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Z dostawą  
do domu...

Rozpoczyna się sezon podatkowy.  
Od najbliższego piątku (5 lutego) miesz-
kańcy płacący podatek od nieruchomości, 
podatek rolny lub leśny będą otrzymywać 
informacje o jego wysokości na ten rok. 

Wystawa  
napędzana parą

W Willi Caro będzie można podziwiać 
maszyny parowe, ich modele i dawne ry-
sunki techniczne. Wystawa zostanie otwar-
ta 5 lutego, a dzień później wystartuje cykl 
wykładów pod hasłem „Wokół Technopolu”. 

Gliwice pozytywnie 
ocenione

Znamy opinie mieszkańców Gliwic 
na temat warunków życia w mieście i ich 
oczekiwań wobec władz samorządowych. 
Firma TNS Polska podała wyniki najnow-
szego sondażu.

Nowe mieszkania  
w TBS-ach

Trwa budowa osiedla przy ul. Granicz-
nej, niebawem rozpocznie się budowa 
przy ul. Opolskiej. W dwóch inwestycjach 
gliwickich TBS-ów powstanie kilkadziesiąt 
nowych mieszkań.
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https://gliwice.eu/samorzad
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DRuGa STRONa W OBIekTyWIe

Niedawno na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” szeroko 
pisaliśmy o rodzicielstwie zastępczym. Wszystkim osobom zainteresowanym 
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej przypominamy o spotkaniu informacyj-
nym, które odbędzie się 9 lutego 2016 roku o godz. 17.30 w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6 (Centrum Organizacji Kultu-
ralnych „Perełka”) w Gliwicach. Dodatkowe informacje można również uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach – tel. 32/335 41 37. 

Dziś Tłusty Czwartek, a to oznacza, że z czystym sumieniem można zjeść pączka. A na-
wet dwa. W Gliwicach nie brakuje dobrych cukierni, w których można kupić pyszne 
kreple z przeróżnym nadzieniem. Od lat tego dnia ustawiają się po nie długie kolejki. 
Podobno, jeśli ktoś nie zje w Tłusty Czwartek pączka, nie będzie mu się wiodło. Może 
dlatego statystyczny Polak zjada tego dnia 2,5 pączka, a wszyscy Polacy razem – niemal 
100 milionów. Pamiętajcie – w zależności od wielkości, jeden pączek to 250 – 400 
kalorii. Aby spalić tę chwilę przyjemności trzeba np. biegać przez 35 minut lub jeździć 
na rowerze z prędkością 20 km/h. Tłusty Czwartek to również sygnał zbliżającego się 
końca karnawału – wykorzystajcie nadchodzący weekend! 

…bo od 12 lutego będzie tam prezentowana wystawa ryb akwariowych z rodzaju 
DISCUS – tzw. dyskowców lub paletek. To ryby żyjące w wodach Amazonki. Nazwa 
nawiązuje do ich kształtu – mają mocno spłaszczone ciało. Ryby zachwycają ubarwie-
niem – są czerwone, żółte, turkusowe, w charakterystyczny „marmurek”. – W ośmiu 
akwariach pokażemy ryby, których właścicielem jest pan Andrzej Nowicki prowadzący 
hodowlę paletek od wielu lat. Jest on jedynym na świecie człowiekiem, który w wa-
runkach hodowlanych zdołał rozmnożyć formy dzikie tego rodzaju – mówi Marek 
Bytnar, kierownik Palmiarni. Wystawę będzie można oglądać do 26 lutego. Biletem 
wstępu tradycyjnie będzie wejściówka do Palmiarni. 

5 lutego 2016 roku o godz. 11.00 na Placu Krakowskim 
w Gliwicach odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa 
służby przygotowawczej 6. Batalionu Powietrznode-
santowego z Gliwic. Ostatni raz takie przedsięwzięcie 
w naszym mieście odbyło się w 2007 roku. W planie 
piątkowego wydarzenia, poza uroczystą przysięgą, 
jest też defilada wojskowa wraz z orkiestrą oraz po-
kaz sprzętu i uzbrojenia żołnierzy. Gliwice to miasto 
od dziesięcioleci związane z wojskiem. W gliwickim 
garnizonie, jednym z większych w Polsce, stacjonują 
różne jednostki i instytucje wojskowe. Należy do nich 
4. Wojskowy Oddział Gospodarczy, który zabezpiecza 
logistycznie jednostki oraz instytucje na podległym mu 
obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Ponadto 
jednostki operacyjne: Jednostka Wojskowa AGAT im. 
gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” – „Specjalsi” 
wchodząca w skład Wojsk Specjalnych oraz 6. Bata-
lion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Roz-
łubirskiego – „Spadochroniarze”, wchodzący w skład  
6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. Prezen-
tują one wysoki poziom wyszkolenia bojowego. 

Ruszyła budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Czapli, Kosów i Jaskółczej. W związku 
z pracami wykonawca zajął część skweru przy ul. Czapli i Kosów, a odcinek 
ul. Kosów, prowadzący w kierunku ul. Nowy Świat, został wyłączony z ruchu. 
W stronę centrum miasta wyznaczono objazd, który prowadzi ul. Czapli, Biegusa 
i Pliszki. Kolejna zmiana to wyłącznie z ruchu wylotów ul. Ziębiej i Skowrończej. 
Ruch na tych ulicach odbywa się teraz dwukierunkowo, by umożliwić dojazd 
do ul. Opawskiej.

Rodziny zastępcze poszukiwane…

Smacznego!Co za paletki! Zajrzyj do Palmiarni…

Przyjedź Mamo na przysięgę. Przyjedź do GLIWIC!

Będzie nowe rondo na Sikorniku!
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Pomysły na nowe centrum
ścisłe centrum Gliwic przechodzi gruntowną metamorfozę. Zakończyła się budowa Drogowej Trasy średnicowej, trwa modernizacja dworca 
PkP, teraz przyszedł czas na budowę centrum Przesiadkowego. Nowa inwestycja, integrująca komunikację w mieście, ma być gotowa do 2020 r.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe 
powstanie na terenach wokół dworca 
kolejowego. Obecnie trwają prace nad 
projektem – powstały trzy koncepcje 
architektoniczne przygotowane przez 
wyłonioną w przetargu firmę An Archi 
Group s.c. (prezentujemy je na okładce 
tego wydania „MSI”). Po przeanalizo-
waniu zostanie wybrana jedna z nich. 
Centrum Przesiadkowe ma skupiać 
wszystkie środki transportu miejskiego 
w jednym miejscu i usprawnić prze-
mieszczanie się podróżnych. Będzie to 
zintegrowany system stacji autobusów 
miejskich i międzynarodowych z par-
kingami dla samochodów i rowerów. 
Nie zabraknie też części komercyjnej 
– m.in. lokali gastronomicznych i punk-
tów z prasą. Budowa będzie przebiegać  

na, wykupionych przez miasto, dawnych 
terenach kolei państwowych, dlatego 
przebudowa terenu wokół dworca PKP 
nie spowoduje utrudnień w ruchu. Koszt 
przedsięwzięcia oszacowano na 125 mln 
zł i jest przeznaczony do finansowania 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych, czyli ze środków unijnych. 
Unia Europejska narzuca jednak ograni-
czenia dotyczące finansowania budowy 
placów, dróg dojazdowych i chodników.

– Na ten cel przeznaczonych może 
być  tylko  10  procent  tzw.  środków 
kwalifikowanych.  W związku  z tym, 
może się okazać, że nasz udział własny 
będzie znacznie wyższy niż wynikało-
by to z wcześniejszych przewidywań 

– mówił podczas konferencji praso-
wej Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic.

To oznacza, że istnieje prawdopodo-
bieństwo, że większa niż przewidywano 
część środków na sfinansowanie Cen-
trum Przesiadkowego będzie pochodziła 
z budżetu miasta. 

– Ponieważ pewne elementy są nie-
możliwe do sfinansowania ze środków 
unijnych,  ale  niezbędne  dla  funkcjo-
nowania systemu, istnieje prawdopo-
dobieństwo,  że projekt  trzeba będzie 
podzielić na dwie części. Druga część 
byłaby finansowana z budżetu miasta 
– powiedział Adam Neumann, wicepre-
zydent Gliwic.  (mf)

Każda z trzech koncepcji zakłada przebudowę terenów wokół dworca PKP i Placu Piastów. Inwestycja ma być gotowa w 2020 roku  

Centrum Przesiadkowe zostanie wyposażone w stanowiska dla autobusów ruchu 
miejskiego, regionalnego i międzynarodowego

Każdy z projektów zakłada nie tylko poprawienie estetyki przebudowanego obszaru, ale przede wszystkim funkcjonalność
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Władze Gliwic robią wszystko, by jak najsprawniej i jak najszybciej 
rozpocząć realizację rządowego programu „Rodzina 500+”. Być może 
pierwsze wypłaty będą realizowane już w drugiej połowie kwietnia.

 Rządowy program „Rodzina 
500+”, który ma wejść w życie 1 
kwietnia, zakłada finansowe wsparcie 
dla rodzin na pierwsze (po spełnie-
niu kryterium dochodowego), drugie 
i każde kolejne dziecko (bez względu 
na dochody) w wysokości 500 zło-
tych miesięcznie. Warto wiedzieć, że 
wszystkie czynności związane z reali-
zacją tego projektu są po stronie sa-
morządu. Oznacza to, że mieszkańcy 
Gliwic, którzy zechcą korzystać z tego 
programu, będą mieli do czynienia 
przede wszystkim z administracją 
samorządową. Największym pro-
blemem jest obecnie brak aktów 
prawnych umożliwiających sprawne 
wdrożenie i realizację programu. 

– Póki co nie ma ustawy, nie mówiąc 
już o rozporządzeniach. Nie są znane 
standardy realizacji tego zadania, co 

utrudnia przygotowania do zorganizo-
wania i przeprowadzenia tego ogrom-
nego przedsięwzięcia – mówi prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Z analiz 
przeprowadzonych przez urzędników 
z Gliwic wynika, że do obsługi progra-
mu zaangażowanych zostanie 20 osób. 
W pierwszej fazie 10 pracownikom zo-
staną powierzone dodatkowe zadania. 
Konieczne będzie jednak zatrudnie-
nie nowych osób. –  Problemem  jest 
również  brak odpowiednich  zapisów 
w budżetach – zarówno państwa, jak 
i samorządów. Żeby rozpocząć jakąkol-
wiek procedurę przetargową, związaną 
chociażby z zatrudnieniem nowych pra-
cowników czy  zakupem komputerów 
z odpowiednim  oprogramowaniem, 
niezbędnych do stworzenia stanowisk, 
przy których obsługiwane byłyby osoby 
korzystające z programu – konieczna 
jest  podstawa  prawna  umożliwiają-
ca  zaciąganie  zobowiązań – dodaje 
prezydent Gliwic. – Szansa, że całość 
ruszy sprawnie od 1 kwietnia nie jest 
duża – ocenia Zygmunt Frankiewicz. 
Niektóre samorządy określają termin 

pierwszych wypłat na lipiec, oczywiście 
uwzględniając należne świadczenia od 
1 kwietnia.

 Szacunkowe wyliczenia pokazują, 
że w Gliwicach kwota wypłacanych 
świadczeń będzie oscylowała na po-
ziomie 75,6 mln zł. Program obejmie 
prawie 17 tys. dzieci z 11 tys. rodzin. 
Na obsługę tego zadania przypadnie 

Gliwicom ok. 1,5 mln zł, czyli ok.  
2 proc. kwoty wypłacanych świadczeń. 
Niektóre samorządy uważają, że to 
zbyt małe, niewystarczające wsparcie. 
–  To  jest  na  razie  kompromis.  Przy-
szłość pokaże, czy kwota do realizacji 
zadania dla samorządów jest wystar-
czająca czy za mała – mówi prezydent 
Frankiewicz.  (as)
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Na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz mówił o wielkiej 
i trudnej roli samorządu w realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”

Firma TNS Polska przygotowała raport dotyczący opinii mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec 
władz samorządowych. Z najnowszego sondażu wynika, że większość badanych pozytywnie ocenia zmiany jakie nastąpiły w Gliwicach 
w ostatnim dziesięcioleciu. Za najważniejsze dla przyszłości miasta inwestycje uznano budowę Drogowej Trasy średnicowej, remonty a także  
budowę dróg i chodników oraz remont dworca PkP.

W najnowszym sondażu aż 90% ankie-
towanych pozytywnie oceniło zmiany, ja-
kie nastąpiły w mieście w ciągu ostatnich 
10 lat. 84% mieszkańców Gliwic pozytyw-
nie oceniło działalność Prezydenta Mia-
sta Zygmunta Frankiewicza. Największe 
zalety Gliwic, to – według mieszkańców 
– dynamiczny rozwój miasta (45%), oferta 
kształcenia i edukacji (42%) oraz fakt, że 
Gliwice są ładnym miastem (37%). Wśród 
respondentów, którym zadano sponta-
niczne pytanie o największe problemy 
Gliwic, aż 86% nie potrafiło samodzielnie 
przywołać żadnej takiej kwestii.

– Za pomocą profesjonalnego son-
dażu pytamy się mieszkańców, co im się 
podoba, czego oczekują od samorządu 
terytorialnego, jak oceniają nasze dzia-
łania. Staramy się później z tej wiedzy 
korzystać. Wyniki najnowszego sonda-
żu są dobre. Większość ludzi dostrzega 
zauważalne  zmiany – podsumowuje 
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Gliwiczanie pozytywnie ocenili ofer-
tę edukacyjną miasta, bezpieczeństwo 
i komunikację miejską. Osobami naj-
bardziej zainteresowanymi zgłoszonymi 

pomysłami dotyczącymi poprawy jakości 
i dostępności komunikacji miejskiej w Gli-
wicach (obniżenie cen przejazdów, więcej 
kursów, poprawa komfortu podróży, nowe 
linie autobusowe) byli piesi. Użytkownicy 

komunikacji miejskiej w Gliwicach, w zde-
cydowanej większości (80%), z zadowole-
niem wypowiadają się na temat komfortu 
podróży, częstotliwości kursowania komu-
nikacji miejskiej (62%). Badani zdecydo-

wanie najwyżej ocenili dostępność obiek-
tów sportowych (77% ocen pozytywnych), 
ofertę kulturalną (73%) oraz rekreacyjną 
(70%). Ponad połowa badanych z zado-
woleniem wypowiadała się na temat 
bezpieczeństwa, zarówno w miejscach 
publicznych (59%), jak i w miejscu za-
mieszkania (58%), na temat placów zabaw 
(56%), a także estetyki i czystości miasta 
(52%). Za trzy najważniejsze inwestycje, 
które najbardziej wpłynęły na poprawę 
jakości życia w mieście, respondenci 
uznali modernizację parków i skwerów 
(35%), remont uliczek Starówki (33%) oraz 
budowę basenów (32%). Z raportu wynika 
też, że mieszkańcy chętnie zagłosują na 
projekty zgłoszone w procedurze budżetu 
obywatelskiego. Chęć udziału zadeklaro-
wało 60% respondentów. Mieszkańcy są 
też zadowoleni z dostępności informacji 
na temat tego, co dzieje się w mieście. 
Przeszło jedna trzecia mieszkańców ko-
rzysta z różnych form komunikacji Urzędu 
Miejskiego. Najpopularniejsze są: profil 
miasta na facebooku (15%), „Miejski Ser-
wis Informacyjny – Gliwice” (14%) oraz 
strona www.gliwice.eu. (12%). (mf)

Gliwiczanie dobrze o Gliwicach

„Rodzina 500+”.  
kiedy w Gliwicach? 
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Mieszkańcy Gliwic pozytywnie postrzegają zmiany w mieście i sposób jego zarządzania
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Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – piąty oddział Muzeum w Gli-
wicach zainaugurował działalność. W miniony weekend ten wy-
jątkowo cenny architektonicznie obiekt, wyremontowany dzięki 
Miastu Gliwice, podziwiało kilkaset osób.  Od lutego zabytek jest 
otwarty dla wszystkich zwiedzających. 

Inauguracyjne zwiedzanie Domu Pa-
mięci Żydów Górnośląskich udało się. Tłu-
my gliwiczan i gości spoza naszego miasta 
mogły w pełnej krasie zobaczyć nowopow-
stały, piąty oddział gliwickiego muzeum. 

Zwiedzanie obiektu odbyło się w dwóch 
grupach. Zwiedzający zapoznali się z misją 
placówki, której głównym zadaniem jest 
upowszechnianie wiedzy na temat historii 
Żydów na Górnym Śląsku oraz ich wkładu 

Trwa budowa osiedla przy ul. Granicznej. Ostatni etap inwestycji miej-
skiej spółki ZBM II TBS obejmie dwa budynki, w których powstanie 46 
mieszkań i 2 lokale użytkowe. Prace zakończą się w pierwszym kwar-
tale 2017 r. kolejna inwestycja powstanie przy ul. Opolskiej. ZBM I TBS 
rozpocznie budowę lokali mieszkalnych i usługowych jeszcze w pierw-
szej połowie 2016 r. 

To już czwarty i zarazem ostatni 
etap budowy osiedla przy ul. Gra-
nicznej. Dotychczas w tym miejscu, 
w mieszaniach przygotowanych przez 
„dwójkę”, zamieszkało 277 rodzin. 

Mieszkania będą 1,2 i 3-pokojowe 
o powierzchni od 36 do 68 m2. Wszyst-
kie mieszkania na wyższych kondy-
gnacjach będą miały balkony, a te na 
parterze – tarasy. 

– Część lokali zostanie przeznaczo-
nych na wynajem, a część na sprzedaż. 
Nowi lokatorzy na Graniczną powinni się 
wprowadzić na przełomie pierwszego 
i drugiego kwartału 2017 roku – wyja-
śnia Michał Leszczyński, główny specja-
lista ds. budowlanych ZBM II TBS.

W lutym 2015 r. zostały oddane do 
użytku dwa budynki o łącznej liczbie 57 
mieszkań. W tym rejonie jest już wybu-
dowanych dziesięć budynków, teraz po-
wstają dwa ostatnie. Gdy inwestycja się 
zakończy, osiedle u zbiegu ulic Strzelniczej 
i Granicznej będą zamieszkiwały 323 ro-
dziny. Nowe osiedle powstaje w zielonej 
okolicy. Lokalizacja przy lesie cieszy się 
ogromną popularnością. Blisko stąd do 
sklepów i niezbędnej infrastruktury. 
W okolicy dominuje niska zabudowa, 
głównie domków jednorodzinnych.

Niebawem zmieni się też teren przy 
ul. Opolskiej. Pojawią się tu czterokon-
dygnacyjny budynek biurowo-usługowy 
z kolektorami słonecznymi i dwa cztero-
kondygnacyjne bloki mieszkalne z bal-
konami. Nowe domy przy ul. Opolskiej 
wkomponują się w charakterystyczny 
dla centrum miasta kwadratowy układ 
zabudowy. W dwóch blokach będzie 

po 16 mieszkań 1-3 pokojowych o po-
wierzchni od 37 do 84 m2. Budynki 
zostały zaprojektowane w technologii 
energooszczędnej – będą kolektory 
słoneczne wspomagające instalacje 
ciepłej wody użytkowej oraz wentylację 
hybrydową. Według projektu zostanie 
zamknięta przestrzeń od strony ulic, 
zwłaszcza obciążonej dużym ruchem 
samochodowym ul. Opolskiej. Rolę se-
paratora części mieszkalnej od ruchliwej 
ulicy będzie pełnił budynek biurowy. 
W projekcie przewidziano też dwa wjaz-
dy na działkę (z ul. Opolskiej i Witkie-
wicza) oraz komunikację wewnętrzną. 
Do dyspozycji mieszkańców i klientów 
biur będą 93 miejsca parkingowe. Nie 
zabraknie też niezbędnej mieszkańcom 
infrastruktury – pojawią się śmietniki, 
zieleń, plac zabaw i przydomowe ogród-
ki dla mieszkańców najniższych kondy-
gnacji. Na granicy działki, od strony CH 
Forum stanie akustyczny ekran. Projekt 
inwestycji jest już gotowy (firma Me-
zzanino), lada dzień zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonawcę. Prace mają się 
rozpocząć w 2 lub 3 kwartale 2016 r.,  
a zakończyć jesienią 2017 r. Inwestycję 
realizuje ZMB I TBS.  (mf)

p. ala i p. Jurek:
To jak spełnione marzenie. Często odwiedzamy 
historyczne obiekty w rożnych miejscach – te do 
remontu i te wyremontowane. Cieszymy się, że 
właśnie w Gliwicach, w mieście, w którym miesz-
kamy, udało się ocalić taki zabytek. Spodobał 
nam się też kącik dla dzieci, w którym się czegoś 
uczą i mają fachową opiekę.

p. Joanna i p. urszula:
Mieszkamy niedaleko  i  zawsze z  żalem pa-
trzyłyśmy na to,  jak niszczeje ten piękny za-
bytek. Warto było przeznaczyć te pieniądze 
na remont – będzie co zwiedzać. Wpisałyśmy 
się na  listę  i czekamy na  informacje o tym, 
kiedy będą się tu odbywały wykłady czy inne 
wydarzenia.

Bartek i Ola:
Przyjechaliśmy specjalnie z Krakowa. Angażujemy 
się w Festiwal Kultury Żydowskiej i przyjechaliśmy 
zobaczyć miejsce, które możemy polecić osobom 
zainteresowanym tematyką kultury żydowskiej. 
Czekamy na wystawę i myślę, że wybierzemy się 
tu jeszcze kiedyś, gdy będzie mniej zwiedzających, 
żeby dokładniej obejrzeć to miejsce.

Pierwsi już widzieli!

Graniczna przed finiszem, 
Opolska przed startem

Wizualizacja inwestycji przy ul. Opolskiej. Prace rozpoczną się w połowie 2016 roku 

W trakcie inauguracyjnego zwiedzania tłumy gliwiczan i gości spoza naszego miasta  
podziwiały pięknie wyremontowany obiekt

w rozwój naszego regionu. Tej tematyce 
poświęcona będzie wystawa stała, którą 
muzealnicy przygotowują. Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich będzie przestrzenią 
dialogu międzykulturowego, debat na 
temat tolerancji i koegzystencji różnych 
religii, kultur i narodów. W trakcie inaugu-

racyjnego zwiedzania podziwiano przede 
wszystkim piękno jedynego w Polsce dzieła 
autorstwa austriackiego architekta Maxa 
Fleischera. Obiekt jest czynny od wtorku 
do piątku w godz. 10.00-16.00, w soboty 
w godz. 11.00-17.00 oraz w niedziele 
w godz. 10.00-15.00.  (as)
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PODaTkI

1% ma znaczenie
co roku gliwickie organizacje pożytku publicznego zabiegają o prze-
kazanie im jednego procenta z podatku. Pomaga im w tym Gliwic-
kie centrum Organizacji Pozarządowych. Takie wsparcie nic nas nie 
kosztuje, a na pewno przyczyni się do tego, by w naszym mieście nie 
brakowało ciekawych inicjatyw i wsparcia dla potrzebujących. 

POMaGaNIe  
JeST PROSTe…

Wystarczy wypełnić zeznanie podat-
kowe (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 
PIT-39), a w rubryce „Wniosek o prze-
kazanie 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego (OPP)” 
wpisać numer Krajowego Rejestru Są-
dowego wybranej organizacji oraz wyso-
kość kwoty, którą chcemy przekazać (nie 
większej niż 1% podatku wykazanego 

w zeznaniu). Listę ponad 40 organizacji 
pożytku publicznego (tzw. OPP lub NGO), 
które działają w naszym mieście, można 
znaleźć na stronie www.gcop.gliwice.pl  
w zakładce „Gliwickie organizacje” oraz 
na stronie www.pozytek.gov.pl. Zeznanie 
podatkowe trzeba złożyć we właściwym 
urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. 
Dołożenie takiej „cegiełki”, która wspo-
może funkcjonowanie jednej z ponad 
40 lokalnych organizacji, nic nie kosztuje 
– w przypadku, gdy nie wypełni się wska-

zanej rubryki całość naszego podatku trafi 
do Skarbu Państwa. 

…a MOŻe Być  
JeSZcZe PROSTSZe

Tym, którzy wolą by ich zeznaniem 
podatkowym zajął się specjalista przy-
chodzi z pomocą Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Wzorem 
lat ubiegłych podatnicy, którzy zdecy-
dują się przekazać swój 1% podatku 
którejś z gliwickich OPP, mogą zgłosić 
się do GCOP przy ul. Studziennej, 
gdzie wolontariusze bezpłatnie rozli-
czą zeznanie podatkowe. 

GCOP co roku przeprowadza szero-
ko zakrojoną akcję informacyjną, która 

ma zachęcić gliwiczan do wspierania 
lokalnych OPP. 

 – W charakterystycznych  punktach 
miasta, takich jak Rynek czy okolice Radio-
stacji, stanie wystawa, która w komiksowej 
formie przedstawi ideę przekazywania jed-
nego procenta i zaprezentuje podstawowe 
wiadomości o organizacjach. Informacje 
pojawią się w lokalnych mediach, na plaka-
tach, pocztówkach i folderach, które trafią 
do gliwiczan – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Paweł Januszewski z GCOP i podkreślił, 
że w ubiegłych latach gliwiczanie chętnie 
wspierali lokalne organizacje – W ubiegłym 
roku, w ramach 1% podatku, gliwickie Or-
ganizacje Pożytku Publicznego otrzymały 
kilka milionów zł.   (mag)

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. 
Od najbliższego piątku mieszkańcy płacący podatek od nieru-
chomości, podatek rolny lub leśny, będą otrzymywać informa-
cje o wysokości podatku na ten rok.

Wszystkie decyzje ustalające wy-
sokość należności na 2016 rok są już 
przygotowane i gotowe do rozniesienia. 
Ich doręczanie mieszkańcom rozpocznie 
się 5 lutego. 

Termin zapłaty pierwszej raty 
podatków przypada 15 marca. 
Dla wielu mieszkańców będzie 
to jednak jedyny termin zapła-
ty, ponieważ w wyniku zmian 
w przepisach, od 1 stycznia 2016 
r. w przypadku, gdy wysokość 
podatku nie przekroczy 100 zł, 
podatek powinien zostać za-
płacony jednorazowo, właśnie 
w terminie pierwszej raty.

– Decyzje otrzymają wszystkie oso-
by fizyczne będące podatnikami. Gdy 
nieruchomość objęta jest współwłasno-
ścią, każdy ze współwłaścicieli dostaje 
swój  egzemplarz  decyzji.  Wskazany 
w niej  podatek  jest  ustalony  łącznie 
dla wszystkich współwłaścicieli, a nie 
odrębnie dla każdego z nich. Decyzje 
podatkowe są doręczane przez pracow-
ników Urzędu Miejskiego w dni robocze 
w godzinach  popołudniowych  oraz 
w soboty od godzin porannych – zawsze 
najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy 
magistratu nie są uprawnieni do pobie-
rania należności podatkowych – przy-
pomina Alicja Knyps, naczelnik Wydzia-
łu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Każda decyzja podatkowa 
zawiera indywidualny numer rachunku 
bankowego, na który można dokonać 
wpłaty. Aby uniknąć kolejek w kasach 
urzędu, warto zapłacić podatek za 
pośrednictwem banków. Od wpłat go-

tówkowych dokonywanych na rachunki 
Urzędu Miejskiego, realizowanych we 
wszystkich placówkach ING Banku Ślą-
skiego S.A. nie są pobierane dodatko-
we prowizje. – Warto też  przypomnieć, 
że w związku ze zmianą przepisów, od  
1 stycznia 2016 roku, w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach nie ma możliwości 
dokonywania płatności podatkowych 
z użyciem  kart  płatniczych.  Jedyne 
wyjście to zapłata gotówką – dodaje 
Alicja Knyps.

 Wraz z decyzjami pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach będą dorę-
czali także zawiadomienia o wysokości 
opłaty za wieczyste użytkowanie grun-
tu. – Do tej pory urząd nie informował 
pisemnie o wysokości tej opłaty. Obo-
wiązek uiszczania opłaty za użytkowa-
nie wieczyste w terminie do 31 marca 
każdego roku  bez wezwania zapisany 
jest  w akcie  notarialnym.  Niestety, 
właściciele lokali, którzy stają się rów-
nocześnie użytkownikami wieczystymi 
gruntu, często zapominają o tym obo-
wiązku i uiszczają opłaty po ustawowym 
terminie.  W konsekwencji naliczane są 
im odsetki ustawowe za nieterminowe 
wniesienie opłaty – tłumaczy Aleksandra 
Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Tegoroczna zmiana jest od-
powiedzią na oczekiwania klientów, któ-
rzy chcieli, aby urzędnicy przypominali 
o terminie zapłaty.  W tym roku każda 
osoba fizyczna będąca użytkownikiem 
wieczystym, oprócz decyzji podatkowej, 
otrzyma informację o wysokości opłaty 
rocznej, indywidualny numer rachunku 
bankowego, na który należy uiszczać 
opłatę, a także przypomnienie zasad 
uzyskania bonifikaty od opłaty oraz 
możliwości rozłożenia jej na raty. 

 (as)

Do podstawowych z nich należą m.in.:

• Jeżeli decyzje podatkowe są sporządzane 
z użyciem systemu teleinformatycznego, 
zamiast własnoręcznego podpisu osoby 
uprawnionej do jej wydania, na decyzji 
może być umieszczony właściwy nadruk,

• w przypadku gdy kwota podatku nie prze-
kracza 100 zł, podatek należy uiścić jedno-
razowo w terminie płatności pierwszej raty 
(tj. do 15 marca),

•  wprowadzono zasadę niewszczynania 
postępowania podatkowego i umarzania 
postępowania wszczętego, w przypadku gdy 
wysokość podatku na dany rok podatkowy 
nie przekraczałaby, określonych na dzień 
1 stycznia roku podatkowego, najniższych 
kosztów doręczenia w obrocie krajowym 
przesyłki poleconej za potwierdzeniem 
odbioru przez operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r.  
 – Prawo pocztowe. Obecnie koszty te wyno-
szą 6,10 zł, zatem w 2016 r. decyzje ustalające 
podatki będą wydawane od kwoty 7 zł.

• zlikwidowano pojęcie tzw. „względy 
techniczne”. Od 1 stycznia 2016 roku 
grunty, budynki i budowle znajdujące się 
w posiadaniu podmiotów prowadzących  

działalność gospodarczą, będą mogły 
zostać opodatkowane niższą stawką tylko 
wtedy, jeżeli w stosunku do nich właściwy 
organ nadzoru budowlanego lub górnicze-
go wyda decyzję nakazującą, właścicielo-
wi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu 
i uporządkowanie terenu oraz określającą 
terminy przystąpienia do tych robót i ich 
zakończenia.

• zapłata podatku, poza podatnikiem może 
nastąpić także m.in. przez jego małżonka, 
jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo 
a także, gdy wysokość podatku nie prze-
kracza 1000 zł, przez inny podmiot. 

Jednocześnie ustawodawca doprecyzo-
wał, że w przypadku wyodrębnienia własno-
ści lokali (np. zakup mieszkania), obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku od nieru-
chomości od gruntu oraz części budynków 
stanowiących nieruchomość wspólną, ciąży 
na właścicielach w zakresie odpowiadającym 
ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Wydział Podatków i Opłat  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

W związku ze zbliżającym się terminem doręczania decyzji  
ustalających podatki lokalne w 2016 roku, informujemy, że od 1 stycznia 
2016 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie podatków lokalnych  
tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Z dostawą do domu… 
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kondycja finansowa i gospodarcza Gliwic jest dobra, co po-
twierdzają niezależne ratingi. Miasto rozwija się równomiernie, 
inwestuje i prowadzi zrównoważoną politykę ekonomiczno-go-
spodarczą. Rok 2016 będzie kolejnym rokiem inwestycji. Po-
twierdza to uchwalony przez radnych Rady Miasta budżet Gli-
wic na 2016 r.

Planowane dochody miasta wynoszą 
ponad 1,04 mld zł, a wydatki ponad 1,25 
mld zł. Sytuacja gospodarcza Gliwic jest 
znacznie lepsza niż wielu innych miast. To 
efekt przemyślanego, od lat konsekwent-
nego zarządzania miastem. W ciągu ostat-
nich kilkunastu lat w Gliwicach nastąpiły 
spektakularne przemiany, pojawili się stra-
tegiczni inwestorzy, powstała strefa eko-
nomiczna, miasto wywalczyło lokalizację 
autostrad A1 i A4, wybudowano Drogową 
Trasę Średnicową, trwa budowa Hali Gli-
wice. W porównaniu z innymi miastami 
Polski mamy niskie bezrobocie sięgające 
5,7% (w regionie 8,1%, a w kraju 9,6%). 

Osiągane dochody pokazują, 
że jesteśmy miastem zamoż-
nym. Różnica między wydatka-
mi, a dochodami, czyli deficyt 
budżetowy wynosi 225 181 563 
zł i zostanie pokryty głównie 
z kredytów i pożyczek.

 Dotychczas inwestycje były reali-
zowane ze środków własnych miasta 
lub funduszy zewnętrznych, głównie 
unijnych. Dzięki nim zrealizowano wie-
le kosztownych, kluczowych dla miasta 
inwestycji. Kredyty nie obciążają nad-
miernie budżetu i są przeznaczane na 
inwestycje stymulujące dalszy rozwój 
miasta i podnoszące standard życia 
mieszkańców. Jednocześnie wydatkowa-
ne środki zaspokajają potrzeby miesz-
kańców oraz pozwalają samorządowi 
na realizację ważnych zadań – m.in. 
utrzymanie placówek oświatowych, jed-
nostek kultury, dróg oraz świadczenie 
pomocy społecznej. 

Ponad połowę wszystkich planowa-
nych dochodów stanowią dochody wła-
sne miasta, które zaplanowano na 703 
mln zł. Niemal 278 mln zł z tej kwoty to 
udziały w podatkach budżetu państwa 
(PIT i CIT), a ponad 206 mln zł pochodzi 
z podatków i opłat lokalnych. 

Dobrą kondycję ekonomiczno-fi-
nansową miasta potwierdzają oceny 
niezależnych ekspertów agencji Fitch 
Ratings, jednej z trzech najbardziej roz-
poznawalnych instytucji wystawiających 
oceny wiarygodności kredytowej.

– Władze Miasta prowadzą ostrożną 
politykę budżetową, co gwarantuje utrzyma-
nie dobrych wyników operacyjnych pomimo 
ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyj-
ne, spowodowanej przede wszystkim prze-
kazanymi przez rząd zadaniami, często bez 
odpowiednich środków finansowych oraz 
sztywną strukturą wydatków, w szczegól-
ności w najbardziej kosztownych obszarach 
działalności Miasta, takich jak oświata i po-
moc społeczna. Dodatkowa presja na budżet 
Miasta związana jest z koniecznością utrzy-
mania nowo wybudowanej infrastruktury 
– czytamy w raporcie Fitch Ratings.

Miasto nadal będzie inwe-
stować. W 2016 r., w ramach 
wydatków majątkowych, wyda-
my ponad 505 mln zł, z czego na 
inwestycje zostanie przeznaczo-
nych ponad 457 mln zł. 

Najważniejsze zadania inwestycyj-
ne to przebudowa ul. Kujawskiej i na-
wierzchni ulic Starego Miasta, budowa 
trasy rowerowej na odcinku Centrum-
Sośnica, nabywanie i wykup gruntów na 
własność miasta, modernizacja budynku 
przy ul. Jasnej 31, termomodernizacja 
i modernizacja budynków placówek 
oświatowych, modernizacja i przebudo-
wa kanalizacji deszczowej, odwodnienie 
obszaru podstrefy KSSE (ul. Bojkowska), 
modernizacja terenów zielonych, moder-
nizacja i budowa oświetlenia ulicznego 
(Eko-światło dla Gliwic), modernizacja 
obiektów Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego, budowa Hali Gliwice, zagospo-
darowanie terenu między ul. Kujawską 
a ul. Akademicką przy hali OSiR, budowa 
ścieżek do jazdy na rolkach. 

Środki zostaną przeznaczone też m.in. 
na przebudowę skrzyżowań (ul. Dworco-
wa-Dolnych Wałów-Jana Pawła II-Miko-
łowska- X. Dunikowskiego oraz J. Wieczor-
ka- I. Daszyńskiego-Jasnogórska), budowę 
mostu nad Kłodnicą, budowę południowej 
części obwodnicy miasta (od ul. Rybnickiej 
do Pszczyńskiej), sygnalizacje świetlne oraz 
budowę rond przy ul. Kosów-Czapli-Ja-
skółczej, Strzelców Bytomskich-Czołgowej 
oraz J. Gutenberga-A. Nobla, a także na 
Centrum Przesiadkowe.  (mf)

FINaNSe

Budżet 2016. Ile? Na co?

Wydatki ogółem:   1 268 161 840 zł  
w tym: 
wydatki bieżące:  762 987 534 z (60,16%)ł
wydatki majątkowe:  505 174 306 zł (39,84%)
Planowany deficyt miasta     225 181 563 zł

ZaDaNIa DO WykONaNIa W 2016 R.  
W RaMach BuDŻeTu OByWaTelSkIeGO:

• Siłownia na wolnym powietrzu – Stare Gliwice
• Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej od skrzyżowania z ul. Św. Br. Alberta – Bojków 
• Monitoring ul. Bł. Czesława – osiedle Baildona 
• Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów –Łabędy
• Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy ul. 22 Lipca – Łabędy 
• Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny o urządzenia do ćwiczeń fizycznych 
• Wydzielenie drewnianym ogrodzeniem placu zabaw w Lesie Komunalnym w rejonie ul. Brzozowej 

– Os. Baildona 
• Ławki z oparciami w Parku Chrobrego
• Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet

WyDaTkI INWeSTycyJNe 2016: Łącznie 457 274 306 zł 

ZaDaNIa DO WykONaNIa W 2016 ROku  
W RaMach BuDŻeTu OByWaTelSkIeGO:

DOchODy I WyDaTkI MIaSTa

35,54%

29,42%

9,80%

8,76%

6,01%

1,76%

1,58%

0,80%

0,47%

0,10%

0,29%

5,47%

*w tym 31,7 mln zł  zapłata płatności za inwestycję DTŚ zakończoną w 2015 r.

kultura fizyczna  162,5 mln zł 

Transport i łączność*  134,5 mln zł

Oświata i wychowanie  44,7 mln zł

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  

Gospodarka mieszkaniowa  27,5 mln zł

administracja publiczna  8,0 mln zł

Działalność usługowa  7,2 mln zł

Ochrona zdrowia  3,6 mln zł

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa

kultura i Ochrona  
Dziedzictwa Narodowego

Pomoc społeczna  0,44 mln zł

Rezerwa celowa  25 mln zł

40,0 mln zł

2,1 mln zł

1,3 mln zł

Dochody ogółem: 1 042 980 277 zł
w tym:
dochody bieżące:   896 506 189 zł (85,96%)
dochody majątkowe:  146 474 088 zł (14,04%)

dochody bieżące: 
85,96%

wydatki 
bieżące:  
60,16%

dochody majątkowe: 

wydatki majątkowe: 

14,04%

39,84%
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ZaByTkI

kOlORy 
MIaSTa

21 lat temu w Polsce zaczęło funkcjonować pojęcie 
„wspólnota mieszkaniowa”, wprowadzone przez ustawę 
o własności lokali. co się kryje za tymi słowami? 

Wspólnota mieszkaniowa 
w pewnym sensie przypomina 
„przedsiębiorstwo” – jej człon-
kom (i przy ich udziale) zarząd 
reguluje zasady użytkowania 
wspólnego dobra – np. korzy-
stania z piwnicy, strychu, su-
szarni, dojścia, dojazdu do bu-
dynku, miejsc parkingowych, 
klatek schodowych. Bywa, że 
niektórzy lokatorzy odczuwa-
ją warunki określone przez 
wspólnotę, jako ograniczenie 
ich świętego prawa własności. 
I jak to w demokracji bywa…  
– jeden chce tak, a drugi ina-
czej. Niestety różnego rodza-
ju spory i nieporozumienia 
zdarzają się dosyć często. 
Niezadowolonych pragnę po-
cieszyć, że mają szczęście, że 
nie mieszkają w Nowym Jorku, 
na Manhattanie w budynku 
o nazwie: „The Dakota”. 

Budynek ten jest intere-
sujący nie tylko ze względu na 
jedną z najdłużej działającą tam 
wspólnot mieszkaniowych – od 
1961 roku! Jest też obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków. 
Trwającą 4 lata budowę rozpo-
częto w 1880 roku. Projektan-
tem budynku był architekt Hen-
ry Hardenbergh, a inwestorem, 
który sfinansował przedsię-
wzięcie – Edward  Clark. Skąd 
indiańska nazwa kamienicy? Są 
różne hipotezy. Jedna mówi, że 
górna, zachodnia część Manhat-

tanu, była pod koniec XIX wieku 
własnością stanu Dakota. Inna, 
bardziej według mnie wiary-
godna, że oryginalną nazwę 
wymyślił inwestor, darzący sen-
tymentem Indian Dakota (inna 
bardziej znana nazwa to Siukso-
wie). Pewnie jednak nigdy nie 
dowiemy się jak było naprawdę.

Kamienica zaprojektowana 
została na planie kwadratu, 
z wewnętrznym podwórzem, 
do którego wjeżdża się przez 
przestronną bramę, (fot. obok)  
w której zmieści się duży pojazd. 
Jaki? Dorożka, bo w czasach 
powstania budynku korzystano 
z tego właśnie środka transportu. 
Wystrój elewacji nawiązuje do 
neogotyku. Mieszkania – luksuso-
we apartamenty – o  najczęściej 
amfiladowym układzie, nie po-
wielają jednego schematu. Jedno, 
co je łączy to lokalizacja salonów 
od strony ulicy, a to ze względu na 
piękny widok z okien. Kamienica 
wyróżnia się również jako miejsce 
bardzo modne – to taki „gorący 
adres” Nowego Yorku. To tutaj 
mieszkali znani aktorzy, piosen-
karze, muzycy: Roberta Flack, 
Neil Sedaka Boris Karloff, Leonard 
Bernstein, Lauren Baccal. A Roman 
Polański wybrał w 1968 r. właśnie 
Dakotę jako miejsce akcji swojego 
obrazu „Dziecko Rosemary”. Wi-
dać posępny urok neogotyckiej 
architektury świetnie pasował do 
równie posępnego klimatu filmu. 

Natomiast rok 1980 zapisał się 
tragicznie w historii kamienicy – 
przed bramą Dakoty zginął John 
Lennon, zastrzelony przez Marka 
Chapmana. 

Wracając do działającej 
tam wspólnoty mieszkaniowej, 
zwanej Radą Mieszkańców, to za-
kres jej władzy jest bardzo duży.  
Nie wystarczy mieć pieniądze 

(bardzo dużo pieniędzy!), żeby 
zakupić tam apartament. To rada 
decyduje, kto będzie mieszkał 
w Dakocie. Zdać egzamin na 
ewentualnego członka „spół-
dzielczej kamienicy” udaje się 
nielicznym. Podobno nawet syn 
Lennona nie uzyskał akceptacji, 
pomimo, że w radzie zasiada 
jego matka Yoko Ono. Podobno, 

bo trudno mi uwierzyć… za pale-
nie papierosów w budynku grozi 
eksmisja. „Tytoniowy przestęp-
ca” musi sprzedać mieszkanie! 
Przy tak restrykcyjnych zaka-
zach pozwala się jednocześnie 
na montaż klimatyzatorów na 
elewacji! I to też mnie dziwi.  

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Modernizacja siedziby Muzeum w Gliwicach, która trwała od lipca, pochłonęła  
ok. 1,5 mln zł. W całości sfinansowano ją z budżetu miasta.

W sali konferencyjnej, salach 
edukacyjnych i pomieszczeniach 
na pierwszym piętrze, gdzie orga-
nizowane są wystawy czasowe, 
zamontowano nowoczesną in-
stalację klimatyzacyjno-wenty-
lacyjną oraz system nawilżania. 
Zmiany wpłyną nie tylko na kom-
fort odwiedzających muzeum czy 
uczestniczących w spotkaniach 
i zajęciach, ale też na warunki 
eksponowania zabytków, które 
muszą być zgodne z wytycznymi 
konserwatora.Pomieszczenia 
na parterze Willi Caro prze-
szły przegląd konserwatorski. 
Oczyszczono tam stropy, stolar-
kę okienną i drzwiową.  Wyko-

nano też przegląd konserwator-
ski i kosmetykę zgromadzonych 
na parterze eksponatów.  
– Podniesienie standardów wy-
stawienniczych  w pomieszcze-
niach, w których organizujemy 
większość  naszych  najważ-
niejszych  wystaw  czasowych, 
w znacznej  mierze  opartych 
o zabytki  pochodzące  spoza 
naszych  zbiorów,  było  jednym 
z celów  strategicznych,  które 
postawiłem sobie od początku 
pracy dla gliwickiego muzeum. 
Zdolność utrzymania stabilnych 
parametrów  klimatycznych  – 
temperatury i wilgotności – w sa-
lach  wystawowych  umożliwia 

podjęcie współpracy z wieloma 
prestiżowymi  instytucjami mu-
zealnymi  w kraju  i zagranicą. 
Jestem przekonany, że zakończo-
na inwestycja, do której przygo-
towania trwały blisko trzy lata, 
poszerzy  spektrum możliwości 
organizacyjnych  naszego  mu-
zeum i ułatwi podjęcie ambitnych 
przedsięwzięć programowych – 
powiedział „Miejskiemu Serwi-
sowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Mu-
zeum w Gliwicach. – Teraz czas 
na realizację kolejnego ważnego 
celu  jakim  jest budowa maga-
zynu zabytków, na który nasze 
muzeum czeka od bardzo dawna. 

Jestem przekonany, że z pomo-
cą  samorządu miasta  w ciągu 
najbliższych  dwóch,  trzech  lat 

przeniesiemy  zbiory  w lepsze 
i bezpieczniejsze miejsce – dodaje 
Grzegorz Krawczyk. (mag)
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Willa caro po remoncie

kOlORy 
MIaSTa

Kamienica jest piękna. Dziwnym rozwiązaniem  
jest natomiast montaż klimatyzatorów na elewacji 
tego wyjątkowego architektonicznie budynku

Brama wjazdowa na teren Dakoty. To w jej pobliżu 
zginął John Lennon (górne zdjęcie). Te tragiczne 
wydarzenia upamiętniono kamienną mozaiką, któ-
rą ułożono w pobliżu kamienicy (zdjęcie na dole)
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WaRTO WIeDZIeć

Inwestycje w zieleń. Poprawa estetyki miasta. Modernizacja infra-
struktury sportowej. Remonty na cmentarzach. Zmiany na giełdzie 
samochodowej. Bogaty plan imprez sportowych i rozrywkowych. 
Miejski Zarząd usług komunalnych w Gliwicach ogłosił plan działa-
nia na 2016 rok. Wszystkie inwestycje sfinansowane zostaną z bu-
dżetu miasta. Oto szczegóły…

ZIelONO I akTyWNIe
 W tym roku metamorfozę przejdą ko-

lejne skwery, zieleńce oraz miejsca wypo-
czynku i aktywności gliwiczan. Rozpocznie 
się modernizacja placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – jednego z najbardziej re-
prezentacyjnych miejsc w Gliwicach, gdzie 
zwyczajowo odbywają się miejskie uroczy-
stości najważniejszych świąt państwowych. 
– Prace będą podzielone na etapy i będą 
prowadzone w latach 2016-2018. Inwesty-
cja ma obejmować wymianę nawierzchni, 
budowę małej architektury, zagospodaro-
wanie zieleni. Bez zmian pozostanie układ 
fontanny oraz pomnika Marszałka Piłsud-
skiego – zapowiada Tadeusz Mazur, dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach.

 Zmiany szykują się również na placu 
Krakowskim, gdzie modernizację przej-
dzie stara scena. Nowa konstrukcja ma 
być lepiej przystosowana do organizacji 
koncertów i wydarzeń plenerowych. 
Przygotowane zostanie miejsce (podest 
oraz złącza energetyczne), gdzie podczas 
imprez rozstawiana będzie scena mobilna.

 Wiele prac prowadzonych będzie na 
placach zabaw i zieleńcach. Nowy wygląd 
zyska m.in. skwer przy ul. Hanki Sawickiej. 
Teren zostanie uporządkowany i oświetlo-
ny, pojawią się tam również urządzenia do 
ćwiczeń na wolnym powietrzu. – Siłownie 
plenerowe przypadły do gustu mieszkań-
com, dlatego podobnych inwestycji będzie 
więcej – dodaje Tadeusz Mazur. Budowa 
podobnych obiektów planowana jest rów-
nież przy ul. Sadowej i św. Anny, a w lesie 
komunalnym przy ul. Chorzowskiej utwo-
rzone zostanie miejsce do jazdy na rolkach.

ReMONTy,  
MODeRNIZacJe…

 W 2016 roku kontynuowane będą 
prace na cmentarzach zarządzanych 

przez MZUK. Na największej gliwickiej 
nekropolii, na Cmentarzu Centralnym 
przy ul. Kozielskiej, prowadzony będzie 
kolejny etap modernizacji infrastruktury. 
W zakres prac wejdzie budowa wodo-
ciągu, nowych alejek oraz renowacja 
ozdobnych punktów czerpania wody.  
W planie jest także oznakowanie sekto-
rów oraz remont elewacji kaplicy głównej.

 Inwestycje i remonty czekają także 
miejskie pływalnie. W planach jest m.in. 
modernizacja oświetlenia hali basenowej 
oraz schodów prowadzących na zjeż-
dżalnię w pływalni Delfin. W pływalni 
Mewa wyremontowany zostanie m.in. 
sufit podwieszany nad niecką basenową. 
Poza tym MZUK kolejny raz zainwestuje 
w ekologiczne i nowoczesne rozwiązania 
– w planach jest montaż instalacji solar-
nej do przygotowywania wody użytko-
wej oraz basenowej w Mewie i Delfinie. 
– Z takiego rozwiązania z powodzeniem 
korzysta  już  pływalnia  Olimpijczyk – 
podkreśla dyrektor Mazur. MZUK ma 
także dobrą wiadomość dla klientów 
i dzierżawców giełdy samochodowej. 
Na najbliższe 12 miesięcy zaplanowano 
m.in. modernizację kolejnych budynków 
(dawnych hal produkcyjnych), które zo-
staną przeznaczone dla sprzedawców 
oraz wykorzystane do organizacji kier-
maszów tematycznych.

W ZDROWyM cIele, 
ZDROWy Duch

 Miasto Gliwice od lat, konsekwent-
nie, inwestuje w infrastrukturę sporto-
wą. By w pełni ją wykorzystać każdego 
roku sporządzany jest plan imprez. Sporą 
jego część stanowią też zawody, turnieje 
i wydarzenia organizowane przez Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych. Mistrzostwa 
Polski Masters, Mistrzostwa Polski Senio-
rów w Pływaniu w Płetwach, „Bijemy Re-

kordy Gliwic” w pływaniu, liczne mecze 
piłki wodnej – to tylko część propozycji 
pływalni Olimpijczyk. Na kortach teniso-
wych MZUK przy ul. Kosynierów latem 
będziemy gościć najlepszych zawodników 
w naszym kraju na jubileuszowych 90. 
Mistrzostwach Polski w Tenisie. Z myślą 
o dzieciach, w wakacje MZUK zorganizuje 
bezpłatne zajęcia sportowe: Tenisowe 
Wakacje, Piłkarskie Lato z MZUK-iem 
oraz tegoroczną nowość – Lekkoatle-

tyczne Lato z MZUK-iem. Schronisko dla 
zwierząt wszystkim miłośnikom czworo-
nogów zaproponuje „Bieg na sześć łap”, 
czyli wspólne bieganie z psami czekają-
cymi w schronisku na nowy dom. Giełda 
samochodowa, wraz ze Stowarzyszeniem 
Moto Sport Gliwice, przygotuje propozy-
cję dla miłośników motoryzacji – wyścigi 
samochodowe z licznymi wydarzeniami 
towarzyszącymi. Jednym zdaniem – bę-
dzie się działo!  (as)

co planuje MZuk?

Siłownie na wolnym powietrzu przypadły do gustu gliwiczanom lubiącym aktywnie spędzać 
wolny czas. W tym roku w naszym mieście zrealizowane zostaną kolejne tego typu inwestycje

Przed nami kolejny sezon wielu imprez sportowych. Kryta pływalnia Olimpijczyk znów będzie 
areną zmagań pływaków w różnych kategoriach wiekowych

W ubiegłym roku ulicami naszego miasta przeszedł Gliwicki Spacer Szczęścia. Impreza promująca 
adopcję bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Gliwicach odbędzie się także w tym roku

O nudzie nie ma mowy. Każdego roku organizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla najmłod-
szych gliwiczan. Na zdjęciu wspomnienie minionego lata – Piłkarskie Lato z MZUK-iem
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Trenują z zaangażowaniem nie mniejszym niż chłopcy, młodzieńcy 
i mężczyźni. Na boisku są zadziorne i nieustępliwe, walczą o każdą 
piłkę. Nie boją się rywalizacji i są nastawione na sukces. Mają swo-
ich idoli, marzenia i cele. środowisko kobiecej piłki w Gliwicach jest 
coraz bardziej zauważalne. Nieustannie się rozrasta, ale jak wiado-
mo… od przybytku głowa nie boli. 

–  Dziewczyny,  grajcie  w piłkę! 
– zachęca Dariusz Opoka, prezes 
Stowarzyszenia GTW, trener z licen-
cją UEFA B, współzałożyciel Śląskiej 
Akademii Futbolu, który z futbolem 
w Gliwicach związany jest od dziecka. 
Jak sam mówi, zarówno on jak i jego 
podopieczne, są dopiero na początku 
sportowej drogi do wielkich sukcesów. 
Ma jednak nadzieję, że w przyszłości 
uda się nawiązać do przeszłości, która 
obfitowała w wielkie trofea. 

W sezonie 1992/93 i 1993/94 Pia-
stunki Gliwice dwukrotnie wywalczyły 

mistrzostwo Polski w piłce nożnej ko-
biet. Mimo sukcesów, po latach klub 
przestał istnieć. Została tylko nazwa, 
którą przekazano futsalowej drużynie 
prowadzonej przez Stowarzyszenie 
GTW. – Liczymy,  że  tak  jak obecnie, 
będziemy  grać  w najwyższych  kla-
sach rozgrywkowych. To jest początek 
drogi. Nasze  zawodniczki  są  jeszcze 
młode. Trenują, ogrywają się. Będzie 
dobrze – mówi Opoka o zawodnicz-
kach GTW Piastunki Gliwice. Wystę-
pujące w futsalowej Ekstralidze kobiet 
„Piastunki” rozgrywają swoje mecze 

w hali sportowej przy ul. Kozielskiej. 
– Oprawa jest naprawdę efektowna. 
Warto zobaczyć taki mecz na żywo – 
mówi Opoka. Jak to w sporcie bywa, 
ciągle poszukiwane są nowe talenty. 
Stowarzyszenie GTW systematycz-
nie prowadzi nabory do kobiecych 
drużyn piłkarskich w różnych kate-
goriach wiekowych. Więcej informacji:  
www.gtwgliwice.pl.  (as) 

lider pokonany  
w Gliwicach!

Prawdopodobnie najlepszy mecz w tym sezonie rozegrały siatkarki 
aZS Gliwice. Nasze akademiczki pokonały liderującą w tabeli Wisłę 
Warszawa 3:2. Wygrana była w pełni zasłużona, a samo spotkanie 
kapitalne. Brawo! 

Przed pojedynkiem z Wisłą Warszawa 
podopieczne doc. Krzysztofa Czapli zajmo-
wały przedostatnie miejsce w tabeli I ligi 
siatkówki kobiet. Akademiczki z Gliwic 
chciały wygrać za wszelką cenę, tym bar-
dziej, że pierwszy mecz z warszawiankami 
przegrały. Rewanż się udał! – Dziewczyny 
bardzo chciały się za tamtą porażkę zre-
wanżować. Wyszły na parkiet mocno zmo-
tywowane i zdeterminowane. Rozegraliśmy 
bardzo dobre zawody, a co najważniejsze 
od początku do końca  i myślę, że  jest to 

zasłużone zwycięstwo – komentował po 
meczu trener naszych akademiczek, doc. 
Krzysztof Czapla. O wygranej zdecydował 
piąty set, czyli tie-break. – Wprowadziłem 
pewne zmiany w składzie i ustawieniu. Od 
początku na przyjęciu zagrała Małgorzata 
Sikora i sprawdziła się, powiem więcej – była 
fantastyczna. Podobnie zresztą jak Basia Su-
sek, ale w ataku. Zresztą każda z dziewczyn 
zagrała bardzo dobrze. Nie było w drużynie 
słabych punktów, wszystko funkcjonowało 
jakbym sobie tego życzył – podsumował 

Krzysztof Czapla. Zwycięstwo z warszawian-
kami okazało się bardzo ważne, bo pozwoliło 

drużynie z Gliwic przesunąć się aż na 7. miej-
sce w tabeli I ligi siatkówki kobiet.  (as)
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ależ to był thriller...

Piłka jest kobietą

koszykarze kś aZS Gliwice robią wszystko, aby przyciągnąć do 
hali OSIR jak największą liczbę kibiców fundując im emocje jak 
z najlepszych filmów grozy. 

W minioną sobotę podopieczni Syl-
westra Walczuka pokonali co prawda 
MOSiR Cieszyn, ale zanim wszyscy cie-
szyli się z wygranej, zafundowali swoim 
fanom emocjonującą dogrywkę. 

Już po pierwszej kwarcie zapowiadało 
się, że będzie to bardzo zacięty pojedy-
nek, a o wygranej może decydować je-
den rzut. Tak też się stało. Regulaminowy 
czas gry zakończył się wynikiem 79:79. 
Jako, że w koszykówce nie ma podziału 
punktów kibice byli świadkami dogryw-
ki. Gościom z Cieszyna szybko udało 
się odskoczyć do stanu – 79:85. Trzeba 
było odrabiać straty. Jednak gdy ma się 

w drużynie prawdziwych wojowników, 
to wszystko jest możliwe. Najpierw trafił 
Wąsowicz, potem Krupa, wreszcie Pełka 
wykorzystał rzuty osobiste i na 1,5 mi-
nuty przed końcem znów AZS prowadził 
88:87. Potem nastąpiła seria rzutów 
osobistych z obu stron. Więcej jednak 
wykonywali ich gliwiczanie, dzięki cze-

mu, na 14 sekund przed końcową syreną 
prowadzili 92:89. Na dwie sekundy przed 
końcem meczu za trzy punkty rzucił za-
wodnik gości i zanosiło się na kolejną 
dogrywkę. Zaraz po wznowieniu gry na 
rzut z połowy boiska zdecydował się 
Krzysztof Wąsowicz. Piłka wpadła do ko-
sza, gdy włączyła się syrena oznajmiająca 
koniec meczu, dzięki czemu AZS wygrał 
95:92! Po 17 meczach akademicy z Gliwic 
zajmują 4 miejsce w II lidze koszykówki 
mężczyzn (grupa C).  (as)

kś aZS Pol. śl. Gliwice – Wisła Warszawa 3:2 (23:25, 25:13, 25:23, 23:25, 15:11)
aZS: Karolina Sowisz, Barbara Susek, Aleksandra Jurkojć, Małgorzata Sikora, 
Sandra Szychowska, Aleksandra Filip, Marta Szajer (libero), Daria Anton, Klaudia 
Gajewska, Martyna Pietrek, Patrycja Ząbek, Anna Wrzeszcz, Katarzyna Bakuła.  
Trener: Krzysztof Czapla

kś aZS Pol. śl. Gliwice – Mosir cieszyn 95:92 (19:18, 20:23, 21:20, 19:18, d: 16:13)
aZS: Artur Donerstag – 6, Krzysztof Wąsowicz – 13,  Patryk Polczyk – 0, Piotr 
Żmuda – 0, Adam Bączyński – 4,  Łukasz Łukawski – 0, Oskar Keller – 4. Mateusz 
Pycia – 3. Maciej Wąsowicz – 27, Daniel Pełka – 12, Przemysław Rybicki – 7, Piotr 
Krupa – 19, Trener: Sylwester Walczuk

Szybka akcja GTW Piastunek Gliwice. 
Dziewczyny rozgrywają swoje mecze  
w różowo-czarnych strojach

Nawet w przerwie meczu jest czas  
na dyskusje o futbolu
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JuBIlacI

26, 27 i 28 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZŁOTych I DIaMeNTOWych GODÓW. Małżonków świętujących  
Złote Gody odznaczono medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP, a parom świętującym Diamento-
we Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. W gronie świętujących Złote Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Irena i Tade-
usz Bętkowscy, Barbara i edward Braś, Regina i Stanisław Brożek, Irena Wagner-ciepacz i Franciszek ciepacz, Janina i Jerzy cybulscy, 
Józefa i Wiesław czapla, krystyna i Joachim Galwas, Łucja i Jerzy Gałązka, Barbara i Zbigniew Grzywa, Maria i Zdzisław kawalec, kry-
styna i Gerard klytta, Wiesława i Tadeusz kołodziej, krystyna i Teofil korolewicz, Stanisława i czesław kowalczyk, Romana i Stanisław 
krześniak, Genowefa i Wiktor kycia, krystyna i ewald lenga, Wanda i erwin Malik, Małgorzata i Ferdynand Malkowscy, Teresa i Sta-
nisław Michura, halina i Jerzy Mocarscy, czesława i Włodzimierz Naum, Jadwiga konobloch-Nowak i karol Nowak, Teresa i kazimierz 
Olejnik, Barbara i Jerzy Otręwscy, Małgorzata i Jerzy Prusińscy, Dorota i Janusz Pstrąg, Zofia i Ignacy Szpilowscy, Marianna i edward 
świerdza, Monika i eryk Thiel, Irena Wojciechowicz-Timmler i heinz Timmler, cecylia i kazimierz Tomasik, Stefania i kazimierz Walczyk, 
Barbara i Bogdan Zarychta, Jadwiga i eugeniusz Żołądź, lilianna i aleksander Żudro. Odznaczenia czekały również na nieobecnych pod-
czas uroczystości: Barbarę Berych, Janinę i Jana Gemza, Jadwigę i alfonsa Górka, huberta Januszewskiego, Mariannę i lesława kolasa, 
Gertrudę i edwarda Michalik, Janinę i krystyna Omilian, Jadwigę i Romana Skwarek, Zofię i Stanisława Sromek. 

W gronie małżeństw świętujących Diamentowe Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): urszula i Tadeusz Dąbrowscy, Danuta  
i Stanisław Nawratil, Maria i edward Pawlak, alicja i Roman Rybińscy, Marianna i kazimierz Studzińscy. Pamiątkowe dyplomy czekały rów-
nież na nieobecnych podczas uroczystości: ernestynę i alfonsa Strambowskich. 
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OGŁOSZeNIa
KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki pyło-powietrznej  
z regulacją i kontrolą pracy kotłów.

Termin składania ofert: 10 lutego 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2016 r. o godz. 10.00

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

OBRaDy Na ŻyWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje 

popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie 
musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do internetu i komputer. Można śledzić tam bezpo-
średni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do górnej 
zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SeSJa RaDy MIaSTa
4 lutego 2016 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim,  

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  
– z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Objęcie mandatu i złożenie ślubowania 

przez radnego.
4. Przyjęcie protokołu sesji z 17 grudnia 

2015 r.
5. Komunikaty.
6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2016 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Gliwickiego Centrum Me-
dycznego Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na konwersję wierzytelności mia-
sta Gliwice i Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach oraz 
wyrażenie zgody na objęcie przez mia-
sto Gliwice udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale za-
kładowym Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, w szczegól-
ności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVIII/780/2013 Rady Miej-
skiej w Gliwicach w sprawie innych spo-
sobów udokumentowania wykonywania 
obowiązku pozbywania się zebranych 
na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych.

15. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Miasta Gliwice na lata 
2016-2025.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia nowej 
umowy dzierżawy z wnioskodawcą i wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowią-
cej własność miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach przy Placu Grunwaldzkim, 
na okres 10 lat.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie na czas nie-
oznaczony umowy dzierżawy z dotych-
czasowym dzierżawcą, nieruchomości 
położonej w Gliwicach przy ul. Jowisza.

18. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie z dotychcza-
sowymi dzierżawcami umów dzierżawy 
na czas nieoznaczony.

19. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszarów obejmujących 
część „dzielnicy Bojków”.

20. Projekty uchwał w sprawie utworzenia 
Zespołów Przedszkoli Miejskich.

21. Projekty uchwał w sprawie utworzenia 
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.

22. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Szkoły Podstawowej nr 38 w Gliwicach 
przy ulicy Partyzantów 25 do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwi-
cach przy ulicy Partyzantów 25.

23. Projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Gimnazjum nr 19 im. Powstańców Ślą-
skich w Gliwicach.

24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
Uchwały nr XXXV/1050/2010 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r.  
w sprawie nadania statutu Muzeum 
w Gliwicach.

25. Projekt uchwały w sprawie nadania sta-
tutu Muzeum w Gliwicach.

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach.

27. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwał Rady Miejskiej w Gliwicach: nr 
X/155/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. 
oraz nr XII/240/2011 z dnia 13 paździer-
nika 2011 r.

28. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w roku 2016.

29. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
opinii o lokalizacji kasyna gry w budyn-
kach położonych w Gliwicach.

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi mieszkańca na działania Dyrektora 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

31. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłasza-
ne przez radnych.

32. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Nu podstawie §16 ust. 9-Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj. Ślqskiego z 2015 r., poz. 
4191 z późn. zm.) oraz §13 zał. nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-2016/15  
z 3 grudnia 2015 r.

wyniki konsultacji społecznych w sprawie zasad naboru  
wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych  

w ramach budżetu obywatelskiego.

Konsultacje społeczne zostały prowadzone w okresie od 7 grudnia 2015 r. do 15 
stycznia 2016 r., poprzez zebranie pisemnych opinii zainteresowanych mieszkań-
cow, po publicznym ogłoszeniu zamierzonego przedsięwzięcia na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu, w ,,Miejskim Serwisie lnformacyjnym – Gliwice” oraz 
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W ramach 
konsultacji zorganizowano dla mieszkańców trzy otwarte spotkania informacyj-
ne oraz przedstawiono założenia konsultowanego przedsięwzięcia przedstawi-
cielom organizacji pozarządowych skupionych wokół Gliwickiego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych. W toku konsultacji wpłynęło do Urzędu dziewięć opinii 
zawierających propozycje zmian do zaproponowanej procedury. 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w procedurze docelowej w oparciu o wy-
niki konsultacji społecznych dotyczą:

• wydłużenia okresu głosowania z proponowanych 2 tygodni do 1 miesiąca,
• podawania na etapie ogłaszania osiedlowych list zadań zakwalifikowa-

nych do głosowania szacunkowej wartości tych zadań,
• wprowadzenia do harmonogramu i przebiegu realizacji przedsięwzięcia 

etapu ewaluacji.

Wyniki konsultacji szczegółowo przedstawiono w prezentacji dostępnej na stronie 
internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem ,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

Górnośląska agencja  
Przedsiębiorczości i Rozwoju  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

modernizację istniejącego systemu izolacji przeciwwilgotnościowej  
w Budynku 3 „cechownia” – etap II, zlokalizowanego na terenie centrum 

edukacji i Biznesu Górnośląskiej agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37.
Termin składania ofert: 26 lutego 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 26 lutego 2016 r. o godz. 10.00 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi 
oraz na stronie Górnośląskiej agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  

w Gliwicach – www.gapr.pl

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  
odbywającego się w drodze licytacji na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  
przy ul. Gomułki 6a w Gliwicach.

licytacja odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godz. 12.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  i pod numerem telefonu 
32/335-01-25, 26 (w godz. 7.00 – 15.00) oraz 32/335-01-04.

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  
odbywającego się w drodze licytacji na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
przy ul. Jasnej 10a w Gliwicach

licytacja odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 12.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  i pod numerem telefonu 
32/335-01-25, 26 (w godz. 7.00 – 15.00) oraz 32/335-01-04.

NIERUCHOMOŚCI

http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2019
http://www.gapr.pl
http://arl.pl/pl/
www.pec.gliwice.pl 
http://www.pec.gliwice.pl
www.pec.gliwice.pl 
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• działka nr 76/2, obr. Żorek,  

o pow. 1,6492 ha,
• działka nr 77, obr. Żorek,  

o pow. 0,1787 ha,
położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, 
stanowiące własność Gminy Gliwice, KW nr 
GL1G/00046417/7, łączna pow. gruntu: 1,8279 
ha, zabudowane kompleksem budynków o cha-
rakterze magazynowym, warsztatowym i biuro-
wym o łącznej powierzchni użytkowej 2546,37 m².

Termin przetargu: 
14 marca 2016 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146

cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 3 700 000,00 zł

Wadium: 370 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 9 marca 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie  
pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

sprzedaży:
•	 nr 32-38, 42 do 11 lutego 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 43-44 do 12 lutego 2016 r.
•	 nr 45-51 do 16 lutego 2016 r.

wynajęcia:
•	 nr 31 do 11 lutego 2016 r.
•	 nr 41 do 16 lutego 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r.,  
poz. 1774 z późn. zm.) 

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. 
Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 18/2016 do 17 lutego 2016 r.
•	 nr 19/2016 do 17 lutego 2016 r.
•	 nr 22/2016 do 18 lutego 2016 r.

•	 nr 23/2016 do 18 lutego 2016 r.
•	 nr 24/2016 do 17 lutego 2016 r.
•	 nr 25/2016 do 17 lutego 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 5/SP/2016 do 18 lutego 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach  
przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu  

Prezydenta Miasta Gliwice  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZeTaRG

1. ul. Zawiszy czarnego 20 piwnica, front, lokal użytkowy o łącznej powierzchni 71,53 m2 składający się z 10 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – c.o. gazowe do sprawdzenia (przed ponownym uruchomieniem kotła gazowego należy 
zlecić: sprawdzenie poprawności podłączenia kotła – opinia kominiarska, przegląd kotła gazowego, próbę szczelności instalacji gazowej oraz instalacji 
centralnego ogrzewania). Stan techniczny lokalu - do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł.
Wadium: 1824,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2 : 0,85 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

2. ul. Zimnej Wody 6 oficyna, parter, lokal użytkowy o powierzchni 82,70 m2 składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną, instalacja elektryczna do wymiany – brak niezależnego zasilania, brak instalacji wodno – kanalizacyjnej, WC - brak, ogrzewanie 
– brak. Stan techniczny lokalu - do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł.
Wadium: 2109,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,85 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

3. ul. Zwycięstwa 36 oficyna, I piętro, lokal użytkowy o powierzchni 81,35 m2 składający się z 6 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną - instalacja elektryczna do wymiany, wodno – kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan techniczny lokalu - do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł.
Wadium: 2441,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,00 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. ul. Bł. czesława 34 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 136,02 m2 składający się z 8 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną - instalacja elektryczna do wymiany, wodno – kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu - do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 3673,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

II PRZeTaRG

1. ul. Na Piasku 12 B I piętro front, lokal użytkowy o łącznej powierzchni 138,04 m2 składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną - instalacja elektryczna do wymiany, wodno – kanalizacyjną, pion gazowy z podejściem do gazomierza, WC, ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu - do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 3727,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 12,68 m2  x 3,00 zł/m2 = 38,04 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty 
stawki czynszu.

2. ul. Bł. czesława 54 parter, lokal użytkowy o powierzchni 32,55 m2 składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elektryczną 
- instalacja elektryczna do wymiany, wodno – kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu - do remontu.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 1000,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 6,52 m2 x 3,00 zł/m2 = 19,56 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty 
stawki czynszu.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 1 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 9.30 do godz. 10.00, 
w pokoju 121 - sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, przy ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg odbędzie się 1 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 - sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie 

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

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia 

o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

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

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto  
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 - ING Bank śląski S.a. I O/ Gliwice nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Eksplo-
atacji, pok. 109, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe 
notarialnie poświadczone upoważniającej ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z umową najmu.

Na wniosek Prezydenta Miasta, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 17 lutego 2016 r. (środa):
1. ul. Zawiszy Czarnego 20 piwnica:  godz.   9.30 -   9.45
2. ul. Zimnej Wody 6 of. parter:  godz. 10.45 - 11.00
3. ul. Zwycięstwa 36 of. I piętro:  godz. 12.15 - 12.30
4. ul. Bł. Czesława 34 parter:  godz. 11.45 - 12.00
5. ul. Na Piasku 12 B I piętro:  godz. 10.15 - 10.30
6. ul. Bł. Czesława 54 parter:  godz. 11.15 - 11.30.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa  

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

1) I przetargu ustnego na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu użyt-
kowego przy ulicy:

 X Tarnogórskiej 231,  
pow. 290,21 m2 

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 
11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 5300,00 zł.

2) I przetargu ustnego na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu użyt-
kowego przy ulicy:

 X Jana Pawła II 14,  
pow. 59,04 m2

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 2200,00 zł.

3) I przetargu ustnego na wysokość stawki 
czynszu wolnego na wynajem lokalu użyt-
kowego przy ulicy:

 X Jana Pawła II 14 c/II,  
pow. 57,43 m2 (pomieszczenia przynależ-
ne w piwnicy o pow. 59,41 m2)

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.00

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 2100,00 zł.

4) I przetargu pisemnego ofertowego na wy-
sokość stawki czynszu wolnego na wynajem 
garażu przy ulicy:

 X Podlesie 1,  
pow. 20,31 m2

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 500,00 zł.

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

UWAGA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 lutego 2016 r. uległy zmianie 
godziny przyjmowania klientów przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności  
(ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice) zgodnie z poniższym harmonogramem:
• poniedziałki, wtorki, środy i piątki - od 8.00 do 14.00
• czwartki - od 10.00 do 17.00.

KOMUNIKAT

bip.gliwice.eu 
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

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

Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ ul. ZWycIĘSTWa 5, lokal nr 4, I piętro,  
pow. 119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki, 
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, łazienka  
z Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 216 800,00 zł 
Wadium: 10 900,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 12.05 do 
12.20
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. JÓZeFa lOMPy 1, lokal nr 1, parter,  
pow. 62,02 m2, 2 pokoje, kuchnia, garderoba, 
przedpokój oraz łazienka z Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 154 000,00 zł 
Wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 10.30 do 
10.45
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ aleJa WOJcIecha kORFaNTeGO 3, lokal nr 12,  
I piętro (oficyna), pow. 61,54 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, garderoba, 2 komórki, przedpokój (dostęp 
do Wc - pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości - z klatki schodowej)
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 104 400,00 zł 

Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. OkOPOWa 10, lokal nr 4, I piętro, pow.  
88,95 m2 + piwnica - 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 177 100,00 zł 
Wadium: 8900,00 zł 
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 13.40 do 
13.50.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. TaRNOGÓRSka 17, lokal nr 2, parter,  
pow. 75,93 m2 + piwnica - 8,55 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 130 800,00 zł 
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. kOSÓW 17, lokal nr 4, I piętro, pow. 45,76 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 12.30

cena wywoławcza nieruchomości: 102 900,00 zł 
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 14.35 
do 14.50.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. ReyMONTa 22, lokal nr 3, parter, pow.  
31,41 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc 
na klatce schodowej (części wspólne)
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 33 100,00 zł 
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 22 lutego 2016 r. od godz. 14.25 
do 14.35
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ ul. DRZyMaŁy 11, lokal nr 6, I piętro, pow.  
29,33 m2 + piwnice - 7,23 m2 + 4,76 m2, 1 pokój, 
kuchnia, Wc, przedpokój
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 43 100,00 zł 
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 22 lutego 2016 r. od godz. 14.00 
do 14.15
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 32, lokal nr 9, parter, pow. 
75,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, Wc, 2 przedpo-
koje, korytarz

Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 155 400,00 zł 
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r. od godz. 9.00 do 
9.15
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ ul. kSIĘcIa ZIeMOWITa 8, lokal nr 2a, I pię-
tro, pow. 32,42 m2 + piwnica - 1,15 m2, 1 pokój,  
łazienka z Wc, pomieszczenie gospodarcze

Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 51 400,00 zł 
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r. od godz. 9.45 do 
10.05
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ ul. kSIĘcIa ZIeMOWITa 8, lokal nr 5, III piętro, 
pow. 81,08 m2 + piwnica - 7,43 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój

Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 174 200,00 zł 
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r. od godz. 9.45 do 
10.05
Termin wpłaty wadium: 26 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBeRTa BaRlIckIeGO 12, lokal nr I,  
piwnica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 71 500,00 zł 
Wadium: 3600,00 zł 
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.00 do 
14.10
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBeRTa BaRlIckIeGO 8, lokal nr III,  
parter, pow. 67,97 m2, 6 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 139 600,00 zł 
Wadium: 7000,00 zł 
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBeRTa BaRlIckIeGO 8, lokal nr IV,  
przyziemie, pow. 34,17 m2, 5 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 70 600,00 zł 
Wadium: 3600,00 zł 
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 31, lokal nr IIIB, I piętro  
(oficyna), pow. 74,04 m2, 5 pomieszczeń,  
korytarz, 3 Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 186 386,05 zł 
Wadium: 9400,00 zł 
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 13.10 do 
13.20
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 14, lokal nr I, parter, pow. 
101,86 m2 + piwnica - 10,40 m2, 6 pomieszczeń,  
2 korytarze, pomieszczenie higieniczno-sanitar-
ne, Wc, przedsionek

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości: 263 100,00 zł 
Wadium: 13 200,00 zł 
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 12.35 do 
12.50 (dojście do budynku przy ul. Zwycięstwa 14 
odbywa się przez bramę i podwórze nieruchomości 
przy ul. Zwycięstwa 16-18)
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. SaWIckIeJ 11, lokal nr I, parter, pow.   
137,91 m2 + 4 piwnice - 80,94 m2, 10 pomiesz-
czeń, 2 Wc, komunikacja
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 275 700,00 zł 
Wadium: 13 800,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 14.10 do 
14.25.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. kRÓlOWeJ JaDWIGI 1, lokal nr II, I piętro, 
pow. 23,98 m2, 1 pomieszczenie użytkowe,  
w lokalu brak instalacji wod.-kan. 
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 27 100,00 zł 
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2016 r. od godz. 12.50 do 
13.00.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. ZaBRSka 24, lokal nr II, parter, pow.  
50,66 m2, 3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 82 300,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2016 r. od godz. 13.05 do 
13.15.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. STRZelcÓW ByTOMSkIch 19, lokal nr I,  
parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 12.00

cena wywoławcza nieruchomości: 14 300,00 zł 
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 7.45 do 7.55
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ Garaż nr 2, usytuowany na północ od ul. kOSÓW,  
parter, pow. 16,39 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł 
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ Garaż nr 3, usytuowany na północ od ul. kOSÓW,  
parter, pow. 16,39 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 8000,00 zł 
Wadium: 400,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. BOhaTeRÓW GeTTa WaRSZaWSkIeGO 
2, lokal nr I, parter, piwnica, pow. 116,90 m2,  
4 pomieszczenia na parterze, 1 pomieszczenie 
i Wc w piwnicy 
Termin przetargu: 
18 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 573 100,00 zł
Wadium: 28 700,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.45 do 
15.00
Termin wpłaty wadium: 
12 lutego 2016 r.

 □ ul. BOhaTeRÓW GeTTa WaRSZaWSkIeGO 
2a, lokal nr II, parter, piwnica, pow. 148,53 m2,  
4 pomieszczenia, 2 korytarze, Wc na parterze, 
3 pomieszczenia w piwnicy
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 10.30

cena wywoławcza nieruchomości: 779 500,00 zł 
Wadium: 39 000,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 15.05 do 
15.20
Termin wpłaty wadium: 
12 lutego 2016 r.

 □ ul. MeTalOWcÓW 6, lokal nr II, I piętro, pow. 
131,64 m2, 7 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
sanitarne
Termin przetargu: 
3 marca 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 116 000,00 zł 
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 8.05 do 
8.20
Termin wpłaty wadium: 
26 lutego 2016 r.

 □ ul. uSZcZyka 31, lokal nr I, parter, pow.  
43,91 m2, pomieszczenia
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 36 600,00 zł 
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 22 lutego 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.10
Termin wpłaty wadium: 
26 lutego 2016 r.

 □ ul. kSIĘcIa ZIeMOWITa 8, lokal nr VIII,  
poddasze, pow. 47,31 m2 + piwnica - 3,10 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 3 marca 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 75 800,00 zł 
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 23 lutego 2016 r. od godz. 9.45 do 
10.05
Termin wpłaty wadium: 
26 lutego 2016 r.

MIESZKALNE

nabór nr kD.210.6.2016.kS-1

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

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 26 lutego 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane.

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

OFERTY PRACY KOMUNIKAT

Sprawdź ważność karty  
i – w przypadku utraty jej 
ważności – złóż „Wniosek 
o przedłużenie ważności 
Karty Rodzina 3+” na ko-
lejne lata. 

Szczegóły na 
 www.gliwice.eu

Masz 
kartę 

Rodzina 3+?

komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice, 
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant lub młodszy strażnik.

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

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

Komplet dokumentów należy dostarczyć do poko-
ju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 22 
lutego 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant  

lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 22 lutego 2016 r. do godz. 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze 
sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, roz-
mowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referen-
cyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opubli-
kowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/338-19-83.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
bip.gliwice.eu 
www.gliwice.eu
http://smgliwice.pl/
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2 marca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, w pokoju 428 odbędzie się 
ustny przetarg nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego, dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gliwicach przy ul. Wieczorka z przeznaczeniem terenu na parking strzeżony.

Przedmiotem przetargu jest teren o powierzchni 1108 m² położony w Gliwicach, przy ul. Wieczorka, stano-
wiący własność miasta Gliwice, oznaczony w ewidencji gruntów jako:
• 348, część o pow. 0,0040 ha (pow. całk. 0,0349 ha), kW Gl1G/00031954/5, 
• 350, o pow. całk. 0,0208 ha, kW Gl1G/00033044/7, 
• 351, o pow. całk. 0,0357 ha, kW Gl1G/00030397/5, 
• 354, o pow. całk. 0,0503 ha, kW Gl1G/00030397/5, 
obręb Stare Miasto
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
886,40 zł netto miesięcznie (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt sześć 40/100).
Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100). 
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 348, 350, 351, 354, obręb Stare Miasto oraz wpisać nazwę kto będzie dzierżawcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej na 3 dni przed datą przetargu określoną w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania wa-
runków umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków dzierżawy. 

Wpłacone wadium podlega: 
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 

konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Minimalne postąpienie: 90,00 zł.
Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.
Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę dzierżawy w terminie 14 dni 
od dnia przetargu.
Do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej powszechnie obowią-
zującymi przepisami w dacie wystawienia faktury.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju 429 (tel. 32/239-12-41) w godzinach 
urzędowania tj. poniedziałek – środa od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 17.00 oraz piątek od 8.00 do 15.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

OGŁOSZeNIa

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

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

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

• laborant – wykształcenie średnie/wyższe, specjalność: technik budowlany lub ceramik, doświad-
czenie w badaniu własności fizykochemicznych materiałów termoizolacyjnych lub budowlanych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• suwnicowy lejniczy – wykształcenie zawodowe, doświadczenie min. 2 lata, uprawnienia do obsługi 
suwnic specjalnych, obsługa suwnic lejniczych, niekaralność, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• inkasent – wykształcenie: brak wymagań, mile widziane doświadczenie przy pracy z pieniędzmi  
i doświadczenie związane z obsługą klienta, obsługa systemu do poboru opłat, obsługa klienta, 
przygotowywanie stosownych raportów i rozliczeń, prawo jazdy kat. B, mobilność w zakresie do-
jazdu do punktu poboru na autostradzie A4, równoważny system czasu pracy, miejsce pracy: Punkt 
Poboru Opłat w Gliwicach – Żernica;

• tokarz – wykształcenie min. zawodowe, co najmniej 2 lata doświadczenia, podstawy znajomości 
rysunku technicznego, obsługa tokarki konwencjonalnej, tokarki sterowanej numerycznie, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• przedstawiciel handlowy – wykształcenie średnie, podstawowa znajomość j. angielskiego, znajo-
mość obsługi komputera, w tym MS Office, sprzedaż usług informatycznych, aktywne pozyskiwanie 
nowych klientów, organizacja i nadzór sprzedaży, oferta również dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, jedna zmiana, umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• monter instalacji sanitarnej – wykształcenie zawodowe, min. rok doświadczenia w pracy w cha-
rakterze montera instalacji sanitarnych, prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem, praca 
polega na wykonywaniu instalacji wod.-kan., c.o., przyłączy gazowych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Pyskowice, Gliwice, teren Śląska.

Oferty z 28 stycznia 2016 r.

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

OFERTY PRACY

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy  
ordynacja podatkowa, wprowadzając obowiązek  

bezpośredniego obciążania klientów prowizją za płatność 
kartą, co jest technicznie niemożliwe do wykonania.  

Do tej pory opłatę tę regulował urząd. 
W  związku z  tym od 1 stycznia 2016 r. w  Urzędzie Miejskim w  Gliwi-
cach nie można płacić kartą należności podatkowych czy regulo-
wać jakichkolwiek innych opłat. Terminale do dokonywania płatno-
ści przestały funkcjonować. Jedyną możliwością regulowania swoich 
zobowiązań finansowych względem miasta pozostanie więc zapłata gotówką  
w kasie urzędu, przelewem lub bez prowizji w kasach ING Banku Śląskiego.

Zrozumiałym jest, że dla wielu gliwiczan będzie to spora uciążliwość. Samorząd nie 
ma jednak obecnie żadnych możliwości zaradzenia tej sytuacji. Podjęliśmy natomiast 
działania zmierzające do tego, aby parlament uchylił dolegliwy dla podatników zapis. 
 Marek Jarzębowski
 rzecznik prasowy  Prezydenta Gliwic

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 

pracownika socjalnego w pełnym wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Praca socjalna,
2. Prowadzenie indywidualnych i grupo-
wych form wsparcia,
3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomo-
cy będą zdolne samodzielnie pokonywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej,
4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań,
5. Pobudzanie społecznej aktywności i in-
spirowanie działań samopomocowych w za-
spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
6. Współpraca i współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu przeciwdziałania i ogra-
niczania negatywnych skutków zjawisk spo-
łecznych.

Wymagania niezbędne na oferowa-
nym stanowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 
oraz art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 163  
z póżn. zm.),
2. Obywatelstwo polskie,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych,

4. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz dokumentów i wytycznych dotyczących 
realizacji wsparcia z zakresu włączenia spo-
łecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole, wysokie 
umiejętności komunikacyjne, umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, obowiązkowość, 
rzetelność, punktualność, wyrozumiałość, 
cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie, 
3. List motywacyjny,
4. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
w tym zaświadczenia o ukończonych kursach  
i szkoleniach,
5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcze-
śniejszego zatrudnienia),
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu 
pełnej zdolność do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne,
8. Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwala-
jącym na wykonywanie pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego.
Dokumenty przedkładane w formie kopii 
winny być potwierdzone przez kandydata 
klauzulą „za zgodność z oryginałem". CV 
i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)".

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 
5 lutego 2016 r., w Dziale Kadr i Organizacji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór 
na stanowisko pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem telefonu: 32/335-96-51 lub 
32/335-96-52.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  

w terminie do 31 marca każdego roku  
z góry za dany rok bez wezwania.

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Bank Śląski przyjmowane są bez dodat-
kowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 32/239-12-30 lub 
32/238-55-23 lub pod nr komunikatora gg: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie 
art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 1774 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele 

szczególne, wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione 

w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt.5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji administracyjnej), 
którym dana nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości rynkowej nierucho-
mości, w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie 
częściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty 
powinien do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej 
i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od następnego roku.

użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na cele 
mieszkalne, a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za 
który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GuS, może zostać na ich 
wniosek, przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty  
i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty 
należy składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla 
opłaty bieżącej.

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opła-
ty przez SMS. W celu otrzymywania takiej informacji należy złożyć oświadczenie  
o wyrażeniu zgody.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA

ZakŁaD GOSPODaRkI MIeSZkaNIOWeJ  
W GlIWIcach 

OGŁaSZa
Zgodnie z uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 roku w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice od 1 lutego do 29 lutego 
2016 r. przeprowadzana jest aktualizacja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.

Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu, do 
złożenia oświadczenia aktualizacyjnego potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się  
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Druki oświadczeń dostępne będą:

• w Biurze Podawczym - parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12, 
• w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Plac Inwalidów Wojennych 20,

na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą 
(decyduje data stempla pocztowego).

Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

WaŻNe Dla MIeSZkańcÓW

http://www.pup.gliwice.pl/
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kulTuRa

Wystawa
napędzana parą

cO?
GDZIe?      
kIeDy?

4 luTeGO (cZWaRTek)
 ■ godz. 18.00: „Gliwice na trasie wojennej ewakuacji 

na zachód. Ostatnie miesiące drugiej wojny świato-
wej i marsze śmierci” – wykład dr. Edyty Gawron, 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatow-
skiego 14), wstęp wolny

 ■ godz. 18.30: „Z batutą i…Maciejem Niesiołowskim” 
– koncert karnawałowy, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. 
Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 20.00: Tradycyjny Czwarte Jazzowy – Jam Ses-
sion, Śląski Jazz Club (wejście od pl. Inwalidów Wojen-
nych 1)

 ■ godz. 20.30: „Mad Max 3d” – projekcja w ramach 
cyklu „Dziesiątka KINA”, Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

5 luTeGO (PIąTek)
 ■ godz. 18.30: „Z batutą i…Maciejem Niesiołowskim” 

– koncert karnawałowy, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. 
Nowy Świat 55/57)

6 luTeGO (SOBOTa)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: Media audiowizualne na tropie 

zagadek czasu – warsztaty dla młodzieży i dorosłych, 
towarzyszące wystawie „Technolog” w Czytelni Sztuki, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00: oprowadzanie kuratorskie po wysta-
wie „Wiek pary”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a), wstęp wolny

 ■ godz. 14.00 i 15.15: „Maluchy w krainie dźwięku” – 
koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci, Gli-
wicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

7 luTeGO (NIeDZIela)
 ■ godz. 14.00 i 15.15: „Maluchy w krainie dźwięku” – 

koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci, Gli-
wicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 17.00: „Noc w Wenecji” – operetka w dwóch ak-
tach, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 18.30: „Pan Turner” – projekcja w ramach cyklu 
„Dziesiątka KINA”, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

8 luTeGO (PONIeDZIaŁek)
 ■ godz. 11.30: Szkolna Liga Tenisa Stołowego – turniej 

dla szkół podstawowych, MDK w Gliwicach (ul. Barlic-
kiego 3)

 ■ godz. 17.00: Wierszowanie „Prozą o Śląsku” – otwarty 
konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych, MDK w Gli-
wicach (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.00: „Świat akwareli” – wernisaż wystawy  
Janiny Walas, COK „Perełka” (ul. Studzienna 6)

9 luTeGO (WTORek)
 ■ godz. 16.00: „Śpiewać każdy może: klasyka dla każdego 

– Muzyka Straussa” – warsztaty wokalne dla młodzie-
ży i dorosłych, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 
55/57)

 ■ godz. 17.30: „Głosowe wygibasy” – warsztaty wo-
kalne, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4-5), wstęp 
wolny

a TakŻe: 
 ■ Do 19 lutego: „Emeryci pozytywnej energii” – wy-

stawa pokonkursowa, Galeria Perkoz, Filia MBP nr 5  
(ul. Perkoza 12)

 ■ Do 28 lutego: „Technolog” – wystawa prac Wojciecha 
Bruszewskiego w Czytelni Sztuki, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ Do 14 marca: „Komody” – wystawa malarstwa 
M.Bereźnickiej-Przyłęckiej, Galeria Atrium (ul. Ko-
narskiego 18c)

Wraz z nową wystawą, która od 5 lutego zagości w Willi caro, przeniesiemy się w wiek pary. 
W muzealnych wnętrzach zagoszczą nie tylko XVIII – i XIX-wieczne rysunki techniczne, ale 
też działające, przedwojenne modele maszyn napędzanych parą. 

– Naszym celem było możliwie szerokie ukazanie 
wpływu maszyny parowej na przemiany gospodarcze 
i społeczno-kulturowe zachodzące w XIX stuleciu – tłu-
maczą kuratorzy: Anna Kulczyk i Przemysław Rubacha. 
Pojawią się unikatowe rysunki, w większości sporzą-
dzone przez Augusta Fryderyka Holtzhausena, pierw-
szego wielkiego budowniczego maszyn parowych na 
Śląsku, związanego zarówno z Tarnowskimi Górami jak 
i Gliwicami, które przypomniają bardziej ilustracje niż 
rysunki techniczne. Obok eksponatów, pochodzących 
m.in. z Muzeum w Tarnowskich Górach, Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Muzeum 
Historii Katowic, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 
w Warszawie, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, 

Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Rybniku, 
pojawią się również fotografie obrazujące niegdysiejszy 
podziw i fascynację silnikiem parowym. Nie zabraknie 
też gliwickich akcentów – obrazowej prezentacji ele-
mentów maszyn wytwarzanych w Hucie Gliwice i znaj-
dujących zastosowanie w różnorodnych urządzeniach 
na całym świecie. Na wystawie będzie można podziwiać 
również modele kieratów konnych czy model nadszy-
bia XVI-wiecznej kopalni srebra w Tarnowskich Górach 
z kołem deptanym, a zwiedzanie ekspozycji zakończy 
słynny film braci Lumiére z 1895 r. dokumentujący wjazd 
pociągu na stację kolejową. Wystawa zostanie otwarta 
w piątek, 5 lutego, a dzień później wystartują zajęcia 
edukacyjne, które przybliżą świat XIX-wiecznych wyna-
lazków i rewolucji przemysłowej.  □

Wystawa stała się również pretekstem do zorga-
nizowania cyklu wykładów pod hasłem „Wokół Tech-
nopolu”, poświęconych relacjom człowieka i techniki. 
O wpływie jaki na nasze życie mają nowe technologie 
opowiedzą pracownicy naukowi Katedry Stosowanych 
Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej – dr Grażyna 
Osika, dr Barbara Rożałowska i dr Bartłomiej Konsa-
la. Wykład inaugurujący nowy cykl pt. „Technopol. 
Triumf techniki nad Kulturą?”, który rozpocznie się  
6 lutego o godz. 16.00, wygłosi Ewa Chudyba – histo-
ryk filozofii z Muzeum w Gliwicach. 

Wystawę „Wiek Pary” będzie można oglądać do 31 
maja. Szczegóły na stronie www.muzeum.gliwice.pl

(mag)


