wc na parterze i 1 pomieszczenie 
w piwnicy
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 15.00 
cena wywoławcza nieruchomości: 72 500,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 9 stycznia 2013 r. od 14.14 do 14.30

LOKALE NA SPRZEDAŻ

UŻYTKOWE

►		ul. PSzczyńSKa 65, lokal nr 6, II piętro, pow. 59,55 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 10.00 
cena wywoławcza nieruchomości: 94 300,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 10.45 do 11.00

►		ul. PSzczyńSKa 65, lokal nr 7, III piętro, 68,31 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 10.30 
cena wywoławcza nieruchomości: 121 200,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 10.45 do 11.00

►		ul. KS. DR. a. KORczOKa 51, lokal nr 4, II piętro,  
pow. 92,97 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia gospo-
darcze z dostępem do Wc położonego na klatce schodowej 
(części wspólne nieruchomości)
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 11.00 
cena wywoławcza nieruchomości: 88 700,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 9 stycznia 2013 r. od 14.45 do 15.00

►		ul. KOścIUSzKI 50, lokal nr 3, I piętro, pow. 79,55 m2  
+ piwnica 4,00 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka  
z Wc, pomieszczenie gospodarcze, przedpokój
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 187 100,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 8.15 do 8.30

►		ul. cyRaNeczKI 2, lokal nr 3, parter, pow. 37,33 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z Wc
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 13.00 
cena wywoławcza nieruchomości: 99 300,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 9 stycznia 2013 r. od 13.30 do 13.45

►		Pl. MaRSzaŁKa J. PIŁSUDSKIeGO 7, lokal nr 10, V piętro 
(poddasze), pow. 89,46 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z Wc
Termin przetargu: 14 stycznia 2013 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 155 800,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Wniesienie wadium do 10 stycznia 2013 r.
Termin oględzin: 8 stycznia 2013 r. od 9.40 do 9.55

MIESZKALNE

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie interneto-
wej www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty / 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Dyrektor Ośrodka  
Pomocy Społecznej  

w Gliwicach informuje,  
że 24 grudnia 2012 r.,  
tj. w Wigilię, Ośrodek  

będzie nieczynny,  natomiast 21 grud-
nia 2012 r., tj. piątek, godziny pracy 
kasy wydłuża się do godziny 15.00.

31 grudnia 2012 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej czynny będzie do  

godziny 15.30. Kasa Ośrodka w tym 
dniu będzie nieczynna.

Informuję,  
że 24 grudnia 2012 r. (Wigilia)  

zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach będzie nieczynny.

Bożena Kus
Dyrektor ZGM

Oferty  

z 13 grudnia 2012 r.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy informuje
• kierowca-konwojent – wykształcenie zawodowe, 

doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. c, 
świadectwo kwalifikacji + karta kierowcy, realizacja 
dostaw towaru do klienta i odbiór należności, za-
ładunek i wyładunek przywożonego towaru, dwie 
zmiany, umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• magazynier – uprawnienia na suwnice, spawanie 
i inne, załadunek i wyładunek materiału, obsługa 
suwnic z poziomu O, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• monter konstrukcji stalowych – kierowca – pra-
wo jazdy kat. B, uprawnienia na wózek widłowy, 
zdolność do pracy na wysokości, miejsce pracy: 
teren kraju + zagranica;

• pracownik techniczny – wykształcenie zawo-
dowe lub średnie elektryczne, uprawnienia 
eksploatacyjne E min. 1 kV, doświadczenie na 
podobnym stanowisku mile widziane, utrzyma-

nie wymaganego stanu technicznego maszyn, 
instalacji elektryczno-energetycznych, wypo-
sażenia sklepu, 1/2 etatu, mile widziane osoby 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik zmiany nocnej – towarowanie pro-
duktów w czasie nocnej zmiany, przemieszcza-
nie towarów pomiędzy magazynem a stoiskiem, 
doświadczenie na podobnym stanowisku mile 
widziane, wykształcenie zawodowe lub średnie, 
książeczka sanepidu mile widziana, ¾ etatu lub 
cały etat, mile widziane osoby z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności, miejsce pracy: Gliwice;

• sprzedawca – wykształcenie zawodowe, średnie 
handlowe, doświadczenie w handlu artykuła-
mi spożywczymi i wyrobami wędliniarskimi, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, praca na trzy 
zmiany, miejsce pracy Gliwice.

UWAGA! W Wigilię, 24 grudnia, PUP będzie nieczynny.

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 18 grudnia 2008 r. 233, poz. 1458) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 27 marca 2009 r. nr 50, poz. 398) 

Dyrektor zespołu Szkół Mechaniczno-elektronicznych w Gliwicach  
ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 25B, 44-100 Gliwice. 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 
Stanowisko: główny księgowy
Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu 

3. Określenie wymagań niezbędnych:
•  posiadanie obywatelstwa polskiego,
•  posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-

nych oraz publicznych,
•  niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, 

obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo skarbowe,

•  bardzo dobra umiejętność obsługi komputera 
(pakiet MS Office, MS Excel, Qwant, Qwark, Ksat, 
Płatnik), 

•  umiejętność pracy w zintegrowanych systemach 
informatycznych,

•  doskonała znajomość przepisów w zakresie Ustawy 
o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych,

•  nieposzlakowana opinia,
•  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 

proponowanym stanowisku,
•  dyspozycyjność.
Spełnienie jednego z poniższych warunków: 
•  ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów 

magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów 
zawodowych, uzupełniających ekonomicznych 
studiów magisterskich lub ekonomicznych stu-
diów podyplomowych i posiadanie co najmniej 
trzyletniej praktyki w księgowości;

•  posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego upraw-
niającego do usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych lub certyfikat księgowy wydany na 
podstawie odrębnych przepisów. 

4. Określenie wymagań dodatkowych: 
•  znajomość zasad księgowości budżetowej, 

planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i dyscypliny finansów publicznych,

•  umiejętność sporządzenia analiz danych statystycz-
nych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w opar-
ciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

•  odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie 
i samodzielność,

•  konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, 
rzetelność, terminowość, 

•  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytu-
cjami zewnętrznymi,

•  dodatkowym atutem będzie doświadczenie za-
wodowe na stanowisku głównego księgowego 
w jednostce budżetowej.

5. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•  prowadzenie konta dochodów samorządowej 

jednostki budżetowej, Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

•  dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie  
z przepisami i zasadami obowiązującymi w sa-
morządowej jednostce budżetowej,

•  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 
z rachunków jednostki,

•  dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
•  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności ope-

racji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym,

•  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności  
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych,

•  współtworzenie projektu budżetu oraz harmo-
nogramu wydatków,

•  współtworzenie projektów przepisów wewnętrznych,
•  terminowe sporządzanie sprawozdań budżeto-

wych i innych do analizy ekonomicznej,
•  szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi 

przydział czynności.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
praca biurowa w systemie jednozmianowym z moni-
torem ekranowym, w obiekcie nieprzystosowanym 
do potrzeb niepełnosprawnych.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  list motywacyjny,
•  cV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
•  kserokopie dokumentów potwierdzających po-

siadane wykształcenie,
•  kserokopie dokumentów potwierdzających nie-

zbędne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
•  kserokopie świadectw pracy dokumentujących 

wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przy-
padku kontynuacji zatrudnienia,

•  kserokopie dokumentu potwierdzającego oby-
watelstwo polskie,

•  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicz-
nych, pełnej zdolności do czynności prawnych,

•  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie lub kopia aktualnego Zapy-
tania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego 
Rejestru Karnego,

•  ewentualne referencje od dotychczasowych 
pracodawców,

•  podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych, o treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb re-
krutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana 
do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania 
o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Re-
jestru Karnego.

8. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  
w sekretariacie szkoły lub przesłać do 7 stycznia 2013 r. 
do godziny 15.00 na adres szkoły: Zespół Szkół Mecha-
niczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25B, 44-100 Gliwi-
ce, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na 
stanowisko głównego księgowego w ZSM-E Gliwice”.
Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert 
pocztą decyduje data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektro-
nicznych w Gliwicach.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi zawarte w ogło-
szeniu o naborze, zostaną telefonicznie zaproszeni 
na rozmowę kwalifikacyjną do 14 stycznia 2013 r.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tele-
fonu: (32) 270-57-54.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone 
na stronie internetoweJ BIP oraz na stronie inter-
netowej szkoły: http://zsme.edu.pl.

OGŁOSzeNIa

http://www.2tbszbm.gliwice.pl/
http://opsgliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://www.mzuk.gliwice.pl
http://zsme.edu.pl
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1&i=23947
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1
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OGŁOSzeNIa
NIERUCHOMOŚCI

22 stycznia 2013 r. w zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą się przetargi na sprzedaż  
niżej wymienionych nieruchomości:

o godz. 8.00 rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż lo-
kalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego 
w budynku przy Ul. JÓzeFa lOMPy 5
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 22 września 2099 r.
Powierzchnia lokalu: 22,75 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 1 pokój, komórka, przedpokój 
z wnęką kuchenną
Kondygnacja: IV piętro – poddasze
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 
24/1000
Nieruchomość gruntowa: ul. Józefa Lompy 5, 
działka nr 550 o powierzchni 508 m2, obręb 
Stare Miasto, KW GL1G/00037923/1
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
W przetargu zorganizowanym 26 listopada 
2012 r. nie wyłoniono nabywcy 
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 12.10 
do 12.20
cena wywoławcza nieruchomości:  
33 600,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 723,50 zł + 166,41 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 889,91 zł
Wadium: 1700,00 zł
Minimalne postąpienie: 340,00 zł

o godz. 8.30 rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr II usytuowanego 
w budynku przy Ul. NOWy śWIaT 4
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 15 grudnia 2097 r.
Powierzchnia lokalu: 13,84 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 1 pomieszczenie
Kondygnacja: parter 
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 29/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 1475  
o powierzchni 321 m2, obręb Stare Miasto, 
KW GL1G/00017146/4
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 21 września 
2012 r. i 30 listopada 2012 r. nie wyłoniono 
nabywcy.
Termin  oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 13.10 
do 13.20.
cena wywoławcza nieruchomości:  
25 900,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 597,75 zł + 137,48 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 735,23 zł
Wadium: 1300,00 zł
Minimalne postąpienie: 260,00 zł

o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż lo-
kalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego 
w budynku przy al. W. KORFaNTeGO 11

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 27 lutego 2103 r.
Powierzchnia lokalu: 61,19 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– piwnicy: 4,11 m2

Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka z Wc i przedpokój
Kondygnacja: III piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 41/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 535  
o powierzchni 1387 m2, obręb Stare Miasto, 
KW GL1G/00032082/8
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 21 września 
2012 r. i 26 listopada 2012 r. nie wyłoniono 
nabywcy.
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 11.30 
do 11.40.
cena wywoławcza nieruchomości:  
110 100,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 3627,25 zł + 834,27 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 4461,52 zł
Wadium: 5600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1110,00 zł

o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr III usytuowanego 
w budynku przy Ul. WIeczORKa 11
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 4 grudnia 2099 r.
Powierzchnia lokalu: 63,90 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależne-
go: brak
Skład lokalu: 4 pomieszczenia
Kondygnacja: parter, oficyna
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 4/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 355 
o łącznej powierzchni 750 m2, obręb Stare 
Miasto, KW GL1G/00026396/7
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
obciążona jest nieodpłatną i nieograniczo-
ną w czasie służebnością drogi po działce 
nr 355 (wcześniej nr 22/3) objętej księgą 
wieczystą GL1G/00026396/7 prowadzącą 
przez bramę budynku nr 11 oraz po działce 
nr 356 (wcześniej 22/6) objętej księgą wie-
czystą GL1G/00010798/0 pasmem szerokości  
3 metrów, biegnącym prostopadle do północ-
no-zachodniej granicy działki nr 356, na rzecz 
każdoczesnych właścicieli garaży położonych 
na działce nr 357 (wcześniej 22/5) objętej 
księgą wieczystą nr GL1G/00073427/8.
Faktyczny dostęp do lokalu nr III odbywa 
się z podwórza nieruchomości oznaczonego 
jako działka nr 356 objęta księgą wieczystą 
nr GL1G/00010798/0. Powyższe nie zostało 
prawnie zapewnione.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 12.30 
do 12.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
123 400,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 1856,50 zł + 427,00 zł

cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 2283,50 zł
Wadium: 6200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1240,00 zł

o godz. 10.00 rozpocznie się V ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowa-
nego w budynku przy Pl. JaśMINU 10
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 29 czerwca 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 103,54 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– 2 piwnice: łączna pow. 11,65 m2

Skład lokalu: 5 pokoi, kuchnia, 2 przedpokoje, 
komórka, 2 Wc
Kondygnacja: I piętro
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 23/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 281  
o powierzchni 545 m2, obręb Wilcze Gardło, 
KW GL1G/00035174/1
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 20 kwiet-
nia 2012 r., 6 lipca 2012 r., 14 września  
2012 r. oraz 30 listopada 2012 r. nie wyłoniono 
nabywcy.
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 14.45 
do 15.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
91 400,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 4681,25 zł + 1076,69 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 5757,94 zł
Wadium: 4600,00 zł
Minimalne postąpienie: 920,00 zł

o godz. 10.30 rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr I usytuowanego 
w budynku przy Ul. OKRzeI 11
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 2 października 2108 r.
Powierzchnia lokalu: 29,75 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 1 pomieszczenie
Kondygnacja: parter 
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 18/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 828 
o powierzchni 931 m2, obręb Zatorze,  
KW GL1G/00024361/9
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
W przetargach zorganizowanych 21 września 
2012 r. i 26 listopada 2012 r. nie wyłoniono 
nabywcy.
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 13.40 
do 13.50
cena wywoławcza nieruchomości:  
70 800,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 784,25 zł + 180,38 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 964,63 zł
Wadium: 3600,00 zł

Minimalne postąpienie: 710,00 zł

o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż lo-
kalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego 
w budynku przy Ul. MIcKIeWIcza 61
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 31 stycznia 2102 r.
Powierzchnia lokalu: 34,56 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z Wc
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 103/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 1075  
o powierzchni 187 m2, obręb Nowe Miasto, 
KW GL1G/00024234/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Faktyczny dostęp nieruchomości do drogi 
publicznej odbywa się po działce nr 1074 ob-
jętej Księgą Wieczystą nr GL1G/00048327/3. 
Powyższe nie zostało prawnie zapewnione.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa.
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 14.15. 
do 14.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
80 700,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 989,75 zł + 227,64 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 1217,39 zł
Wadium: 4100,00 zł
Minimalne postąpienie: 810,00 zł

o godz. 11.30 rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowa-
nego w budynku przy Ul. JÓzeFa  
lOMPy 3 oficyna
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z odda-
niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste do 26 sierpnia 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 38,95 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego 
– piwnicy: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka  
z Wc, przedpokój
Kondygnacja: parter 
Udział w nieruchomości gruntowej oraz  
w częściach wspólnych nieruchomości: 5/100
Nieruchomość gruntowa: działka nr 533  
o powierzchni 314 m2, obręb Stare Miasto, 
KW GL1G/00020380/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu  
o wylicytowaną wartość udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa. 
W przetargach zorganizowanych w dniach 
21 września 2012 r. i 26 listopada 2012 r. nie 
wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 11 stycznia 2013 r. od 11.50 
do 12.00.
cena wywoławcza nieruchomości:  
60 700,00 zł, w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 1001,50 zł + 230,35 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 1231,85 zł
Wadium: 3100,00 zł
Minimalne postąpienie: 610,00 zł

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA
Prezydent Miasta Gliwice, działając stosownie  

do przepisów art. 136 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r.  

DzU nr 102, poz. 651 ze zm.), 
zawiadamia, że powzięty został zamiar użycia 

części niżej wymienionej nieruchomości nabytej na 
rzecz Skarbu Państwa, na inny cel niż był określony 

w umowie notarialnej dotyczącej jej nabycia.

Zawiadomienie dotyczy: 
części nieruchomości położonej w Gliwicach, przy 
ul. Skalskiego – aktualnie oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 167, obr. Stare Gliwice,  
o pow. 0,443 ha KW Gl1G/00022026/5, nabytej na 
rzecz Skarbu Państwa pod archiwalnym numerem 
22, k.m.11 o powierzchni całkowitej 0,2170 ha, 
położonej w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, od 
Jana Wolnego, aktem notarialnym, Reperto-
rium a nr 54/79 z 3 grudnia 1979 r., podpisanym  
w Państwowym Biurze Notarialnym w Gliwicach 
przed pełniącą obowiązki notariusza anną Mi-
gielską-ciołecką. 
Wyżej wymieniona nieruchomość została nabyta 
na własność Skarbu Państwa pod budowę osiedla 
mieszkaniowego im. L. Waryńskiego. 
W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 
136, ust. 2 i 5 ww. Ustawy o gospodarce nieru-
chomościami, Prezydent Miasta Gliwice informuje 
byłego właściciela przedmiotowej nieruchomości 
(ewentualnie jego spadkobierców) o możliwości zło-
żenia do Prezydenta Miasta Gliwice wniosku o zwrot 
ww. nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie  
3 miesięcy, liczonym od dnia wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tj. do 10 marca 2013 r.
Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie 
potraktowane zostanie jako rezygnacja z przy-
sługującego prawa do zwrotu nieruchomości, co  
w konsekwencji spowoduje wygaśnięcie roszczenia 
i zagospodarowanie nieruchomości przez Miasto 
Gliwice na inny cel niż określony w akcie notarialnym. 
Jednocześnie Prezydent Miasta Gliwice informuje, że 
zgodnie z art. 140, ust. 1 i 2 powołanej wyżej Ustawy  
o gospodarce nieruchomościami w razie zwrotu 
przedmiotowej nieruchomości na rzecz byłego wła-
ściciela (ewentualnie jego spadkobierców), będzie 
on zobowiązany zwrócić Miastu Gliwice (własność 
Miasta po skomunalizowaniu nieruchomości) wypła-
coną cenę sprzedaży ustaloną w akcie notarialnym. 
Przedmiotowa kwota podlegać będzie waloryzacji, 
z tym że jej wartość po waloryzacji nie może być 
większa niż wartość nieruchomości w dniu jej zwrotu. 
Zgodnie z art. 217, ust. 2 Ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami osoby, które zostały pozbawione 
własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia 
dokonanego przed 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu 
tych nieruchomości zwracają odszkodowanie zwalo-
ryzowane w wysokości nie większej niż 50% aktualnej 
wartości tych nieruchomości. 
Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej 
(Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice) i ogólno-
polskiej (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta 
Prawna) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, stronie interneto-
wej oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Pełna treść wykazów została opublikowana na 
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Wykazy nieruchomości

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwycię-
stwa 21 zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
		nr 269-281/2012 do 2 stycznia 2013 r.
		nr 284-297/2012 do 2 stycznia 2013 r.
		nr 298-299/2012 do 3 stycznia 2013 r.

przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym, stanowiące własność Gminy Gliwice:
		nr 267/2012 do 28 grudnia 2012 r.
		nr 268/2012 do 1 stycznia 2013 r.

przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
		nr 181/2012 – zmiana do 3 stycznia 2013 r.
		nr 282-283/2012 do 2 stycznia 2013 r.

przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym, stanowiące własność Skarbu Państwa:
		nr 38/SP/12 do 28 grudnia 2012 r.
		nr 40/SP/12 do 2 stycznia 2013 r.

przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym, 
stanowiące własność Skarbu Państwa:

		nr 39/SP/12 do 2 stycznia 2013 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE

ZAWIADOMIENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 
17 stycznia 2013 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski 
S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data 
wpływu wadium na konto Zakładu). 

Do 17 stycznia 2013 r. należy dostarczyć do Biura Podawcze-
go Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następujące doku- 
menty: 
1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony 
za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS; 
2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za 
zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich;

3. kserokopie dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
		numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium,  

w przypadku niewygrania przetargu,
		danych personalnych (imię, nazwisko, seria i nr dowodu 

osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji,
		nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, 
natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem.

Wpłacone wadium podlega:
		zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg, 

		zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 
wygrają, 

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

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

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

z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na 
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
– www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
tel. 32/338-39-63, 32/338-39-69. 

http://www.zgm-gliwice.pl/
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9942/1&i=23961
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OGŁOSzeNIa
NIERUCHOMOŚCI

29 stycznia 2013 r. w zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą się przetargi na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

o godz. 8.30 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr I usytuowanego w budynku przy 
Ul. lOMPy 4
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste 
do 22 listopada 2101 r.
Powierzchnia lokalu: 53,46 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piw-
nicy: brak
Skład lokalu: 3 pomieszczenia, korytarz, łazienka z Wc
Kondygnacja: suterena
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach 
wspólnych nieruchomości: 68/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 521 o powierzch-
ni 647 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031670/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość 
udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszka-
niowa.
Termin oględzin: 18 stycznia 2013 r. od 11.30  
do 11.40
cena wywoławcza nieruchomości: 73 300,00 zł, 
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto 
+ 23% VAT: 2630,75 zł + 605,07 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
3235,82 zł 
Wadium: 3700,00 zł
Minimalne postąpienie: 740,00 zł

o godz. 9.00 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 15 usytuowanego w budynku przy 
Ul. DOlNych WaŁÓW 17
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste 
do 30 grudnia 2103 r.
Powierzchnia lokalu: 50,19 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piw-
nicy: 6,62 m2

Skład lokalu: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie sani-
tarno-gospodarcze
Kondygnacja: I piętro (oficyna)
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach 
wspólnych nieruchomości: 315/10000
Nieruchomość gruntowa: działki nr 661, 662 
o powierzchni 1446 m2, obręb Stare Miasto,  
KW GL1G/00032576/8
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość 
udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszka-
niowa.
W przetargu zorganizowanym 30 listopada 2012 r. 
nie wyłoniono nabywcy. 
Termin oględzin: 18 stycznia 2013 r. od 12.00  
do 12.10
cena wywoławcza nieruchomości: 94 400,00 zł, 
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto 
+ 23% VAT: 3211,00 zł + 738,53 zł 
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
3949,53 zł 
Wadium: 4800,00 zł
Minimalne postąpienie: 950,00 zł

o godz. 9.30 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 16 usytuowanego w budynku przy 
Ul. DOlNych WaŁÓW 17

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste 
do 30 grudnia 2103 r.
Powierzchnia lokalu: 41,48 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piw-
nicy: 4,41 m2

Skład lokalu: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie sani-
tarno-gospodarcze
Kondygnacja: I piętro (oficyna)
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach 
wspólnych nieruchomości: 254/10000
Nieruchomość gruntowa: działki nr 661, 662 
o powierzchni 1446 m2, obręb Stare Miasto,  
KW GL1G/00032576/8
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość 
udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W przetargu zorganizowanym 30 listopada 2012 r. 
nie wyłoniono nabywcy.
Termin oględzin: 18 stycznia 2013 r. od 12.00 do 12.10
cena wywoławcza nieruchomości: 72 800,00 zł, 
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto 
+ 23% VAT: 2594,75 zł + 596,79 zł 
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
3191,54 zł
Wadium: 3700,00 zł
Minimalne postąpienie: 730,00 zł

o godz. 10.00 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr III usytuowanego w budynku przy  
Ul. zWycIĘSTWa 31
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste 
do 15 listopada 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 74,19 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piw-
nicy: brak
Skład lokalu: 3 pomieszczenia, 2 pomieszczenia sa-
nitarne, 2 Wc, korytarz
Kondygnacja: parter, oficyna
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach 
wspólnych nieruchomości: 59/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 119 o powierzch-
ni 377 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021019/6
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość 
udziału: 3%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszka-
niowa. 
W przetargu zorganizowanym 30 listopada 2012 r. 
nie wyłoniono nabywcy. 
Termin oględzin: 18 stycznia 2013 r. od 12.20 do 
12.35.
cena wywoławcza nieruchomości: 196 400,00 zł, 
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto 
+ 23% VAT: 1771,25 zł + 407,39 zł 
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
2178,64 zł 
Wadium: 9900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1970,00 zł

o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr I usytuowanego w budynku przy  
Ul. RyBNIcKIeJ 9
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat.

Powierzchnia lokalu: 80,02 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piw-
nicy: brak
Skład lokalu: 6 pomieszczeń, 2 korytarze, 1 pomiesz-
czenie Wc
Kondygnacja: parter 
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach 
wspólnych nieruchomości: 206/1000
Nieruchomość gruntowa: działka nr 25/1 o powierzch-
ni 309 m2, obręb Trynek, KW GL1G/00122288/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń. 
Uprawnienie nieruchomości: Na rzecz każdoczesnych 
właścicieli lokali i użytkowników wieczystych działki 
nr 25/1 objętej Księga Wieczystą GL1G/00122288/0 
ustanowiona zostanie nieograniczona w czasie słu-
żebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego 
przejazdu, po działce nr 25/2 objętej Księga Wieczystą 
GL1G/00028338/7, pod warunkiem wyodrębnienia 
lokali i ustanowienia użytkowników wieczystych 
działki 25/1. 
W związku z powyższym nabywca zobowiązany bę-
dzie uiścić jednorazową opłatę z tytułu ustanowienia 
przedmiotowej służebności w wysokości 878,21 zł 
+23% VAT, tj. 201,99 zł, łącznie 1080,20 zł
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość 
udziału: 3%
W przetargu zorganizowanym 30 listopada 2012 r. 
nie wyłoniono nabywcy 
Termin oględzin: 18 stycznia 2013 r. od 13.30 do 13.40
cena wywoławcza nieruchomości: 217 700,00 zł, 
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto 
+ 23% VAT: 4060,25 zł + 933,86 zł 
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
4994,11 zł 
Wadium: 10 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2180,00 zł

o godz. 11.00 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 1 usytuowanego w budynku przy 
Ul. KRzyWeJ 9b
Forma zbycia: Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste 
do 15 kwietnia 2098 r.
Powierzchnia lokalu: 50,94 m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piw-
nicy: brak
Skład lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Kondygnacja: parter
Udział w nieruchomości gruntowej oraz w częściach 
wspólnych nieruchomości: 57/1000
Nieruchomość gruntowa: ul. Krzywa 9a-9b, 
działka nr 70 o powierzchni 387 m2, obręb Kolej,  
KW GL1G/00032680/0
Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość 
udziału: 1%
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszka-
niowa.
W przetargu zorganizowanym 26 listopada 2012 r. 
nie wyłoniono nabywcy
Termin oględzin: 18 stycznia 2013 r. od 14.40 do 14.55
cena wywoławcza nieruchomości: 84 900,00 zł, 
w tym:
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto 
+ 23% VAT: 949,25 zł + 218,33 zł 
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
1167,58 zł 
Wadium: 4300,00 zł
Minimalne postąpienie: 850,00 zł
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24 stycznia 2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 21, w sali nr 146 rozpocznie się 
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, położonej na płd. od ul. Space-
rowej w Gliwicach, obejmującej działkę nr 1192 o pow. 0,0728 ha, 
obręb Bojków, zapisanej w KW nr Gl1G/00036789/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 116 000,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1200,00 zł
* cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054).

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1192, obręb Bojków, stanowi teren nie-
zabudowany, o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Położona jest  
w trzeciej linii zabudowy od ul. Spacerowej. Działka porośnięta jest drzewami. 
W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona jest jako „Rllla”, co oznacza: 
grunty orne. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe i rolne. 
Nieruchomość posiada dostęp do projektowanej drogi publicznej klasy dojaz-
dowej, oznaczonej jako Fk/11/KDd przez działkę nr 1193, która znajduje się  
w liniach rozgraniczających ulicy. Obecnie działka skomunikowana jest poprzez 
gruntową drogę wewnętrzną – ulicę Jeziorną (od strony ul. Spacerowej przez 
działkę nr 1769 – projektowaną drogę publiczną klasy dojazdowej oznaczoną 
jako Fk/10/KDd). Nieruchomość jest nieuzbrojona. Uzbrojenie w ulicy Space-
rowej: sieć telekomunikacyjna, wodociągowa i gazowa.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady 
A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., opublikowana w Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409) teren położony 
w Gliwicach w rejonie ul. Spacerowej, obejmujący działkę nr 1192, obręb 
Bojków, oznaczony jest symbolem F1.12/MN2, co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN2: przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, historyczna i (lub) 
współczesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji związanych  
z różnymi formami działalności gospodarczej, których powierzchnia całkowita 
nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, z przyna-
leżnym zagospodarowaniem terenu.
W granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MN2, istnieje 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (niezwiązanej z rolnic-
twem) lokalizowanej w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem, pod 
warunkiem iż:
	wielkość i gabaryty działki budowlanej będą gwarantować właściwą obsługę 

funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, 
składowania odpadów itp., 

	prowadzona działalność gospodarcza nie może być przedsięwzięciem, dla 
którego (na podstawie przepisów odrębnych) jest wymagane lub może 
być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, 

	prowadzona działalność gospodarcza nie spowoduje przekroczenia do-
puszczalnego poziomu hałasu w środowisku (wg przepisów odrębnych), 
odpowiadającego terenom zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowy teren w całości znajduje się na obszarze górniczym KWK „So-
śnica-Makoszowy” (dla wszelkich planowanych przedsięwzięć budowlanych 
wymagane jest uzyskanie warunków geologiczno-górniczych wydawanych 
przez Okręgowy Urząd Górniczy) oraz objęty jest zasięgiem stref:
	Sh-2 – obserwacji archeologicznej, w granicach której, w przypadku pro-

wadzenia większych prac ziemnych (prace ziemne związane z realizacją 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, wykopami pod fundamenty 
dużych budynków oraz prac związanych z budową autostrad i dróg układu 
podstawowego), należy prowadzić obserwację połączoną z nadzorem 
archeologicznym;

	SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury wraz z jej rozbudo-
wą w formie zwartej zróżnicowanej zabudowy dzielnicy Bojkowa, w której 
obowiązują: standardy zabudowy zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
zdefiniowanymi dla terenów oraz zróżnicowanie i rozczłonkowanie formy 
zabudowy i formy dachów dla nowych budynków o powierzchni zabudowy 
powyżej 500 m2, położonych wewnątrz strefy zurbanizowanej i zabudowanej;

	SP-30% – obejmującej tereny, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia 
planu, dla których ustalono 30% stawkę służącą naliczaniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata ta nie jest naliczana 
po upływie 5 lat od dnia, w którym ustalenia planu stały się obowiązujące 
oraz gdy zbywającym jest miasto Gliwice).

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po połu-
dniowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r., dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”).

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium 
w wysokości 12 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1192, obręb 
Bojków, oraz wpisać, kto będzie nabywcą nieruchomości”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 18 stycznia 2013 r. Prosimy  
o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach do 18 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 

na wysokość czynszu
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Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 24 stycznia 2013 r. 
wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 
4098 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). 

Do 24 stycznia 2013 r. należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej następujące dokumenty: 

1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z orygi-
nałem aktualny odpis z KRS;

2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z orygi-
nałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego 
ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na 
ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich;

3. kserokopie dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
		numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewy-

grania przetargu,
		danych personalnych (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego) osoby/

osób, które będą brały udział w licytacji,
		nr telefonu do kontaktu.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej dowód 
wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające w imieniu innych 
osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem.

Wpłacone wadium podlega:
		zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra 

przetarg, 
		zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
		przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
		zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni od daty 

przetargu,
		poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieru-

chomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych infor-
macji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  
tel. 32/338-39-63, 32/338-39-69.

http://www.zgm-gliwice.pl/
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1&i=23956
http://www.um.gliwice.pl/bip/pub/uchwaly/6557.pdf
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