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dRuGa StRona W obIektyWIe

60-lecie małżeństwa to piękny i rzadki jubileusz. Gliwickie pary z tak imponującym stażem uhonoro-
wano w ostatnim czasie 3 lutego. W gliwickim Ratuszu zorganizowano uroczystość Diamentowych 
Godów, podczas której wręczano m.in. okolicznościowe dyplomy prezydenta miasta. Przygotowa-
no je dla państwa Marii i Jana Koperów, Marii i Jana Rudy, Elżbiety i Henryka Rynowskich, Heleny  
i Jerzego Staneczków, Józefy i Franciszka Szybiaków oraz Haliny i Kazimierza Terleckich. Dostojnym 
jubilatom serdecznie gratulujemy! (fot. A. Witwicki)

Już 19 lutego (godz. 10.00–18.00) w tropikalnych wnętrzach Palmiarni Miejskiej rozgoszczą się... koty. 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych zaprasza na trzecią wystawę kotów nierasowych. Będzie to wy-
darzenie promujące adopcję zwierząt ze schroniska. – Gliwickie tropiki przynoszą naszym kociakom 
szczęście. Niemal wszystkie zwierzęta zaprezentowane podczas wcześniejszych edycji znalazły już nowy  
i kochający dom. Liczymy, że frekwencja znów dopisze i w Palmiarni pojawi się jeszcze większa liczba 
gości niż zwykle – mówi Marzena Sosnowska, rzecznik MZUK. (fot. MZUK)

Na terenie gliwickiej giełdy, podczas 3. Gliwickiego Rally Sprintu o Puchar Pre-
zydenta Miasta Gliwice, rywalizowało 45 załóg. Trasę o długości 1700 metrów 
należało przejechać trzykrotnie. – Zależało nam na tym, aby zorganizować rajd 
w okresie zimowym. Wśród lodu i śniegu kierowcy mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami – mówił Jacek Trochimowicz, prezes Stowarzyszenia Moto Sport 
Gliwice, organizator rajdu. Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta 
Gliwice. (fot. Ł. Bakalarczyk)

Łukasz Trzciński niegdyś zajmował się fotografowaniem wielkich przemian 
społecznych w Polsce i na całym świecie. Był w Indiach, Pakistanie, Iraku, 
Palestynie. Wierzył, że jego reportaże zmienią świat na lepsze, zwrócą globalną 
uwagę na gospodarcze i polityczne problemy. Tak się jednak nie stało. „Historia 
toczy się nadal” to wystawa złożona ze zdjęć, które nic nie zmieniły. Wystawę 
można oglądać w Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a) do 19 
marca. (fot. Ł. Trzciński)

Ślubne cudo z waty i papieru

Ścigali się w śniegu Czy zdjęcia mogą zmienić świat?

Diamentowe goDy

Małe. Duże. WSZYSTKIE PIĘKNE! 

W filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała... suknia ślub-
na z papieru i waty. Pani Zima ma dopasowaną kreację, kapelusz  
i puchową etolę. Nic, tylko fotografować! (fot. materiały MBP)

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

Lotnisko jest blisko!
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Miejscy radni przyjęli Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023. To ważny dokument 
określający plany miasta na najbliższe lata, które mają poprawić jakość życia mieszkań-
ców zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w poszczególnych dzielnicach.

Gliwicki Program Rewitaliza-
cji (GPR) uszczegóławia zadania, 
które zostaną zrealizowane 
w mieście do 2023 r. To istotne 
przedsięwzięcia mające zintensy-
fikować rozwój miasta, pozytyw-
nie wpłynąć na jego koniunkturę, 
a w szczególności zwiększyć kom-
fort życia mieszkańców. 

 – Co ważne, dokument umożli-
wi też ubieganie się o środki unijne 
na realizację tych zadań – mówi 
Anna Włodarczak, zastępca na-
czelnika Biura Rozwoju Miasta UM. 

Potrzebne inwestycje
W GPR znajdują się informacje 

dotyczące inwestycji, m.in. budo-
wy Zachodniej Bramy Metropolii 
Silesia, rewitalizacji terenów po 
Fabryce Drutu i budowy centrum 
gliwickich inicjatyw kreatywnego 
przemysłu technologicznego, roz-
budowy lotniska, uruchomienia 
Miejskiego Autobusu Szynowego, 
modernizacji infrastruktury lecznic-
twa zamkniętego, budowy Gliwic-
kiego Centrum Edukacji Lotniczej, 
przystosowania do pełnienia funk-
cji kulturalnych komisariatu przy  

ul. Horsta Bienka, moder-
nizacji sceny teatru przy  
al. Przyjaźni, likwidacji hałdy 
i rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych przy ul. Pszczyńskiej,  
Bojkowskiej, Płażyńskiego, oraz 
Portowej, budowy Małej Elektrow-
ni Wodnej na Kłodnicy, realizacji 
programu ograniczenia niskiej emi-
sji, termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, realizacji kolejnego 
etapu projektu EKO-Światło oraz 
rozbudowy systemu detekcji. 

W trosce o mieszkańców
GPR powstał w oparciu 

o wcześniejsze doświadczenia 
prowadzonych w mieście działań 
rewitalizacyjnych powiązanych 
z obowiązującymi dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi. 
Dokument uszczegóławia m.in. 
planowane formy wsparcia dla 
społeczności lokalnych, podnie-
sienie jakości kształcenia w Gór-
nośląskim Centrum Edukacyjnym, 
zwiększenie potencjału edukacyj-
nego i przygotowanie osób nie-
pełnosprawnych do zawodowej 
pracy oraz budowę poligonów 

zawodowych i budowę siedziby 
Centrum Kompetencyjnego 
i Kształcenia Zawodowego. W do-
kumencie opisany jest też m.in. 
projekt polegający na stworzeniu 
placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży zagrożonych 
patologiami społecznymi, budowa 
mieszkań oraz dofinansowanie 
żłobków niepublicznych. War-
tość projektów zawartych w GPR 
opiewa na ponad 840 mln zł. 
Środki będą pochodziły z wkładu 
własnego oraz dotacji unijnych. 

Gliwicki Program Rewitalizacji 
aktualizuje dotychczas funkcjonu-
jący „Ramowy Lokalny Program 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
w Gliwicach na lata 2005–2006 
i następne” wraz z wynikającymi 
z tego dokumentu pięcioma Ob-
szarowymi Programami Rewitali-
zacji dla: Ligoty Zabrskiej, Sośnicy, 
Łabęd, os. Kopernika, Śródmie-
ścia oraz „Programu rewitalizacji 
obszarów poprzemysłowych, po-
wojskowych i popegeerowskich”. 
Dokument jest w trakcie oceny 
przez Urząd Marszałkowski. 

 (mf)

na te inwestycje czekamy

Nadlatują dobre wieści z gliwickiego lotniska – miasto przekaże na jego rozbudowę 
grunty o powierzchni 418 271 m2. Grunty te już wchodzą w skład gliwickiego lotniska. 

Uzbrojony grunt Bojkowskich 
Pól o wartości 14,2 mln zł miasto 
przekaże aportem Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju, która rozbuduje lotnisko 
dla użytku małego i średniego 
biznesu. Tak podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta zdecydowali 
gliwiccy radni.

W Gliwicach jest wiele firm, 
przedsiębiorstw, inwestorów, 
którzy chętnie skorzystają z moż-
liwości szybkiego przemieszcza-
nia się między Gliwicami a innymi 
ośrodkami w kraju. Nowa inwe-
stycja z powodzeniem posłuży 
nie tylko jako baza lotów bizneso-
wych, ale też sportowych, będzie 
również działać dla małego ruchu 
cargo. Gliwickie lotnisko będzie 
przeznaczone m.in. na potrzeby 

inwestorów i publicznego trans-
portu lotniczego na małą skalę. 
Jednocześnie gliwickie lotnisko 
jest na tyle dobrze zlokalizowane, 
a zarazem na tyle duże, że możli-
we jest wydzielenie obszaru dla 
publicznego transportu lotnicze-
go na małą skalę. – Na przekaza-
nym gruncie spółka planuje wy-
budować utwardzony pas i drogę 
startową, drogi kołowania, płytę 
postojową, kontenerową stację 
paliw, hangary postojowe i po-
stojowo-obsługowe, parkingi 
oraz drogi dojazdowe z niezbęd-
ną infrastrukturą – tłumaczył 
wiceprezydent Gliwic Piotr Wie-
czorek podczas sesji Rady Miasta.

Teren ma być również 
przystosowany na potrzeby 
organizacji imprez integrują-

cych mieszkańców. Według 
założeń lotnisko ma być goto-
we do 2018 r. – Na tego typu 
usługi jest w Gliwicach spore 
zapotrzebowanie. Otwarcie 
lotniska dla ruchu biznesowe-
go przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności miasta i będzie 
stanowić uzupełnienie lotni-
ska w Pyrzowicach, stając się 
ważnym elementem systemu 
transportowego wojewódz-
twa śląskiego. W planie 
budżetu miasta na 2017 r.  
przewidziano podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki 
na kwotę 8 mln zł, która ma zo-
stać przeznaczona na realizację 
inwestycji – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały.

 (mf)

Centrum Handlowe Forum rozpoczyna gruntowną mo-
dernizację. Zmiany będą widoczne już w drugim półro-
czu 2017 r., ale prace, podzielone na trzy etapy zakoń-
czą się dopiero w 2019 r. Co się zmieni? 

Przede wszystkim zaplano-
wano zmianę wizualną – pojawią 
się nowe kafelki, oświetlenie, cią-
gi komunikacyjne, ławki, donice. 
Będzie bardziej geometrycznie 
i barwnie. Lifting przejdzie też 
elewacja budynku, która zyska 
nowy, kolorowy wygląd – pojawi 
się ledowe oświetlenie. Wystrój 
wnętrza będzie z kolei utrzyma-
ny w stylu beton – drewno. Ma 
być schludnie i  nowocześnie. Po-
ziom 0 i 1 połączą ruchome scho-
dy, zniknie natomiast stara scena 
na półpiętrze. Zostanie zastąpio-

na nową, bardziej funkcjonalną 
i lepiej widoczną dla uczestników 
licznych atrakcji i występów od-
bywających się w Forum. Nowa 
scena będzie się znajdowała na 
parterze. Remont przejdą też 
toalety, a  na parkingu pojawi 
się czytelna nawigacja. Poziom  
-1 i 0 połączy tzw. trawelator, 
czyli ruchomy chodnik. 

Prace modernizacyjne mają 
być w zdecydowanej większo-
ści prowadzone w nocy i nie 
utrudniać klientom zakupów. 
 (mf)

Jak zmieni się Forum?

Autorem koncepcji i projektu modernizacji jest renomowana międzynaro-
dowa firma Chapman Taylor. Generalny wykonawca to spółka Infine.  
Modernizacja zbiega się z jubileuszem 10-lecia istnienia Forum w Gliwicach
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Tak będzie wyglądało nowe Centerum Przesiadkowe, które  
powstanie w Gliwicach. Rozstrzygnięto już przetarg na dokumentację 
projektową tej inwestycji. Wykona ją firma Pas Projekt

Przed nami kolejny etap rozbudowy systemu detekcji
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W Gliwicach jest ponad 40 organizacji pożytku publicznego, które 
działają na rzecz miasta i mieszkańców. W znakomitej części ich ak-
tywność finansowana jest z jednego procenta naszych podatków. 
Jak co roku, możemy ich wesprzeć. Zostawmy swój 1% w Gliwicach!

Ponad 40 organizacji, kilkuset wolon-
tariuszy, tysiące inicjatyw, warsztatów, 
spotkań, kursów. W naszym mieście dzia-
łają organizacje zajmujące się niemal każdą 
dziedziną życia: edukacyjną, kulturalną, 
społeczną, charytatywną, sporto-
wą, turystyczną, naukową. 
Duży nacisk kładziony jest 
na aktywizację seniorów: 
mamy stowarzyszenia 
działające na rzecz kom-
batantów, baśniowe 
babcie, które pomagają 
w opiece nad przedszko-
lakami, organizowane są 
warsztaty komputerowe dla 
osób starszych oraz spotkania 
tematyczne. Wszystkie stowarzyszenia 
działają na rzecz mieszkańców. Aby jednak 
mogły pomagać, potrzebne jest wsparcie 
finansowe. Warto dodać, że nasz procent 
tak naprawdę nic nas nie kosztuje – jeżeli go 
nie przekażemy potrzebującym, fundacjom 
czy stowarzyszeniom, środki nie pozostaną 
na naszym koncie, tylko trafią do Skarbu 
Państwa. W ubiegłym roku do gliwickich 
organizacji pozarządowych z 1% trafiło ok. 
4 mln zł. W tym roku może być podobnie. 

Jak to zrobić?
Przekazanie 1% podatku jest bardzo 

proste. Wypełniając zeznanie podatkowe 
(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), 
w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP)” wystarczy wpi-
sać numer Krajowego Rejestru Sądowego 
wybranej organizacji oraz wysokość 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 na-
szym mieście, można znaleźć na stronach: 
www.gcop.gliwice.pl/baza-organizacji oraz 
www.pozytek.gov.pl. Zeznanie podatko-

we trzeba złożyć we właściwym urzędzie 
skarbowym do 2 maja. W wypełnieniu 
dokumentów, jak co roku, bezpłatnie 
pomagają wolontariusze Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych (przy  

ul. Barlickiego i Studziennej). Wolonta-
riusze służą wsparciem w zamian 

za wpisanie w rubryce „Wnio-
sek o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego 
(OPP)” jednej z gliwickich 
organizacji pożytku publicz-

nego. GCOP przygotowuje 
również niespodziankę – wy-

jątkową imprezę dla seniorów, 
która odbędzie się 24 lutego. Będzie to 

potańcówka, na którą biletem wstępu bę-
dzie deklaracja podatkowa. Wolontariusze 
pomogą ją wypełnić, uzupełniając miejsce 
w którym należy podać organizację pożyt-
ku publicznego jedną gliwicką, wybraną 
przez właściciela deklaracji. Aby umówić 
się na wypełnienie deklaracji wystarczy 
zadzwonić na nr tel. 32/ 775-20-53. 

Bo warto!
– W Gliwicach jest znaczny procent 

osób, głównie starszych, które wypeł-
niając zeznanie podatkowe, nie wpisu-
ją procenta dla organizacji pożytku pu-
blicznego. Wynika to z nieświadomości, 
że w ogóle można przekazać pieniądze 
bądź niewiedzy, w jaki sposób to zrobić. 
Dlatego chcemy pomóc m.in. seniorom. 
Naprawdę warto oddawać swój 1% na 
gliwickie organizacje, ponieważ pręż-
nie działają na rzecz mieszkańców. Nie 
trzeba oddawać swojego procenta na 
wielkie, medialnie fundacje promowa-
ne w telewizji. Dobre rzeczy dzieją się 
w Gliwicach, swoim jednym procentem 
sprawimy, że będą one działy się nadal 
– przekonuje Andrzej Gillner, dyrektor 
GCOP.  (mf)
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1% dla Gliwic

21 – tyle koncepcji uciepłownienia budynków w różnych częściach 
Gliwic posiada obecnie gliwicki PEC. Ich realizacja jest rozłożo-
na w czasie zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym spółki. 
W tym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączane będą głów-
nie budynki z rejonu Łabęd i Sośnicy. 

Od 2015 r do miejskiej sieci ciepłow-
niczej przyłączono już 46 budynków 
w starej Sośnicy – w tym 39 budynków 
zarządzanych przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Domator” (z ulic Gankowej, 
Na Filarze, Sztygarskiej, Wielickiej, 
Reja, Związkowej, Bieszczadzkiej i Odro-
wążów) oraz 7 budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych zarządzanych przez 
ZBM I TBS Sp. z o.o. (z ulic Gankowej, 
Korczoka, Wielickiej i Odrowążów). 

– Oprócz mieszkańców z Sośnicy, od 
bieżącego sezonu z ciepła systemowego 
korzystają też m.in. kolejni mieszkańcy Ła-
będ z ulic Róży Luksemburg, Gałczyńskie-
go i Partyzantów (numery nieparzyste), 
w sumie 14 budynków – wylicza Beata 
Wacławczyk, specjalista ds. marketingu 
i handlu w PEC Gliwice. – W ubiegłym roku 
do sieci podłączyło się 10 budynków z re-
jonu Zatorza, 11 budynków mieszkalnych 
budowanych w systemie deweloperskim 
(dwa na os. Żabińskiego, jeden na ul. Góry 
Chełmskiej, pięć na ul. Bogatki, jeden na 
ul. Kozielskiej, dwa na ul. Wiązowej) oraz 
dwa kolejne obiekty z kompleksu Nowych 
Gliwic przy ul. Bojkowskiej – zaznacza.

Obecnie PEC eksploatuje 187,5 km 
sieci ciepłowniczej oraz 1078 wę-
złów cieplnych. W ubiegłym roku 
nastąpił przyrost sieci o ok. 6 km, 
a do sieci przyłączono 84 budynki 
na terenie całego miasta. To około 
1000 mieszkań – zarówno w sta-
rym, jak i nowym budownictwie. 

– Do tematu podłączeń podchodzimy 
kompleksowo i planowo – wyjaśnia Agniesz-
ka Krztoń, inspektor nadzoru z Działu 
Inwestycji PEC Gliwice. – Na podstawie po-
siadanych koncepcji uciepłownienia, sukce-
sywnie realizujemy przyłączenia budynków 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na 
sezon 2017/2018 planujemy zainstalowanie 
ok. 70 węzłów kompaktowych na terenie 
całego miasta. Budynki zlokalizowane 
w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej 
będą podłączane na bieżąco, w miarę po-
siadanych środków finansowych. Natomiast 
tam, gdzie wymagana jest rozbudowa sieci, 
a zainteresowanie przyłączeniem obejmuje 
co najmniej połowę budynków z danego 
obszaru, np. na osiedlu Baildona, budynki 
będą przyłączane zgodnie z założonym wie-
loletnim planem inwestycyjnym gliwickiej 
spółki – dodaje Agnieszka Krztoń. 

Systematycznie modernizowane 
i wymieniane są też stare odcinki sieci cie-
płowniczej. – W 2016 roku rozpoczęliśmy 
wymianę sieci m.in. na osiedlu Bema w So-
śnicy. Od marca prace będą kontynuowane. 
Ze względu na stan dotychczasowej cieplnej 
sieci kanałowej, nastąpi zmiana sposobu 
zasilania obiektów w ciepło – PEC doprowa-
dzi do budynków nowe przyłącza cieplne, 
a zarządcy budynków, czyli SM „Domator”, 
GSM „Sośnica” oraz właściciele dwóch po-
zostałych lokali użytkowych we własnym 
zakresie zakupią i zainstalują węzły cieplne. 
Całość, wraz z odtworzeniem i uporządko-
waniem terenu, powinna być zakończona 
do końca września – mówi Klaudia Buchta, 
inspektor nadzoru z Działu Inwestycji PEC 
Gliwice.  (kik)
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Pamięci bohaterów
W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r., w le-

gendarnej operacji lotniczej Adolphus, na 
teren Śląska Cieszyńskiego przyłączonego 
do niemieckiej Rzeszy zrzucono trzech 
spadochroniarzy. Jednym z nich był ostatni 
żyjący cichociemny – mieszkający w Gliwi-
cach Aleksander Tarnawski. W 76. rocznicę 
tamtych wydarzeń, wraz z przedstawiciela-
mi wojska i samorządu gliwickiego, kapitan 
Tarnawski złożył kwiaty pod pomnikiem 
Gliwickich Cichociemnych. Z ramienia samo-
rządu uszanowanie złożył sekretarz miasta 
Andrzej Karasiński.

Aleksander Tarnawski, oficer Armii Kra-
jowej, kapitan broni pancernej, komandos  

o pseudonimie „Upłaz”, należał do polskiego 
podziemia i zanim wykonał skok, był w Wiel-
kiej Brytanii szkolony do zadań specjalnych 
i konspiracyjnych misji. Skok z 15 na 16 lutego 
1941 r. był pierwszym, eksperymentalnym 
rzutem zorganizowanym przez tajną brytyj-
ską formację Special Operations Executive, 
rozpoczynającym wielką akcję łączności 
lotniczej z krajem.

Pamięć bohaterów uczczono minutą 
ciszy. Organizatorem 76. rocznicy pierw-
szego skoku cichociemnych do okupo-
wanego kraju była jednostka wojskowa 
Wojsk Specjalnych AGAT w Gliwicach.  
Więcej na www.gliwice.eu.  (mf)
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Do 24 lutego można zgłaszać przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w przyszłym roku w ramach Gliwickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Jak bardzo będzie on obywatelski, zależy głównie od nas – mieszkanek i mieszkańców. Jeśli weźmiemy aktywny udział w zgła-
szaniu propozycji, a następnie w głosowaniu, przynajmniej jedno zadanie w każdym z 21 gliwickich osiedli zostanie zrealizowane w przy-
szłym roku. Parking, plac zabaw, chodnik, a może zajęcia dla seniorów? Z budżetu obywatelskiego może zostać sfinansowanych co najmniej 
21 pomysłów. Do rozdysponowania jest kwota 4,5 mln zł.

Budżet obywatelski to bardzo dobry 
sposób, by świadomie, oddolnie zmie-
niać oblicze gliwickich osiedli według 
potrzeb mieszkańców. Jak zainicjować 
zmianę? Warto przedyskutować z sąsia-
dami, co w najbliższym otoczeniu jest 
najważniejsze. Pamiętajmy, że istotą 
dobrego pomysłu jest każda przemy-
ślana pozytywna zmiana wychodząca 
naprzeciw potrzebom mieszkańców. Dla 
niej z łatwością znajdzie się poparcie. 
Skupmy więc wokół inicjatywy jak naj-
większe grono sąsiadów, opiszmy ten 
pomysł we wniosku i złóżmy go do 24 lu-
tego w Urzędzie Miejskim. Szczegółowa 
prezentacja „JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?”,  
pokazująca, jak poprawnie go przygoto-
wać i złożyć w siedzibach UM, dostępna 
jest na stronie www.gliwice.eu pod ha-
słem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

Weźmy sprawy w swoje ręce! 
Wyobraźmy sobie przez chwilę dwie 

osoby mieszkające pod jednym dachem. 
Obie pracują, obie zarabiają, obie też po-
noszą koszty funkcjonowania w jednym 
domu. Sytuacja jest dość prosta: jeżeli 
trzeba wymienić pralkę, bo ta zepsuła się 
po latach, to taka pralka staje się zadaniem, 
pozycją w domowym budżecie. Gdy jest 
możliwość, pralkę się kupuje i jest się zado-
wolonym z poprawy jakości życia. Nabierz-
my teraz dystansu. Obie osoby mieszkają 
nie tylko w mieszkaniu – to mieszkanie jest 
częścią osiedla, a osiedle częścią miasta. 
Podobnie jak wymienia się zepsutą pralkę, 
można naprawić lub wymienić nawierzch-
nię na drodze dojazdowej, zaaranżować 
plac zabaw na skwerze zieleni bądź stwo-
rzyć taki skwer, jeżeli go nie ma. Miasto to 
także nasz dom, trochę „większe” miesz-
kanie. Na tym właśnie polega największa 

zaleta budżetu obywatelskiego – pozwala 
nam planować zarówno zakupy, jak i zmia-
ny w naszej własnej przestrzeni.

Przygodę z budżetem obywatel-
skim zaczęliśmy od sondażu inter-
netowego w 2013 roku. Do tej pory 
w różnych częściach Gliwic udało 
się zrealizować 33 przedsięwzięcia. 

Były wśród nich głównie place zabaw 
dla dzieci, siłownie na świeżym powie-
trzu, remonty ulic i chodników, kursy 
samoobrony dla kobiet, a nawet zakupy 
specjalistycznego sprzętu dla wskazanych 
przez mieszkańców jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku na 
terenie naszego miasta zrealizowano 5 
zadań wybranych w głosowaniu w 2015 r.  
(jeszcze według starszej procedury GBO) – 
siłownię „pod chmurką” w Starych Gliwicach, 

uporządkowanie terenów zielonych w Łabę-
dach, remont dwóch ulic (Łabędy i Bojków) 
oraz montaż monitoringu na os. Baildona.

Tam siłowni jeszcze nie było
Miejsce do ćwiczeń na świeżym powie-

trzu w Starych Gliwicach zdobyło najwięk-
sze poparcie mieszkańców (1085 głosów 
„za”) podczas głosowania nad budżetem 
obywatelskim na 2016 rok. Siłownia była 
pożądana, bo na terenie osiedla mieszka 
wiele osób, które aktywnie spędzają wolny 
czas – o różnych porach spacerują, biegają, 
uprawiają nordic walking. Za realizację tego 
zadania (o wartości mniej więcej 50 tys. zł) 
odpowiadał Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych. Siłownia wyposażona w najpopular-
niejsze urządzenia do treningów na świeżym 
powietrzu nie tylko integruje mieszkańców. 
Przydaje się wielbicielom street workoutu 
w każdym wieku oraz opiekunom dzieci 
bawiących się na sąsiednim, nowym boisku 
przy ul. Sadowej. Można tam poćwiczyć, nie 
tracąc dziecka z pola widzenia. 

Zadbano o zieleń i ulice 
W Łabędach w minionym roku zreali-

zowano dwa zadania remontowe wybrane 
w 2015 r. Dzięki uporządkowaniu terenów 
zielonych wzdłuż ul. Wolności, pomiędzy 

ul. Marksa i Partyzantów (644 głosy „za”), 
poprawiła się estetyka i funkcjonalność 
swoistego centrum dzielnicy. Ten rejon Ła-
będ jest bowiem często odwiedzany przez 
mieszkańców – są tam liczne domy, sklepy, 
punkty usługowe, wiele firm ma tam swoje 
siedziby. Co zrobiono? Odświeżono trawniki, 
posadzono żywopłot, położono nowy chod-
nik, wybudowano też nowe miejsca posto-
jowe. Odremontowano też nawierzchnię  
ul. 22 Lipca (195 głosów „za”), uwzględ-
niając też chodniki i miejsca parkingowe. 
Obydwiema realizacjami na łączną kwotę 
800 tys. zł zajął się Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Tę drogę trzeba było utwardzić
Grząska, gruntowa droga, jaką do 

ubiegłego roku była ul. Warzywna od 
skrzyżowania z ul. św. Brata Alberta, nie 
ułatwiała życia mieszkańcom Bojkowa. 
Nie zachęcała ani do jazdy, ani do spa-
cerów. Za jej fachowym utwardzeniem 
opowiedziało się w głosowaniu w 2015 r.  
725 gliwiczan. Zadanie o wartości  
ok. 300 tys. zł zrealizował gliwicki ZDM. 
Obecnie ulicą Warzywną można doje-
chać do i z centrum miasta. Mieszkańcy 
dojeżdżają nią również do ul. Rybnickiej.

W ostatnim głosowaniu nad  
budżetem obywatelskim (2016 r.)  
14 921 głosów mieszkańców zosta-
ło rozdzielonych pomiędzy 56 z 82 
proponowanych zadań.

Do realizacji wybrano m.in. nowe par-
kingi, wybieg dla psów, place zabaw, kolej-
ne siłownie na świeżym powietrzu, boisko, 
stoły do tenisa, kącik relaksu, połączenia 
ulic, wiatę czy tablice edukacyjne. To nie 
wszystko! W parku Chrobrego powstanie 
teren do gry w bule oraz w disc golfa – 
dyscypliny, która cieszy się coraz większą 
popularnością na świecie. Na liście zadań 
budżetu obywatelskiego do realizacji 
w 2017 r. znalazły się również ciekawe 
zajęcia, kursy i warsztaty, takie jak samo-
obrona dla kobiet, aqua aerobik, fitness, 
nordic walking, siłownia, zajęcia zdrowotne 
dla seniorów, bezpłatne zajęcia sportowe 
dla najmłodszych czy osiedlowa miniliga 
piłkarska dla dzieci i młodzieży.  (kik)

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

koloRy 
MIaSta

Po prostu WARTO!

GBO to nie tylko efektowne place zabaw, ale też inwestycje, które ułatwiają codzienne 
życie. Na zdjęciu utwardzona i wyregulowana ul. Warzywna w Bojkowie

Ale one się bronią! W ramach GBO organizowane są kolejne osiedlowe kursy samoobrony kobiet

Siłownie – okazja do ćwiczeń i... rozmów

W parku Chrobrego powstanie teren  
do gry w bule
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W kinie Amok odbędzie się projekcja filmowa dla osób niewidomych i niedowidzących.  
Seans „Meczu o wszystko” zaplanowano z wykorzystaniem audiodeskrypcji.

– Audiodeskrypcja to technika, 
która poprzez dodane do ścieżki dźwię-
kowej opisy słowne umożliwia odbiór 
filmu osobom niewidomym i niedowi-
dzącym. Zwięzłe opisy scen filmowych, 
zawierających takie informacje jak: ję-
zyk ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, 
sceneria, kostiumy, pozwalają osobie 
niewidomej podążać za rozwijającym 
się wątkiem historii oraz usłyszeć i zro-
zumieć, co dzieje się na ekranie – mówi 
Urszula Biel, kierownik kina Amok.

„Mecz o wszystko” to dokument 
o grupie ugandyjskch chłopców, którzy 
marzą o tym, żeby wziąć udział w Mi-
strzostwach Świata Małej Ligi Basebal-
lowej. Zadanie jest tym trudniejsze, że 
od 65 lat nie zakwalifikowała się do 
nich żadna drużyna z Afryki. Reżyser 

Jay Shapiro, prywatnie wielki fan 
baseballu, przez trzy lata towarzyszył 
młodym zawodnikom z Kampali. Był 
świadkiem ich treningów, ale filmował 
też to, co działo się poza boiskiem. 
Sportowa droga tych dzieciaków nie 
była prosta, ale dzięki dużej motywa-
cji i samozaparciu w końcu trafili do... 
polskiego Kutna. To w tym mieście 

znajduje się Europejskie Centrum 
Małej Ligi Baseballowej i właśnie tam 
Ugandczycy rozegrali swój pierwszy 
mecz o wszystko.

Seans rozpocznie się 23 lutego 
o godz. 16.15 w kinie Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3). Film jest skierowany 
do widzów dorosłych i dzieci od 9 lat.
 (mm)

kultuRa

25 lutego w Teatrze Miejskim zaplanowano premierę spek-
taklu dla dzieci na podstawie opowiadań Stanisława Lema. 
W „Niezwykłym locie pilota Pirxa” na pokład rakiety za-
proszą nas aktorzy Teatru Papahema.

Pilot Pirx zdaje egzamin na 
kosmonautę. Przestrzeń ko-
smiczna, którą razem z nim prze-
mierzają widzowie spektaklu, 
pełna jest przygód i niespodzia-
nek. Czy Pirxowi uda się zdobyć 
uprawnienia? A może będzie 
musiała mu w tym pomóc pu-
bliczność? Artyści białostockiego 
Teatru Papahema wykorzystają 
w przedstawieniu między innymi 
lalki i multimedia.

Za reżyserię spektaklu 
osnutego na motywach prozy 

Stanisława Lema odpowiada 
Jerzy Machowski. Autorką sce-
nografii jest Ľudmila Bubánová, 
a lalki wykonała Olga Ryl-Krystia-
nowska. Muzykę skomponował 
młody twórca Ignacy Zalewski, 
w 2015 roku uhonorowany na-
grodą Amadeusz za najlepszy de-
biut w Teatrze Polskiego Radia.

Szczegółowe informacje o go-
dzinach spektakli są dostępne 
na stronie internetowej Teatru 
Miejskiego (www.teatr.gliwice.
pl). (mm)

CO?
 GDZIE? 
  KIEDY?

CZWARTEK 16 LUTEGO
 ■ godz. 18.00: „Emancypacja” – wykład dr. hab. Jacka 

Surzyna z cyklu „Historia Żydów – trzy tysiące lat samot-
ności”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Psychologia – z uśmiechem szukając sie-
bie” –prelekcja Agnieszki Wilczyńskiej z cyklu „Spotka-
nia z wiedzą”, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00: „Zanim będziesz u brzegu” – koncert Han-
ny Banaszak i Mirosława Czyżykiewicza z cyklu „Piosen-
ka jest dobra na wszystko”, Scena Bajka (kino Amok,  
ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Tysiąc i jedna noc – cz. 3, oczarowany” – 
projekcja z cyklu „Dziesiątka Kina”, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PIąTEK 17 LUTEGO
 ■ godz. 17.00: „Klejnoty i uczucia. Biżuteria dawna ze 

zbiorów Muzeum w Gliwicach” – otwarcie wystawy, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Syn 
Szawła” – projekcja 
z cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 
3)

 ■ godz. 18.00: „Jak 
być kobietą i nie 
zwariować?” – spotkanie z Ewą Błaszczyk z cyklu „Bab-
ska Stacja”, Scena Forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „10 lat liceum plastycznego w Gliwicach” – 
otwarcie wystawy prac dyplomowych, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

SOBOTA 18 LUTEGO
 ■ godz. 18.00: „Fu-

ocoammare. Ogień 
na morzu” projek-
cja z cyklu „Dzie-
siątka »Kina«”, kino 
Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

NIEDZIELA 19 LUTEGO
 ■ godz. 11.00: Dziecięcy Salonik Filmowy z Michałem Ru-

sinkiem, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.00: „Pater-

son” – projekcja z 
cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 
3)

 ■ godz. 16.00: reci-
tal fortepianowy 
Wojciecha Waleczka z cyklu „Podwieczorki muzyczne  
w Willi Caro”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Kosmos” – projekcja z cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

WTOREK 21 LUTEGO
 ■ godz. 18.00: „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna” – 

spotkanie z Moniką Sznajderman z cyklu „Książki pa-
mięci”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Mustang” – projekcja z cyklu „Dziesiątka 
»Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 22 LUTEGO
 ■ godz. 17.45: „Egzamin” – projekcja z cyklu „Dziesiątka 

»Kina«”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Haiku” – spotkanie z Franciszkiem Habe-

rem, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

Film do słuchania

teatralna wyprawa w kosmos

Czy szkoła
ma sens?

Teatr Improwizacji À propos 17 lutego obchodzi swo-
je pierwsze urodziny. Z tej okazji w Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko odbędzie się bitwa z udzia-
łem opolskiej grupy Pod Wpływem.

Wszystko, co tego wieczoru 
wydarzy się na scenie Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko 
(ul. Pszczyńska 85), będzie na 
żywo wymyślane przez aktorów. 
– Nie wiemy, co się stanie, kogo 
będziemy odgrywać czy w jak 

dziwnym miejscu będziemy się 
znajdować. Postacie, miejsce, 
przedmioty i czas podsuwane 
są przez widownię – mówi 
Dominika Józefczak z grupy  
À propos. Początek bitwy 
o godz. 19.30. (mm)

Gościem lutowego spotkania 
z cyklu „Wszechnica PAU” bę-
dzie prof. Łukasz Andrzej Turski, 
fizyk i popularyzator nauki. 23 
lutego zada pytanie, „Czy w XXI 
wieku szkoła ma jeszcze sens?”.

Prof. Turski pracuje w Centrum Fizyki 
Teoretycznej PAN, jest także wykładowcą 
na Uniwersytecie im. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Bada adsorpcję cząsteczek 
i atomów oraz procesy dyfuzji kolektywnej 
na powierzchni kryształów. Skomplikowa-
ne? Tak, ale prof. Turski potrafi przedsta-
wiać trudne zagadnienia fizyczne w taki 
sposób, że nawet kompletni laicy są zacie-
kawieni. Podczas wykładu w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) naukowiec razem ze 
słuchaczami zastanowi się, czy instytucja 
szkoły ma jeszcze rację bytu. Początek 
o godz. 16.00. Wstęp wolny. (mm)

Oni lubią
improwizować
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OGŁOSZENIA

koloRy 
MIaSta

II przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

5 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się II ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości – oznaczonej jako działka nr 
820/2, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0316 ha, stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach przy ul. Korczoka, zapisanej w KW nr GL1G/00036359/9. 
Przetarg ograniczony jest do właściciela działki nr 821 oraz użytkownika wieczystego działki nr 825, 
obręb Sośnica.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 54 300,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Minimalne postąpienie: 550,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i kW:
Działka nr 820/2, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0316 ha, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, KW nr GL1G/00036359/9.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności niezabudowanej działki nr 
820/2, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0316 ha.
Działka nr 820/2, obręb Sośnica, położona jest w Gliwicach 
przy skrzyżowaniu ul. Korczoka z ul. Gromadzką. Przedmiotowa 
działka posiada nieregularny kształt i stanowi teren zadrzewiony 
i zakrzewiony.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie do usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). 
Usunięcie drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/
koniecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Teren działki 820/2, Sośnica, objęty jest umową dzierżawy 
zawartą do 31 października 2018 r. do używania i pobierania 
pożytków z przeznaczeniem na rekreacyjny ogród przydomowy.
Działka jest ogrodzona siatką (w północno-zachodniej części 
ogrodzenie przekracza granicę nieruchomości). Ogrodzenie oraz 
tymczasowy budynek zlokalizowany na działce nie stanowią 
własności Miasta Gliwice (nakłady poniesione przez dzierżawcę).
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usługi.
Dostępność mediów w ulicy Korczoka: sieć wodociągo-
wa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna  
oraz gazowa. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłączenie do sieci 
odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego właściciela 
nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.
Od strony ulicy Gromadzkiej na przedmiotowej działce znajduje 
się szafa telekomunikacyjna nie będąca przedmiotem zbycia – 
nakłady TP SA.
Możliwość skomunikowania przedmiotowej działki z drogą pu-
bliczną – ul. Gromadzką nowoprojektowanym zjazdem (nowy 
zjazd należy zlokalizować przy granicy z dz. 821, obr. Sośnica) 
lub poprzez działkę 821 (stanowiącą własność prywatną) zjaz-
dem istniejącym.
Warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej 
rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i uzależnione są od natężenia ruchu, którą nieru-
chomość będzie generowała.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r.  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała 
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 
2010 r.), działka nr 820/2, obręb Sośnica, położona przy ul. Kor-
czoka w Gliwicach, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
• 22 MN – co oznacza:
Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dla których ustalone zostało następujące przeznaczenie:
1)  podstawowe:
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)  uzupełniające:
 a) drobna wytwórczość,
 b) usługi.
Dla terenu oznaczonego symbolem 22 MN, od strony  
ul. Korczoka i ul. Gromadzkiej, ustalona została na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia ograniczająca możliwość zabudowy 
przedmiotowej działki.
W ww. planie miejscowym działka nr 820/2, obręb Sośnica, 
znajduje się w granicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• ścisłego obszaru rewitalizacji.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 5500,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 

przelewu „Przetarg, dz. nr 820/2, obręb Sośnica, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 30 marca 2017 r.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg 
wieczystych wg stanu na 30 marca 2017 r. W przypadku, gdy zapisy 
ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu w terminie do 30 marca 
2017 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

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

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Tryb przetargu:
Ze względu na kształt działki, jej niewielką powierzchnię (316 m2) oraz 
ograniczenia wynikające z ustalonej w planie miejscowym nieprzekra-
czalnej linii zabudowy – zabudowa działki nr 820/2, obręb Sośnica, 
może być w znacznym stopniu utrudniona, o ile w ogóle możliwa, 
w związku z powyższym przedmiotowa działka została przeznaczona 
do zbycia na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właściciela działki nr 821, obręb Sośnica 
oraz użytkownika wieczystego działki nr 825, obręb Sośnica.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jed-
nolity Dz. U z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem podpisania aktu 
notarialnego stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

oGłASZA

że 28 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice, obejmujących nie-
zabudowaną działki nr 274/2, obręb Stare Łabędy, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00033092/8 
oraz zabudowana działkę nr 273, obręb Stare Łabędy, KW nr GL1G/00046693/5. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 331 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 131 316,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT:  
199 684,00 zł
Wadium: 33 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 3310,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), stanowi 
39,67% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 
23% podatkiem VAT stanowi 60,33% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Nieruchomości obejmujące niezabudowaną działkę  
nr 274/2 oraz zabudowaną działkę nr 273, obręb Stare 
Łabędy, zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetar-
gu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr PM-3754/16 z 24 listopada 2016 r.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Staromiejskiej 42 w otocze-
niu zabudowy głównie mieszkaniowej. Nieco dalej znajdują 
się tereny Portu Gliwickiego i Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Teren niezabudowany, porośnięty drzewami 
i krzewami. Kształt regularny – wąski i wydłużony. Na działce 
występują różnice wysokości terenu.
Działka niezabudowana nr 274/2, obręb Stare Łabędy, 
o powierzchni 0,0674 ha, użytek „Bp”, działka zabudowana  
nr 273, obręb Stare Łabędy, o powierzchni 0,0863 ha, użytek 
„B”. Łączna powierzchnia wynosi 0,1537 ha.
Opis budynku:
• mieszkalny,
• powierzchnia użytkowa 134 m2,
• II-kondygnacyjny,
• wzniesiony w technologii tradycyjnej,
• mury nośne z cegły, działowe z cegły pełnej,
• schody – konstrukcja drewniana,
• stropy – drewniane w stanie dostatecznym,
• dach, konstrukcja drewniana, kryty papą, w stanie dosta-

tecznym,
• stolarka okienna i drzwiowa – PCV – stan średni i drewniana 

– stan zły, drzwi płytowe pełne, płycinowe, w złym stanie,
• tynki – z licznymi odpadam, malowane, w złym stanie,
• instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.
W budynku są 3 lokale mieszkalne (niewyodrębnione).
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na terenie prze-
znaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego 
pod drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem do ul. Sta-
romiejskiej.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym miasta 
Gliwice pod adresem: http://tiny.pl/gdrjl.
Do budynku doprowadzona sieć elektryczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna i gazowa.
Obciążenia nieruchomości:
W księdze wieczystej nr GL1G/0033092/8 zapisana jest 
nieograniczona w czasie służebność przesyłu ustanowiona 
na działce nr 274/2 w zakresie:
• sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości 

27,45 m i szerokości strefy ochronnej po 2,0 m z każdej 
strony sieci, a w miejscach przecięcia się strefy ochronnej 
z granicą działki – do granicy działki plus średnica sieci,

• kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, o długości 
20,53 m i szerokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej 
strony sieci, a w miejscach przecięcia się strefy ochronnej 
z granica działki – do granicy działki plus średnica sieci.

Przez południowo-wschodni narożnik działki nr 273 przecho-
dzi sieć telekomunikacyjna. Przebieg sieci nie jest prawnie 
uregulowany.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego 
dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) teren położony przy  
ul. Klasztornej, obejmujący działki nr 272/1 i 272/3, obręb 
Stare Łabędy, oznaczony jest symbolem 11MN – co ozna-

cza: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
w niewielkich częściach symbolami 3KL i 4KL, co oznacza: 
Tereny komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej 
oraz projektowanej – ulice lokalne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki usługowe,
c) budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej niskiej 

(budynki do 4 mieszkań lub zespołu takich budynków),
d) zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
e) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie podstawowe 4KL i 1 KG 1/2:
a) lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do 

klasy i funkcji ulicy,
b) niezbędna infrastruktura techniczna.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
b) zieleń ochronna ozdobna,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, prowadzone 

zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgod-
nione z zarządcami dróg,

d) urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach pieszo-rowero-
wych o charakterze turystycznym, obiekty małej architektury,

e) urządzenia komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki auto-
busowe).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze 
stanem nieruchomości w terenie.
Nieruchomość można obejrzeć 10 marca 2017 r. o godz. 
11.00. Niezależnie od wyznaczonego terminu oględzin 
prosimy o telefoniczne potwierdzenie przyjazdu, pod  
nr. 32/338-64-12.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 33 100,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 273 i 274/2, obr. Stare Łabędy, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 22 marca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-

grają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-
64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
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Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA, 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych jednostek transportowo-sprzętowych 
22 lutego 2017 r.

1. Przedmiotem przetargu są nw. jednostki sprzętowe:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr ewid. Rok prod. Cena wywoławcza [zł brutto] Przebieg [km, h]

1. Ford Ranger 2500 cm3 105 kW 7-0221 2008 16 400,00 226 tys.

2. Płyta wibracyjna Dynapac LH300 5-0206 2002  7 600,00 b/d

3. Płyta wibracyjna WACKER DPU 100-70 (sprzęt uszkodzony) 5-0251 2007  4 800,00 b/d

2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 10% ceny 
wywoławczej do 22 lutego 2017 r. do godz. 10.45 w kasie PRUiM SA lub na konto: Bank Zachodni WBK SA 
nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136 z dopiskiem „wadium” i podaniem nazwy jednostki sprzętowej.

3. Oględzin sprzętu można dokonać na terenie bazy PRUiM SA w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1,  
22 lutego 2017 r. w godzinach 8.00–11.00

4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM SA lub otrzymać go w pok.  
nr B 106 lub na portierni w biurowcu głównym, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel.

5. Informacji dotyczącej przetargu w godzina 8.00–14.00 udziela:

• główny inżynier ds. logistyki – Jarosław Skiba, tel. 32/270-40-03 wew. 140, e-mail: jskiba@pruim.
gliwice.pl,

• z-ca głównego inżyniera ds. logistyki – Łukasz Tomal, tel. 603-212-999, e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl,
• specjalista ds. transportu – Bartłomiej Sroka, tel. 32/270-40-03 wew. 132, e-mail: bsroka@pruim.gliwice.pl.

6. Termin składania ofert: 22 lutego 2017 r. do godz. 11.00 – w sekretariacie.
7. Otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie PRUiM SA w Gliwicach, ul. Nad 

Bytomką 1 – sali konferencyjnej, pok. B 0105.
8. Termin rozstrzygnięcia przetargu ustala się na 22 lutego 2017 r.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

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

nieruchomości przeznaczone do:

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach  
przypomina

Zgodnie z uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
Gliwice z późn. zm., w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja 
wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.

Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu, 
do dokonania obowiązku aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się  
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu (dotyczy osób, które złożyły wnioski 
do 31 grudnia 2005 r.).

Druki oświadczeń dostępne będą:
•    w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów 

Wojennych 12, 
•    w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
•    na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospo-

darki 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.

II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wywo-
ławczej na sprzedaż prawa własności 
• nieruchomości położonej w Gliwicach 

przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, dla 
której prowadzona jest w Sądzie Rejo-
nowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr GL1G/00005081/3, oznaczonej jako 
działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. 
Przyszówka, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako inne tereny za-
budowane (Bi), zabudowanej budynkiem 
o charakterze użytkowym o powierzchni 
użytkowej 865,92 m2, na podstawie art. 
37 ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami.

Termin przetargu: 10 marca 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 1 090 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. 
zm.) przedmiotowa transakcja zbycia będzie podlegała 
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.
Wadium: 109 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 marca 2017 r._______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości Miasta Gliwice:
• niezabudowanej działki nr 103, obręb Boj-

kowskie Pola (KW nr GL1G/00038758/0), 
• niezabudowanej działki nr 105, obręb Boj-

kowskie Pola (KW nr GL1G/00045917/5), 

• niezabudowanej działki nr 108, obręb Boj-
kowskie Pola (KW nr GL1G/00038764/5), 

• niezabudowanej działki nr 110, obręb Boj-
kowskie Pola (KW nr GL1G/00017909/1), 

stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach na zachód od ul. Bojkowskiej, o łącznej powierzchni 
4,3901 ha. 
Termin przetargu: 12 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 9 287 700,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 928 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2017 r._______________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 693, obręb Kolej, o powierzchni 

0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00036928/9.

Termin przetargu: 4 kwietnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 347 450,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 34 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA

koMuNIkAT

NIERuChoMośCI

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 2016 r., poz. 2147 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFoRMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFoRMuJE,

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 15/2017 do 24 lutego 2017 r.
•	 nr 16/2017 do 24 lutego 2017 r.

•	 nr 26/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 27/2017 do 28 lutego 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 25/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 24/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 23/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 22/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 21/2017 do 28 lutego 2017 r.

•	 nr 20/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 19/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 18/2017 do 28 lutego 2017 r.
•	 nr 17/2017 do 28 lutego 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 40 do 23 lutego 2017 r. •	 nr 41, 44-46 do 27 lutego 2017 r.

sprzedaży:
                    •   nr 27-39 do 27 lutego 2017 r.

 Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach,
•  pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone 

w media,
•  dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
•  teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenerowy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

w
w

w
.scl.com

.pl

że 28 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudo-
wane działki nr 272/1 i 272/3, obręb Stare Łabędy, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033253/5.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 306 000,00 zł
Wadium: 30 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 3060,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość obejmująca niezabudowane działki nr 272/1 
i 272/3 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-3753/16 z 24 listopada 2016 r. 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Klasztornej w otoczeniu zabu-
dowy głównie mieszkaniowej. Nieco dalej znajdują się tereny 
Portu Gliwickiego i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Teren niezabudowany, porośnięty drzewami i krzewami. Kształt 
działek regularny – wąski i wydłużony. Na działkach występują 
różnice wysokości terenu. Łączna powierzchnia działek wynosi 
0,1723 ha, w tym działka nr 272/1 o pow. 0,1485 ha, użytek 
„Bp” i działka nr 272/3 o pow. 0,0238 ha, użytek „Bp”. 
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na terenie prze-
znaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 272/2, obręb 
Stare Łabędy, do ul. Klasztornej pod warunkiem utwardzenia 
nawierzchni i niwelacji terenu.
Włączenie działek do sieci dróg publicznych oraz ewentualne 
zagospodarowanie fragmentów przeznaczonych w planie pod 
drogi publiczne powinno być wcześniej uzgodnione z Zarządem 
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Działki są nieuzbrojone. Sieci uzbrojenia terenu znajdują się 
w ulicy Klasztornej, są to następujące sieci: elektryczna, wodo-
ciągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa. Możliwość 
i warunki podłączenia poszczególnych sieci należy uzgadniać 
bezpośrednio z właścicielami sieci. 
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym Miasta 
Gliwice pod adresem: http://tiny.pl/gdrdw.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu obejmującego dzielnicę 
Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 20 grudnia 2007 r.) teren położony przy ul. Klasztornej, obej-
mujący działki nr 272/1 i 272/3, obręb Stare Łabędy, oznaczony 
jest symbolem 11MN – co oznacza: Tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz w niewielkich częściach symbolami 
3KL i 4KL, co oznacza: Tereny komunikacji drogowej istniejącej 
i modernizowanej oraz projektowanej – ulice lokalne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki usługowe,
c) budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej niskiej (bu-

dynki do 4 mieszkań lub zespołu takich budynków),
d) zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
e) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie podstawowe 3KL i 4KL:
a) lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do klasy 

i funkcji ulicy,

b) niezbędna infrastruktura techniczna.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
b) zieleń ochronna ozdobna,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, prowadzone 

zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione 
z zarządcami dróg,

d) urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach pieszo-rowero-
wych o charakterze turystycznym, obiekty małej architektury,

e) urządzenia komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobu-
sowe).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się  
ze stanem nieruchomości w terenie i planem zagospodaro-
wania przestrzennego. 
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 30 600,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 272/1 i 272/3, obr. Stare Łabędy, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 22 marca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-

grają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzę-
du Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzie-
lają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, 
ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

oGłASZA

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

uŻYTkoWE

MIESZkALNE

LokALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. STANISŁAWA CHUDOBY 5, lokal  
nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2, 3 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, pomieszczenie go-
spodarcze (dostęp do WC, pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości, 
odbywa się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 200,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 9.40 
do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 38, lokal nr 9, I piętro, 
pow. 98,42 m2 + piwnica – 19,33 m2,  
2 pokoje, kuchnia ze spiżarką, łazienka, 
2 przedpokoje
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 213 300,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.30 
do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. JANA PAWŁA II 18, lokal nr 6, III pię-
tro, pow. 69,41 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 161 500,00 zł
Wadium: 8100,00 zł

Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 11.30 
do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 5, lokal 
nr 3, II piętro, pow. 46,24 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 16 lutego 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 
10.55 do 11.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 66, lokal nr 2, parter, pow. 
39,10 m2 + piwnica – 2,10 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 300,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 17 lutego 2017 r. od godz. 13.30 do 
13.45
(dodatkowy termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. TARNOGÓRSKA 26, lokal nr 8, III pię-
tro, pow. 92,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, komórka, przedpokój
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 9.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 119 300,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2017 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. HUTNICZA 7, lokal nr 6, I, II piętro, 
pow. 40,84 m2 + piwnica – 1,65 m2, po-
mieszczenie gospodarcze na I piętrze,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomiesz-
czenie gospodarcze na II piętrze, z dostę-
pem do WC znajdującego się na korytarzu 
na I piętrze (stanowiącego część wspólną 
nieruchomości)
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 100,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM  2 
Oddz. 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. STYCZYŃSKIEGO 14, lokal nr 12, IV 
piętro, pow. 37,11 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 3 marca 2017 r. od godz. 13.30 do 13.40

(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
10.10 do 10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. TOSZECKA 33, lokal nr 4, II piętro, 
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazien-
ka, WC, przedpokój
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 154 125,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2017 r. od godz. 15.00 do 
15.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
12.40 do 12.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I piętro,  
pow. 82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
2 przedpokoje, łazienka z WC, komórka
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 800,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 20 lutego 2017 r. od godz. 15.00 do 
15.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 38, lokal nr 7, pod-
dasze (IV piętro), pow. 17,70 m2, 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 100,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.15 
do 10.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAW-
SKIEGO 19, lokal nr 13, poddasze (IV 
piętro), pow. 29,34 m2 + piwnica –  
1,25 m2, 1 pomieszczenie, WC dostępne 
z korytarza
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 800,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAW-
SKIEGO 3, lokal nr 15, IV piętro,  
pow. 23,40 m2, 1 pomieszczenie, po-
mieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 21 400,00 zł
Wadium: 1100,00 zł

Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 9.20 
do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. SOBÓTKI 1, lokal nr VI, parter,  
pow. 31,30 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. WIECZORKA 11, lokal nr III, parter, 
pow. 63,90 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. KRZYWA 2, lokal nr I, parter, pow. 
76,37 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 14.40 do 
14.50

(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
8.50 do 9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. SZARA 10, lokal nr I, parter, piw-
nica, pow. 59,64 m2, 3 pomieszczenia  
i WC na parterze oraz 1 pomieszczenie 
w piwnicy
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 920,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 
15.10
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od 
godz. 9.10 do 9.20 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 45, lokal nr 7, pod-
dasze, pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia,  
2 komórki, korytarz, pomieszczenie 
sanitarne
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 900,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 20 lutego 2017 r. od godz. 14.35 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
11.35 do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIE-
GO 9, lokal nr IV, parter, pow. 30,45 m2,  
1 pomieszczenie użytkowe, 2 korytarze, 
umywalnia i WC
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 500,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 20 lutego 2017 r. od godz. 14.10 
do 14.20
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
11.10 do 11.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ UL. MIKOŁOWSKA 22, lokal nr II, par-
ter, pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia 
użytkowe, 2 pomieszczenia sanitariatów
Termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 700,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin oględzin: 21 lutego 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

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

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 Banku Ślą-
skiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) 
oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31a, 
pokój 10, tel. 32/338-64-18, 338-64-19 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 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r.,  
poz 2147) 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,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomośći przeznaczonych 
na cele mieszkalne (art. 72 ust.3 pkt. 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele inne (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 nieruchomości, 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 gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego 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: www.gliwice.eu. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 
1 lit. A ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r.,  
poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPoMINA

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, 

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo 
budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym 
przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach  
od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie 
wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta  
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy  
biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej 
szczegółowych informacji na temat proponowanych 
mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzy-
skać również telefonicznie pod numerem telefonu  
607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-13, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

http://www.zgm-gliwice.pl
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iż kasy Urzędu Miejskiego znajdują się w budynku przy ul. Zwycięstwa 
21. Można w nich dokonywać płatności wyłącznie w formie gotówkowej. 
Niezależnie od powyższego, wszystkie wpłaty dokonywane na rachunki 
Urzędu Miejskiego przyjmowane są w placówkach ING Banku Śląskiego 
bez dodatkowych opłat prowizyjnych. 
W wydziałach zamiejscowych zlokalizowanych przy ul. Jasnej 31A  
nie ma punktów kasowych.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPoMINA,

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo 

z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza gazowego.

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

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach  

wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń oraz dokonywanie  
zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym  
i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl  
lub na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.

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

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji  

ze zleceniodawcami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego, 
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne  

i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

oFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku  

od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w pełnym wymiarze  

czasu pracy,
• praca zmianowa,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko  

ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego  

na stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne  

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i ruchami  

taboru kolejowego w sposób zabezpieczający prawidłowe  
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury według  

posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami,
• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą,  

dyżurnym ruchu.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA  
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E tel. 608-525-440 lub e-mail:  
malgorzata.skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są  
także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu międzynarodowym
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą,  

diety, ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K lub tel. 602-290 - 
-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E 
w ruchu krajowym 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej  

się firmie istniejącej na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu  

o płacę zasadniczą, premie, diety itp.,
• wolne weekendy,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

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

świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,

• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w przewozach krajowych,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR  

będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28,  
budynek K lub tel. 602-290-402 lub e-mail:  
katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA  
w Gliwicach

zatrudni:
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczy-

niowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki  

kl. III (wszystkie typy),
• operatora w z uprawnieniami do obsługi walca drogowego 

kl. III,

• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki jednona-
czyniowej min. kl. III,

• kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz T,
• mechanika sprzętu lekkiego z doświadczeniem (zagęszczarki, 

piły spalinowe itp.).

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

koMuNIkAT

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

maszynista  
pojazdów trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Maszynista/MSI/2017 
Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pracę zmianową,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.
Wymagania:
• uprawnienia do kierowania pojazdem  

kolejowym – spalinowymi pojazdami  
trakcyjnymi,

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyj- 
nego na stanowisko maszynisty,

• umiejętność obsługi i eksploatacji lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub  

ustawiacza,

• dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• wykonywanie manewrów w obrębie  

bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej  

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu  

szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• współpraca z dyspozytorami bocznicy  

i drużyną manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, bu-
dynek E tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista  
ds. obsługi klienta

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2017 
Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia, 
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane  

techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz  

w pracy z systemami zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu  

podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera  

– pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie  

trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania  

problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych  

umów i w oparciu o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej  

oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz  

ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw  

oraz wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku  

angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego  
CV wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym  
BOK/MSI/2017  na adres  e-mail: rekrutacja@scl.com.pl  
lub  na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje  
dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
t.j. DzU z 2016 r. poz. 922)”.
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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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ul. Błogosławionego Czesława 38 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
45,60 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – dostateczny
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1163,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,85 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega licytacji i wynosi:
 – powierzchnia piwnicy 10,23 m2 x 3,00 zł/m2 = 30,69 zł miesięcznie plus 
podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.
________________________________________________

II PRZETARG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ul. Daszyńskiego 171 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 43,57 m2 
składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – insta-
lacja elektryczna do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1176,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 3 marca 2017 r. (piątek) 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 3 marca 2017 r. (piątek) o 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, wystawio-
nych 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 okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA 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 Gospodarki Nieru-
chomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, 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 poświad-
czone upoważniające 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 pod-

pisze 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 23 lutego 2017 r. 
(czwartek).
1. ul. Błogosławionego Czesława 38 fr. parter, godz. 10.30–10.45.
2. ul. Daszyńskiego 171 fr. parter, godz. 10.00–10.15.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – OFERTA PRACY:
nazwa i adres jednostki:
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach  
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134
Nr naboru: CPZ 1/2017
Nabór na stanowisko urzędnicze: administrator/informatyk 
Wymiar: w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało m.in.:
1. administrowanie systemami informatycz-

nymi, aktualizacje, zgłaszanie błędów, po-
prawek, utrzymywanie spójności,

2. zarządzanie kontami użytkowników,
3. tworzenie zestawień, raportów i analiz 

z systemów, przetwarzanie danych,
4. przekazywanie sprawozdań,
5. nadzór nad sprzętem komputerowym,
6. bieżąca pomoc przy problemach pracow-

ników pracujących na sprzęcie kompute-
rowym,

7. prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt 
komputerowy, programy, licencje itp.,

8. instalowanie oprogramowania na stacjach 
roboczych,

9. tworzenie kopii zapasowych danych,  
odtwarzanie danych w przypadku awarii,

10. analizowanie możliwości zastosowania 
nowych metod i narzędzi informatycznych  
oraz odpowiednie ich wykorzystanie w pracy,

11. przestrzeganie przepisów, procedur do-
tyczących ochrony danych osobowych.

Wymagania formalne potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami:
1. obywatelstwo polskie,
2.  wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy 

lub wyższe o kierunku informatycznym,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych (oświadczenie),

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa popełnione umyślnie 
i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwa skarbo-
we (oświadczenie).

Wymagania merytoryczne:
1. sprawna obsługa sprzętu komputerowe-

go oraz oprogramowania systemowego 
i narzędziowego,

2. wiedza na temat administrowania sys-
temami operacyjnymi oraz zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa środowiska 
komputerowego,

3. znajomość zagadnień związanych z sieciami 
komputerowymi,

4. bardzo dobra znajomość systemu opera-
cyjnego Windows 7, 8, 8.1, 10,

5. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft 
Office (Word, Excel, Access, Power Point).

Wymagane umiejętności i predyspozycje:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. systematyczność, dokładność,
3. umiejętność logicznego myślenia,
4. samodzielność i odpowiedzialność,
5. dobra organizacja pracy,
6. komunikatywność i wysoka kultura osobista,
7. nastawienie na rozwój własny i podnosze-

nie kwalifikacji,
8. dyspozycyjność,
9. znajomość języka angielskiego umożli-

wiającego korzystanie z dokumentacji 
technicznej dotyczącej obsługi komputera.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku: 
1. Praca w budynku Centrum Pieczy Zastęp-

czej i Wpierania Rodziny w Gliwicach,  
ul. Sikorskiego 134, III piętro, dostosowa-
nym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wg potrzeb w 4 domach dziecka na 
terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny,
2. kserokopia dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3. kserokopia dokumentów (świadectw pracy 

lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
4. podpisane oświadczenia dotyczące nieka-

ralności, posiadania pełnej zdolności do 
czynności prawnych i korzystania z pełni 
praw publicznych,

5. podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji, zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2014 r.,  
poz. 1182 ze zm.).

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, for-
my składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do 
20 lutego 2017 r. do godziny 16.00 w sekre-
tariacie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspie-
rania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 
134, piętro III.
Dokumenty należy składać w zamkniętych 
kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną 
do Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-41-26.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej BIP wraz 
z listą kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
Planowany termin rozpoczęcia pracy –  
1 marca 2017 r.
W miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

dodatkowe informacje: 
• jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji ogłoszenia o naborze jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe;

• kandydat, który zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia, zobowiązany jest 
do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełno-
sprawność;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po zakończeniu procesu rekrutacji 
podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej podlegają dane 
osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru;

• oferty niekompletne nie będą rozpatry-
wane.

NIERuChoMośCIoFERTY PRACY

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:

remont budynku kotłowni  
WP-70

Termin składania ofert:  
9 marca 2017 r. do godz. 9.30

termin otwarcia ofert:  
9 marca 2017 r. o godz. 10.00

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

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:

modernizację rozdzielni 6 kV RG-2  
PEC – Gliwice Sp. z o.o

Termin składania ofert: 23 lutego 2017 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00

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

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:

remont elektrofiltru kotła WP-70  
nr 3

Termin składania ofert:  
14 marca 2017 r. do godz. 9.30

termin otwarcia ofert:  
14 marca 2017 r. o godz. 10.00

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

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem,  

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

przeglądy konserwacyjne i usuwa-
nie usterek systemów analizy spalin 
dla kominów WR-25 i WP-70, insta-

lacji IOS i kotłowni WP-70
Termin składania ofert wstępnych: 

23 lutego 2017 r. do godz. 9.00
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale 

Przetargi / Inne przetargi.

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:

modernizację wentylatorów  
podmuchu kotłów WP-70

Termin składania ofert:  
9 marca 2017 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
9 marca 2017 r. o godz. 10.30

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

Mieszkający w Gliwicach Mikołaj Waśkowski zajął I miejsce w Mi-
strzostwach Europy w Wyścigach Psich Zaprzęgów na Śniegu 
w Niemczech. Reprezentacja Polski zdobyła drużynowe złoto.

W Mistrzostwach Europy WSA (World 
Sleddog Association) w Wyścigach Psich 
Zaprzęgów na Śniegu w Sprincie i Średnim 
Dystansie wzięło udział 200 drużyn z 16 
krajów. Turniej odbył się w bawarskim 
miasteczku Inzell. – Wystartowałem 
w klasie 4dogs–2 z czterema swoimi 
najlepszymi psami grenlandzkimi: Yuko-
nem, Nuką, Legiem i Buckiem – mówi 
Mikołaj Waśkowski. – W wyścigach psich 
zaprzęgów biorą udział wyłącznie psy ras 
północnych. Oprócz grenlandzkich były 
też takie rasy jak: syberian huski, alaskan 
malamut i samojed – dodaje.

Gliwiczanin na siedmiokilometro-
wej trasie dość szybko uplasował się na 
pierwszym miejscu i przez następne 2 dni 
zawodów umacniał już tylko swoją pozycję. 
W końcówce zawodów wygrał pewnie zdo-
bywając złoty medal i tytuł Mistrza Europy 
WSA 2017 w swojej kategorii. Warto dodać, 
że tata Mikołaja – pan Mirosław startował 
w tej samej klasie. Zajął 5. miejsce. – Zdo-
byty tytuł mistrzowski jest ukoronowaniem 
mojej pasji trwającej już prawie 14 lat, ale 
zaprzęgi to pasja całej rodziny. Razem trenu-
jemy i startujemy. Pomaga nam też mama, 
która zajmuje się dokumentowaniem na-
szych dokonań – mówi Mikołaj Waśkowski.

Tegoroczne zwycięstwo nie jest jedy-
nym osiągnięciem Mikołaja. W 2009 roku 
zdobył tytuł Wicemistrza Europy Juniorów, 
a w 2015 r. Wicemistrza Świata w klasie 
6dogs–2. Ma zamiar startować w kolej-
nych turniejach. Jak mówi, wyścigi psich 
zaprzęgów dają mu mnóstwo satysfakcji. 
– Psy są wyjątkowo wiernymi i oddanymi 
przyjaciółmi. Niezwykła więź łącząca je 
z maszerem powoduje, że razem mogą 
osiągać wspaniałe sukcesy i przeżywać 
niezwykłe momenty radości i triumfu – 
podsumowuje tegoroczny Mistrz Europy.

Reprezentacja Polski licząca 12 zawod-
ników zdobyła 4 złote medale i 1 srebrny. 
Liczba krążków pozwoliła jej, po trzech 
latach przerwy, po raz kolejny zdobyć dru-
żynowe złoto.  (pm)

Siatkarki AZS Gliwice wróciły ze Świecia z jednym punktem. W meczu 
20. kolejki o mistrzostwo I ligi kobiet Akademiczki uległy Jokerowi 2:3. 

Jak podkreślają szkoleniowcy AZS wynik 
można uznać za niezły, bo Joker to aktualnie 
trzecia drużyna zaplecza Orlen Ligi, a po po-
rażce Akademiczek z Wisłą Warszawa (0:3) 
były obawy co do formy gliwiczanek.

Spotkanie zaczęło się jednak bardzo 
pomyślnie dla podopiecznych Wojciecha 
Czapli. Dzięki dynamicznej i skutecznej 
grze zespół AZS wygrał pierwszego seta 
25:22. W drugiej odsłonie zdecydowanie 
lepsze okazały się gospodynie, wygrywa-
jąc 25:12. W trzecim secie gliwiczanki 
starały się zmniejszyć dystans do Jokera, 
ale mimo odważnej gry uległy 20:25. Nie 
poddały się jednak i w czwartej odsłonie 

nawiązały walkę jak równy z równym, 
wygrywając 25:22. O zwycięstwie miał 
więc zadecydować tie-break.

Zawodniczki AZS niespodziewanie 
zaczęły prowadzić (8:4) i wydawało się, 
że kontrolują sytuację na parkiecie. Joker 
walczył jednak do końca. Dzięki energicz-
nym i dokładnym zagrywkom zaczął zdo-
bywać coraz więcej punktów. Ostateczny 
wynik to 3:2 dla zespołu ze Świecia.

W momencie oddawania gazety do 
druku (15 lutego) siatkarki z Gliwic roz-
grywają spotkanie u siebie z zespołem 
Karpaty Krosno. O wynikach będziemy 
informować na bieżąco.  (pm)

Nie tak piłkarze gliwickiego Piasta wyobrażali sobie pierwszy mecz piłkar-
skiej wiosny w Ekstraklasie. Spotkanie ze szczecińską Pogonią do 70 minuty 
układało się co prawda po myśli Niebiesko-Czerwonych, ale koniec końców 
do Gliwic piłkarze Radoslava Látala wrócili bez punktów. Piast – Pogoń 1:2. 
Okazja do odegrania się będzie 18 lutego. Do Gliwic przyjedzie Lech Poznań. 
Pierwszy gwizdek sobotniego meczu o godz. 20.30!

Miejmy nadzieję, że inauguracja pił-
karskiej wiosny w Gliwicach wypadnie 
znacznie lepiej niż w Szczecinie. Ważne, 
by Piast rozegrał cały mecz na dobrym, 
równym poziomie, a nie tylko jedną po-
łowę, jak to było w meczu z Portowcami. 
– Bardzo dobrze rozpoczęliśmy ten mecz. 
W pierwszej połowie strzeliliśmy gola 
i mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, po których 

piłka powinna wpaść do siatki. Po prze-
rwie było zdecydowanie gorzej. Graliśmy 
źle, dlatego też po około dwudziestu minu-
tach zmieniliśmy ustawienie i zagraliśmy 
czwórką w obronie. Pogoń grała jednak 
dobrze... – mówił trener Radoslav Látal na 
pomeczowej konferencji prasowej. 

– Powinniśmy utrzymać remis 
i zdobyć jeden punkt – komentował 

czeski szkoleniowiec. Tak się jednak 
nie stało, mimo, że gliwiczanie pro-
wadzili 1:0 (pierwsze trafienie w lidze 
dla Piasta zaliczył pozyskany z Zagłębia 
Lubin Michal Papadopulos) aż do 72 
minuty spotkania. Wtedy gola strze-
liła Pogoń, mieliśmy remis. Niestety 
pod koniec meczu sędzia podyktował 
rzut karny dla Portowców, który bez-
względnie został zamieniony na zwy-
cięskiego gola. 

 W barwach Piasta zadebiutowali nowi 
gracze. Poza autorem gola Michalem Pa-
padopulosem na boisko wybiegli: Stojan 
Vranješ, Łukasz Sekulski i Adam Mójta. Po raz 
pierwszy w meczowej osiemnastce Niebiesko
-Czerwonych znalazł się Aleksander Sopel. 

W kadrze meczowej zabrakło Michała 
Masłowskiego, Mateusza Maka i Heberta. 
Dwóch pierwszych jest kontuzjowanych, 
a ostatni ma zaległości treningowe spowo-
dowane wcześniejszym urazem.  (as)

Dwie różne połowy

fo
t. 

I. 
Do

ro
ża

ńs
ki

 / 
pi

as
t-g

liw
ic

e.
eu

Tychy pokonane
Po dwóch porażkach z rzędu ko-
szykarze GTK wygrali w spotkaniu 
derbowym z GKS Tychy 86:72. 
Zespół z Gliwic utrzymuje się na  
3. miejscu w tabeli.

Bardzo dobra gra Marcina Salomonika 
i Pawła Zmarlaka, a także Kacpra Radwań-
skiego (grał pomimo złamanego nosa) 
przyniosła gliwiczanom znaczącą przewagę 
już w pierwszej połowie meczu. W pewnym 
momencie GTK wygrywało aż 21 punktami 
(22:43), a zawodnicy GKS byli coraz bardziej 
zdezorientowani przebiegiem spotkania.

W drugiej połowie gracze z Tych pró-
bowali odrabiać straty i zmniejszyli swój 
dystans do GTK. Po celnym rzucie zza łuku 
Wojciecha Barycza GKS przegrywał już tylko 
dziewięcioma punktami (39:48). Podopiecz-
ni Pawła Turkiewicza nie dali sobie jednak 
odebrać wygranej. Ostateczny wynik spo-
tkania to wysokie zwycięstwo GTK 86:72 
(20:9, 25:17, 25:21, 18:25).

Dzięki tej wygranej GTK awansowało 
na 3. miejsce w tabeli. Zawodnicy z Gliwic 
rozegrają swój następny mecz 18 lutego. Ich 
przeciwnikiem będzie Zetkama Doral Nysa 
Kłodzko.  (pm)
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