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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRuGa StRoNa W obiektyWie

Do naszego miasta zawitali uczniowie z Finlandii, Łotwy i Hiszpanii. W ramach mię-
dzynarodowego projektu, 23 lutego gościli w Urzędzie Miejskim, gdzie przywitał ich 
Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.  Projekt „Prostowanie krętych ścieżek 
do aktywnego obywatelstwa” realizowany jest przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 21. Krótki pobyt zagranicznych gości w Gliwicach to pierwsza odsłona 
międzyszkolnej wymiany partnerskiej. (fot. M. Tarnowska / UM Gliwice)

Z dwoma medalami wróciły z Tarnowskich Gór zawodniczki GTW Akademii Wspina-
nia, które 24 lutego wystartowały w Pucharze Polski Młodzików, Juniorów Młodszych 
i Juniorów. Milena Ciechanowska zdobyła złoto w kategorii Młodzików, natomiast 
w kategorii Junior Młodszy brązowy medal zdobyła Martyna Ciechanowska. Gra-
tulujemy medalistkom i życzymy kolejnych sukcesów na ściance wspinaczkowej! 
(fot. T. Ciechanowski/materiały GTW)

5 tys. gliwickich przedszkolaków otrzymało od miasta odblaskowe kamizelki 
z napisem „Bezpieczne Gliwice” i „Gliwice. Przyszłość jest Tu”. Dzieci zakładają 
je podczas wyjść w teren, dzięki czemu są widoczne na drodze i bardziej 
bezpieczne. Środki na sfinansowanie kamizelek pochodziły z miejskiego 
budżetu. (fot. Z. Daniec)

Bezpieczne przedszkolaki 

Witamy w Gliwicach :-)

Medalowa wspinaczka

Trwa termomodernizacja budynku I Komisariatu Policji przy ul. Kościelnej. Prace 
zakończą się na początku 2019 r. Inwestycja będzie kosztować 1 798 597,65 zł. 
Zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. (fot. M. Foltyn)

Cieplej przy Kościelnej

23 lutego ulicami Gliwic przejechał wyjątkowy Antydepresyjny Autobus Edukacyjny. 
W pojeździe linii A4 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach 
informowali pasażerów o objawach depresji i możliwościach jej leczenia. Akcja 
została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją. (fot. 
materiały Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach)

Autobus i wstążka w walce z depresją

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

Na początek: Wieczorka

chrobry pełen atrakcji
Park chrobrego przechodzi spektakularną metamorfozę. Już w drugiej połowie roku stanie się jednym z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc relaksu i aktywnego wypoczynku w mieście. Z miejskiego budżetu na ten cel zostanie wydane ok. 6,5 mln zł, a ponad 1,3 
mln zł udało się pozyskać ze środków unijnych. 
Modernizacja parku Chrobrego 
to spora inwestycja, jej koszt 
wynosi ok. 7,8 mln zł, dlatego 
już w 2016 r. miasto wystąpiło 
z wnioskiem o dofinansowanie 
unijne. 

Dwuletnie starania przy-
niosły efekt. Gliwice uzy-
skały z Programu ope-
racyjnego infrastruktura 
i środowisko 2014–2020 
1 301 556,46 zł. 

Oznacza to, że miasto ze swojego 
portfela na modernizację parku 
wyda mniej – około 6,5 mln zł. 

Decyzja o dofinansowaniu już 
zapadła. Umowa zostanie podpi-
sana w ciągu najbliższych dwóch 
miesięcy. 

Park pełen  
atrakcji
Po zakończeniu prac park Chro-
brego z pewnością przyciągnie 
tłumy gliwiczan i gości odwie-
dzających nasze miasto. Z atrakcji, 
które tam zaplanowano, chętnie 
skorzystają zarówno spacerowicze 
odbywający weekendowe rodzin-
ne przechadzki, jak i uczestnicy 
wydarzeń w nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. 
Akademickiej. 

W „Chrobrym” pojawi się podnieb-
na deskorolka, nowy plac zabaw, 
jedna z większych w mieście 
siłowni pod chmurką, boisko do 
gry w bule i disc golfa, ogromne 
linarium, „rodeo” i ścieżka zdrowia. 
Odnowione zostaną alejki, pojawi 
się nowe, ekologiczne oświetlenie 
i mnóstwo zieleni. 

Zostanie posadzonych  
37 drzew, ponad 7 tys.
krzewów, 17 tys. bylin 
i ponad 22,5 tys. roślin 
cebulowych. 

Inwestycję w parku Chrobrego 
realizuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Autorami projektu 
są gliwickie biuro Visio Architects 
and Consultants oraz gliwicka Pra-
cownia 44STO specjalizująca się 
w projektowaniu m.in. zieleni.  (mf)

Prace przy modernizacji parku chrobrego ruszyły latem ubie-
głego roku. Pojawiło się już kilka interesujących atrakcji. 
Wkrótce ruszą dalsze prace. całość, jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, będzie gotowa pod koniec roku.

tak będzie wyglądał park chrobrego po modernizacji.
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W połowie marca rozpoczną się prace modernizacyjne na ul. Wieczorka. ulica zostanie zamknięta. Dojazd do posesji będzie 
możliwy, ale zmieni się organizacja ruchu. Wieczorka ma stać się pierwszym w mieście woonerfem – czyli miejskim podwórcem. 
Nową odsłonę ulicy powinniśmy zobaczyć w pierwszy dzień wiosny, 21 marca.

Najpierw Wieczorka…

Pierwszy na Śląsku i na chwilę 
obecną jedyny w regionie woon- 
erf wyciszy ruch uliczny i stanie 
się przestrzenią sprzyjającą wy-
poczynkowi. Samochody będą 
mogły poruszać się z prędkością 
ograniczoną do 20 km/h, a pierw-
szeństwo zawsze będą mieli piesi.  
Początek i koniec 250 metrowego 
woonerfu będą zaznaczać duże 
donice z zielenią. Na całej długości 
ulicy pojawią się donice z drzewa-
mi (głównie klonami) oraz niska 
zieleń. 

W kilku miejscach pow- 
staną specjalne podesty 
z siedziskami, które – 
usytuowane wyspowo 
– poszerzą strefę chod-
ników. Stworzą miejsce 
wypoczynku i relaksu. 

Na 10 parkletach ustawionych na 
chodnikach i jezdni staną ławki, 
pojedyncze siedziska oraz donice 
z zielenią. Pojawią się też rowe-
rowe stojaki oraz miejsca parkin-
gowe, na których będzie można 
czasowo się zatrzymać.

– Między 12 a 16 marca na ul. 
Wieczorka rozpocznie się instalacja 
wysp i parkletów. Podczas montażu 
zapewniony będzie dojazd do pose-
sji, ale będzie obowiązywał objazd 
dla autobusów. Zakończenie całości 
prac planowane jest w drugiej po-
łowie marca – mówi Anna Gilner, 

dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dla kierowców zamknięcie ulicy 
oznacza objazdy. Warto uzbroić 
się w cierpliwość, ponieważ ulica 
Wieczorka po zmianach będzie 
się prezentowała jeszcze piękniej 

i stanie się przestrzenią przyja-
zną przechodniom, turystom 
i rowerzystom.

Woonerf będzie kosztował miasto 
ok. 500 tys. zł. Projekt przebudo-
wy przygotowała firma Projarch 
Damian Kałdonek.

…później Zwycięstwa

Firma Projarch Damian Kałdo-
nek wykona również projekt 
przebudowy i zagospodarowa-
nia ulicy Zwycięstwa. Umowa 
między gliwicką firmą a Zarzą-
dem Dróg Miejskich została już 
zawarta. 

Do 26 maja Projarch ma 
przygotować 6 warian-
tów koncepcji przebudo-
wy układu komunikacyj-
nego i zagospodarowania 
przestrzeni reprezenta-
cyjnej ulicy Gliwic. 

Obecnie trwają konsultacje 
z różnymi grupami społeczny-
mi, mające pomóc w stworzeniu 
przestrzeni jak najbardziej przy-
jaznej wszystkim uczestnikom 
ruchu, z uwzględnieniem pot- 
rzeb osób niepełnosprawnych. 
Według planów ul. Zwycięstwa 
(na odcinku od ul. Dolnych Wa-
łów do Dubois), podobnie jak 
Wieczorka ma być ulicą przyja-
zną dla wszystkich uczestników 
ruchu. 
 (mf)
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śląskie centrum kompetencji Przemysłu 4.0 zo-
stanie zlokalizowane w gliwickiej strefie ekono-
micznej. Jego celem będzie wspieranie przed-
siębiorstw w procesie cyfrowej transformacji 
w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. 
Śląskie Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0 to wspólny pro-
jekt Politechniki Śląskiej oraz 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Będą w nim 
prowadzone m.in. szkolenia do-
tyczące różnych zagadnień tech-
nicznych związanych z digitaliza-
cją i Przemysłem 4.0, projekty, 
doradztwo, w tym m.in. analiza 
potencjału przedsiębiorstwa, 
a także wdrożenia na potrzeby 
nowoczesnej i przyszłościowej 
gospodarki. 

21 lutego umowę  sygnowali 
rektor Politechniki Śląskiej prof. 
Arkadiusz Mężyk oraz prezes 

Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Janusz Micha-
łek, w towarzystwie minister 
przedsiębiorczości i technologii 
Jadwigi Emilewicz oraz dzieka-
na Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego prof. Anny 
Timofiejczuk.

Główne założenia działania 
Centrum zostaną przedstawio-
ne w poniedziałek, 5 marca, 
podczas konferencji „Edukacja 
Dualna – EDUAL” organizowanej 
przez Politechnikę Śląską. Więcej 
na stronie http://edual.polsl.pl/. 
Partnerem konferencji EDUAL 
jest Miasto Gliwice. (mt)

utrudnienia na Dtś w Zabrzu

centrum 
przemysłowej 
rewolucji

Przez najbliższe pięć miesięcy kierowcy muszą 
liczyć się z utrudnieniami na zabrzańskim od-
cinku Dtś – informuje euRoVia Polska Sa. Na 
odcinku od granicy Zabrza z Gliwicami do węzła 
z Rondem Sybiraków drogowcy będą naprawiać 
nawierzchnię jezdni. 
Z powodu prowadzonych na 
jezdni prac ograniczone będzie 
korzystanie z poszczególnych 

zjazdów i wjazdów na DTŚ – 
zapowiada EUROVIA Polska SA, 
wykonawca robót.

Do maja pozostanie  
zamknięta dla ruchu 
jezdnia w kierunku ka-
towic na całej szerokości 
i długości. Ruch dwukie-
runkowy będzie puszczo-
ny drugą nitką. 

Kierowcy muszą się również 
liczyć z ograniczeniem na 
rondzie Roosevelta (brak 
możliwości wjazdu w kierunku 
Katowic). W następnym etapie 
prace rozpoczną się na jezdni 
w kierunku Gliwic. 

Równocześnie prowadzone 
będą prace w rejonie pochylni 

dla pieszych. Kładka nad to-
rami PKP zostanie wyłączona 
z ruchu.

Jak informuje Miejski Zarząd 
Dróg i Infrastruktury Informa-
tycznej w Zabrzu, prace potrwają 
do końca lipca. (mt)

„Państwu zostawiam 
do komentarza”

21 lutego z Gliwic nadawany był na żywo popołudniowy program tV trwam „Po 
stronie prawdy”. Prowadzący go redaktor miał rozmawiać z mieszkańcami kamie-
nicy przy ul. Dolnych Wałów na temat ich obaw spowodowanych informacjami 
o tym, że istnieje możliwość zabudowy przestrzeni prywatnego placyku między 
ulicami kaczyniec i Przy Raciborskiej bramie. udziału w programie odmówił 
inwestor działki. Na uczestnictwo nie zdecydowały się również władze miasta, 
wyjaśniając w oficjalnej odpowiedzi, że parcela nie należy do gminy, lecz znajduje 
się w rękach prywatnych.
Prowadzącego program red. Ada-
ma Ślusarskiego dotknęła głów-
nie nieobecność władz miasta. 

Skwitował to tak: „Proszę pań-
stwa, zaprosiliśmy władze mia-
sta na nasz program. Zarówno 
pana prezydenta, jak również 
przez formularz kontaktowy 
radnych miasta. Jak państwo 
widzicie, nikt z Rady Miasta, 
z Urzędu Miasta, ani od pana 

prezydenta w naszym progra-
mie się nie pojawił. Odpisano 
nam tylko: Uprzejmie dziękuję 
– tu cytuję – za zaproszenie do 
przygotowywanego przez Pań-
stwa programu. Z przykrością 
informujemy, że nie możemy 
z niego skorzystać. i dalszej 
treści nie będę czytał. No, cie-
kawe, co takiego wskazuje na 
to, że władze miasta nie mogą 
skorzystać z tego zaprosze-

nia? Czyżby to wskazywało, że 
ktoś zakazuje? Nie wiem. Tak 
zostało to opisane. Państwu 
zostawiam to do komentarza”. 

Tytułem komentarza miasta pu-
blikujemy poniżej treść oficjalnej 
odpowiedzi rzecznika prasowego 
prezydenta Gliwic, na zacytowa-
nie której w pełni zabrakło czasu 
redaktorowi TV Trwam.
 (rzp)

Szanowny Panie Redaktorze,
uprzejmie dziękuję za zaproszenie do przygotowywanego przez Państwa programu. Z przykrością 
informuję, że nie możemy z niego skorzystać. Teren, który jest przedmiotem Państwa zainteresowania 
stanowi własność prywatną i jego właściciel może zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego zabudować go budynkiem usługowo-mieszkaniowym. Jak dotąd Urząd Miejski 
w Gliwicach nie otrzymał od właściciela terenu wniosku o pozwolenie na budowę.

Jeśli właściciel złoży taki wniosek, zostanie on rozpatrzony w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Usytuowanie projektowanej zabudowy będzie musiało spełniać między innymi warunki 
techniczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz przesłaniania i doświetlania sąsiadujących 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Urząd Miejski w Gliwicach nie może uznaniowo ograniczać prawa do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, jaką dysponuje jej właściciel, a jedynie egzekwować, aby projekt spełniał wymogi 
prawa budowlanego.

Z poważaniem

Marek Jarzębowski
rzecznik prasowy Prezydenta Gliwic
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Jak 
gliwiczanie 
oceniają  
GRM?

Oglądaj na
gliwice.eu

W pierwszym sezonie z roweru miej-
skiego w Gliwicach skorzystano ponad 
60 tysięcy razy, a w systemie zarejestro-
wało się ponad 6 700 osób. Z systemu 
skorzystało również 1600 osób, które 
wcześniej zarejestrowały się w innych 
systemach Nextbike. Czas podnieść te 
statystyki! 

1 marca, po zimowej przerwie, 
powróciły gliwickie czerwono- 
-niebieskie rowery miejskie. 

Warto skorzystać z tego ekologicznego 
i ekonomicznego sposobu poruszania 
się po mieście. Przypominamy, że we 
wszystkich systemach Nextbike z rowe-
rów można korzystać za pomocą jednego 
konta użytkownika. 

Założenie konta w systemie jest bardzo 
proste, a pierwszy kwadrans jazdy jest 
darmowy. Aby dołączyć do systemu 
wystarczy zarejestrować się na stronie 
internetowej www.gliwickirower.pl lub 
przy terminalu i zasilić swoje konto kwotą 
10 zł. 

Rowery można wypożyczać poprzez 
terminal, który znajduje się przy każdej 
stacji, lub korzystając z aplikacji Nextbike 
na telefony komórkowe. Sezon Gliwickie-
go Roweru Miejskiego potrwa do końca 
listopada.  
 (mf)

Hasłem przewodnim tegorocznej, 19. już edycji targów budownictwa, insta-
lacji i Wyposażenia Wnętrz było „czyste powietrze dla Gliwic”. W hali przy ul. 
kaszubskiej zaprezentowało się ponad 100 wystawców z branży budowlanej. 
Nie zabrakło ekologicznych rozwiązań i informacji na temat możliwości uzy-
skania miejskiej dotacji na wymianę starych systemów grzewczych. 

Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia 
Wnętrz od lat są obecne w Gliwicach. Uzu-
pełniają ofertę targową miasta i pomagają 
mieszkańcom planującym budowę domu 
czy remont mieszkania w doborze nowo-
czesnych, ekonomicznych i ekologicznych 
materiałów i rozwiązań. 

Targi, których hasłem przewodnim było „Czy-
ste powietrze dla Gliwic”, uroczyście otwarli 

Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic 
oraz prof. Janusz Kotowicz, prorektor Poli-
techniki Śląskiej. 

Wystawcy prezentowali najnowocześniejsze 
rozwiązania, pojawiło się też stoisko Miasta 
Gliwice, na którym pracownicy Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego udzielali in-
formacji dotyczących możliwości uzyskania 
dofinansowania na wymianę starych pie-

ców z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
oraz promowali dotacje do odnawialnych 
źródeł energii i do zmiany systemu grzew-
czego po wykonaniu inwestycji.

W ramach programu PONE można otrzy-
mać do 8 tys. zł w przypadku systemów ga-
zowych, węglowych i elektrycznych oraz do 
24 tys. zł w przypadku pomp ciepła. Łącznie 
na instalację pompy ciepła i termomoder-
nizacje budynku można w ramach PONE 
otrzymać nawet 66 281 zł.

– Świadomość ekologiczna gliwiczan jest 
coraz większa, wielu mieszkańców do-
pytuje o możliwość pozyskania dofinan-
sowania z PONE. Warto jak najszybciej 
zainteresować się możliwością pozyskania 
dotacji z tego programu, ponieważ pro-
jekt zakończy się 30 listopada br. Pro-

wadzimy obecnie uzupełniający nabór 
wniosków – zachęca Olga Czyż z Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. 

Szczegółowe informacje o programie 
PONE są dostępne na stronie bip.gliwice.
eu/strona=11087 lub w Wydziale Środo-
wiska UM, pok. 332, tel. 32/239-12-78 
oraz u operatora PONE, tel. 504-218-836.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta 
Frankiewicza i Rektora Politechniki Ślą-
skiej Arkadiusza Mężyka. Imprezie patro-
nowała też Regionalna Izba Handlowa, 
Krajowy Budowlany Klaster Kluczowy,  
a także Wydziały Budownictwa i Archi-
tektury oraz Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Śląskiej.  (mf)

z miasta

Jedziemy!

W trosce o czyste  
powietrze
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Rozpoczął się drugi sezon funkcjonowania Gliwickie-
go Roweru Miejskiego. Do 10 stacji powróciło 100 
jednośladów. W pierwszym sezonie rower miejski 
cieszył się ogromną popularnością i z pewnością 
tym razem nie będzie gorzej. 
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– .Jest to świet-
na sprawa, 
jeżeli ktoś nie 
ma roweru  
i chce pojeździć
sobie po  
mieście.

– Na pewno 
skorzystam. 
To bardzo 
dobra inwesty-
cja. 

– Rowery miej-
skie są bardzo 
potrzebne.  
Moim zdaniem 
są lepsze niż 
np. autobus 
miejski.

– To bardzo 
dobra inwe-
stycja, tylko 
mogłoby być 
więcej tych 
stacji. 
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uwaga! W tym roku pojawi się 
5 nowych stacji GRM. 
Staną one:

w Łabędach – ul. Przyszowska 
(przy centrum kulturalno-Spor-
towym Łabędź),

w Sośnicy – ul. Sikorskiego  
(w rejonie skrzyżowania z ul. Rey- 
monta),

w Szobiszowicach – ul. lubliniecka 
(w rejonie Radiostacji),

przy Hali Gliwice – ul. akademicka 
(w rejonie oSiR, kortów tenisowych, 
lodowiska i parku chrobrego),

na osiedlu obrońców Pokoju  
(w rejonie szkoły i skweru).

fo
t. 

N
ex

tb
ik

e 
Po

lsk
a

Oglądaj na
gliwice.eu

https://gliwickirower.pl/
https://bip.gliwice.eu/strona%3D11087
https://bip.gliwice.eu/strona%3D11087
https://www.facebook.com/GliwickiRowerMiejski/
https://youtu.be/zxDov_O-BxY
https://youtu.be/zxDov_O-BxY
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Wondół Challenge powstał, żeby promo-
wać bezpieczną turystykę w górach. To fes- 
tiwal dla całych rodzin, podczas którego 
można poznać zasady pierwszej pomocy, 
dowiedzieć się, jak samodzielnie zorgani-
zować trekking itp. Poza częścią szkolenio-
wą w Centrum Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej (ul. Konarskiego 18b) 
zaplanowano też bloki filmowe – oprócz 
pokazów filmów z Banff będą dokumenty 
na temat polskich zimowych wypraw na 
K2 w sezonach 1987/1988 i 2002/2003.

Wśród zaproszonych gości są zarówno 
miłośnicy gór wysokich, jak i morskich 
głębin. Spotkamy się z Januszem Majerem, 
alpinistą i szefem programu Polskie Hima-
laje i Polski Himalaizm Zimowy; Angeliką 
Chrapkiewicz-Gądek, podróżniczką, która 
mimo rdzeniowego zaniku mięśni zdobywa 
górskie szczyty i nurkuje; Piotrem Herco-
giem, biegaczem, wspinaczem górskim 
i alpinistą jaskiniowym. 

Gwiazdą imprezy będzie aleksan-
der Doba, kajakarz, który spor-
tową poprzeczkę postawił sobie 
bardzo wysoko – chciał przepłynąć 
atlantyk, i to nie raz, a trzy razy. 

Ambitny plan zrealizował na kilka dni 
przed 71. urodzinami. Do listy swoich  
osiągnięć zalicza także pierwsze prze- 
płynięcie Wisły w całości i sforsowa-
nie prawie 2 tys. linii brzegowej jeziora  
Bajkał.

Gliwicki dzień w ramach festiwalu 
Wondół challenge zaplanowano 
między godz. 15.00 a 22.00. Wstęp 
jest wolny. 

Program festiwalu jest dostęp-
ny na stronie wondol-challenge.pl.  
Impreza jest organizowana przez Fundację 
Radan i 3 marca przenosi się z Gliwic do 
Szczyrku. Miasto Gliwice jest partnerem 
festiwalu. (mm)
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eNowe miejsce na kulturę

W górskim klimacie

Na dawnych terenach rekreacyjnych kopalni Sośnica, w miejscu restauracji i hoteliku, zostanie utworzony dom 
kultury, placówka duszpasterska oraz oddział caritas. Prace rewitalizacyjne rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze 
w 2018 roku. 
Parafia św. Jacka w 2006 roku odkupiła 
nieruchomość przy ul. Przedwiośnie 3    
od Miasta Gliwice ze specjalną, 80-pro-
centową bonifikatą. Przez lata starano się 
pozyskać środki na odnowienie budynku. 

Koszt utworzenia lokalnego centrum inte-
gracji i usług społecznych jest szacowany na 
blisko 6,5 mln zł. Dofinansowanie zostało 
przyznane w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu 
państwa. Prace ruszą po podpisaniu umowy 
dotacyjnej. 

Autorami projektu są duszpasterze i parafia-
nie kościoła św. Jacka w Sośnicy. Budynek, 
który zostanie przekształcony w Dom św. 
Jacka, znajduje się za muszlą koncertową, 
odnowioną przez parafię i wykorzystywaną 
jako miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, 
takich jak dwie edycje Polish Happy Jazz Fest. 
Projektowany dom kultury również będzie 
miejscem otwartym dla mieszkańców i przy-
jezdnych. Oba budynki stworzą kompleks 
kulturalny.

W Domu św. Jacka będzie prowadzona mię-
dzy innymi świetlica środowiskowa i klub 
seniora. Planowane są lekcje gry na instru-
mentach dla dzieci, wystawy plastyczne, 

koncerty i warsztaty. W obiekcie powstanie 
także izba upamiętniająca górnicze tradycje 
Sośnicy oraz biblioteka, przede wszystkim 
z literaturą katolicką. 

W ramach parafialnej placówki Caritas 
najbiedniejsi otrzymają pomoc charyta-

tywną. W Domu św. Jacka będzie także 
prowadzona działalność katechetyczna 
i spotkania parafialnych grup religij-
nych.

– Poprzez naszą działalność chcemy oży-
wić życie kulturalne w Sośnicy. Liczymy 

także na to, że uda nam się umocnić 
więzi między przedstawicielami różnych 
pokoleń i zmobilizować mieszkańców do 
społecznej aktywności – mówi ks. Krzysz-
tof Śmigiera, proboszcz parafii św. Jacka 
i koordynator projektu.
 (mm)

2 marca w Gliwicach rozpocznie się Festiwal Górski Wondół challenge. będą pokazy filmów ze słynnego banff Mountain Film Festival i spot- 
kania z ludźmi gór. Na szerokie wody wypłyniemy natomiast z gościem specjalnym – aleksandrem Dobą.
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anff Mountain Film Festival i spot-

Oglądaj na
gliwice.eu

festiwalu. (mm)

www.metropoliajedziemy.pl
http://wondol-challenge.pl/
https://youtu.be/BaC9e5yTlcs
https://youtu.be/BaC9e5yTlcs
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z miasta

18 gliwickich ulic zmieni nazwę. Wojewoda śląski wydał zarządzenia 
zastępcze w sprawie ulic, które zgodnie z ustawą o zakazie propa-
gowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy jed-
nostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, wymagały 
przemianowania.

Zgodnie z zarządzeniami wojewo-
dy śląskiego od 1 marca ul. Armii 
Ludowej zmieni się na Juliana 
Ordona, Małgorzaty Fornalskiej 
na Modelarzy, Leona Kruczkow-
skiego na Jana Karskiego, Wła-
dysława Gomułki na Rubinową, 
Władysława Hibnera na Spado-
chroniarzy, Jana Krasickiego na 
Ignacego Krasickiego, Karola 
Marksa na ks. Jerzego Popie-
łuszki, Gwardii Ludowej na Emilii 
Plater, a Władysława Kniewskiego 
na Paralotniarzy.

6 marca ul. Adama Rapackiego 
zmieni się na Obrońców Poczty 
Gdańskiej, Franciszka Zubrzyc-
kiego na Cichociemnych, Alek-
sandra Zawadzkiego na Anny 
Jagiellonki, Józefa Skalskiego na 
Ezopa, Związku Walki Młodych 
na mjr. pil. Jana Czernego, Józefa 
Wieczorka na Jana Siemińskiego, 
Lucjana Szenwalda na Stanisła-
wa Lema, Hanki Sawickiej na 
Szybowcową, a Henryka Rut-
kowskiego na płk. pil. Romana 
Florera. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Usta-
wy  o zakazie propagowania 
komunizmu i innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz 
pomniki, zmiana nazwy nie 
ma wpływu na ważność doku-
mentów zawierających nazwę 
dotychczasową.

 (mf)
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Nowe 
nazwy ulic

Ponieważ 1 kwietnia znik-
ną bilety okresowe z limi-
tem przejazdów, nie będzie 
potrzeby rejestrowania 
wejścia i wyjścia z autobu-
su za pomocą karty ŚKUP. 

W zamian pasażerowie zyskają 
nielimitowaną możliwość podró-
żowania autobusami, trolejbusami 
i tramwajami jeżdżącymi w bar-
wach KZK GOP, MZKP Tarnowskie 
Góry oraz MZK Tychy. 

Bilety elektroniczne (na kartę 
ŚKUP) będą dostępne w sprzedaży 
od połowy marca. Od 1 kwietnia 
nie kupimy papierowych biletów 
kwartalnych, natomiast miesięczne 

zostaną wycofane 1 czerwca. Oso-
by, których stary bilet miesięczny/
kwartalny straci ważność po  
1 kwietnia, będą mogły podróżo-
wać już na nowych zasadach. Ich 
„stary bilet” od 1 kwietnia zyska 
funkcjonalność nowego i wspól-
nego.  Więcej informacji na ten 
temat i nowy cennik biletów 
można znaleźć na stronie www.
metropoliajedziemy.pl. 

Ujednolicenie taryf – a co za tym 
idzie wspólne bilety –  jest możliwe 
dzięki porozumieniu, które zostało 
zawarte pomiędzy Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolią a trzema 
organizatorami transportu publicz-
nego – KZK GOP, MZK Tychy oraz 
MZKP Tarnowskie Góry. (mt)

Okresowe też wspólne
Przed nami kolejny etap komunikacyjnej rewolucji. Od 1 kwietnia na terenie całej Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii 
będzie obowiązywał wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. 

https://metropoliajedziemy.pl/
https://metropoliajedziemy.pl/
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kolory miasta

W filmowym kadrze
ostatnio trafiłam w internecie na ślad bardzo inspirującego spotkania zorganizowanego we wrocławskim Muzeum archi-
tektury pod hasłem „architektura w filmie XX i XXi wieku: statysta czy pierwszoplanowy aktor?”. a ponieważ jestem świeżo 
po pokazie czeskiego „ogrodnictwa – przyjaciela rodziny” Jana Hřebejka, temat wydał mi się podwójnie interesujący. 

Może to zawodowe skrzywienie (lub nie-
doskonała znajomość czeskiego, bo film 
obejrzałam w oryginale ;-)), lecz przez 
cały seans, zamiast wnikać w perypetie 
bohaterów „Ogrodnictwa”, podziwiałam 
obiekty i wnętrza pojawiające się na 
ekranie. Zastanawiałam się, w których 
dokładnie miejscach znajdują się tak 
piękne budynki. Czy coś mi umknęło, 
jak mogę ich nie znać? Miałam przed 
oczami modelowe przykłady architektu-
ry funkcjonalistycznej przypominające 
gliwicki budynek Ericha Mendelsohna lub 
wiedeńską willę Otta Wagnera, a z terenu 
Czech – dom projektu Rothmayera w pra-
skich Střešovicach czy brneńską willę 
Misa van der Roha. Sęk w tym, że budynki 
z „Ogrodnictwa” były jeszcze piękniejsze, 
a ich minimalistyczne wnętrza... Poezja! 

Po powrocie do domu zaczęłam szukać 
śladów obiektów. Intensywnie. Niestety, 
ze smutnym finałem. To tylko scenogra-
fia, fikcja! Wytłumaczyłam sobie, że film 
może być hołdem złożonym czeskiemu 
architektowi Josefowi Gočárowi. Jego 
dzieła to znakomity przykład prawdzi-
wego czeskiego modernizmu i kubizmu. 

Niespodzianka z architekturą  
w „ogrodnictwie” zainspirowała 
mnie do szukania w obrazach 
filmowych prawdziwych dzieł 
sztuki architektonicznej. o ich 
rolach – statystów lub pierwszo-
planowych bohaterów – zdecy-
dujcie Państwo sami. Przykłady 
przytaczam dwa, choć jest ich 
znacznie więcej… 

Namiętnie śledzę dobre seriale. Oczywi-
ście wiem, że brytyjskie „Downton Ab-

bey”, którego akcja dzieje się w pierwszej 
połowie XX wieku, cieszy się tak wielką 
popularnością, że widzowie z całego 
świata przyjeżdżają na Wyspy, by zoba-
czyć miejsca, w których żyją ich ekranowi 
ulubieńcy. 

Z bliższymi mi produkcjami fantasy bywa 
podobnie, choć plan często kreowany jest 
na ekranie komputera. I tak dzięki nowym 
technologiom zabudowa urokliwego Sta-
rego Miasta w Dubrowniku (wpisanego 
na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO!) 
zamieniła się w „Grze o tron” w filmowy 
Westeros. W szczególności zabytkowe 

dubrownickie schody, po których schodzi 
serialowa Królowa Siedmiu Królestw.  

W kręconym trzy dekady temu „Indianie 
Jonesie i ostatniej krucjacie” filmowcy 
wykorzystali niesamowite miejsce w Jor-
danii – Petrę, skalne miasto ze Skarbcem 
Faraona (Al-Chazna). To pozostałość po 
antycznych Nabatejczykach, plemieniu 
zajmującym się handlem. 

Przybyli w to miejsce w VI w. p.n.e. 
Przez blisko 500 lat rozbudowywali Pe-
trę, wykuwając liczne budynki i drążąc 
m.in. ogromne grobowce. Tak powstała 

mieszanka różnych sztuk, m.in. egipskiej, 
asyryjskiej, mezopotamskiej, hellenistycz-
nej i rzymskiej. Gdy miasto zostało opusz-
czone, stało się schronieniem Beduinów, 
którzy zazdrośnie chronili wiedzę o tym 
miejscu. Dopiero w XIX wieku (w 1812 
roku) podstępem dostał się tam Johann 
Ludwig Burckhardt. W filmie Stevena 
Spielberga wybudowany w hellenistycz-
nym stylu skarbiec z Petry zagrał świą-
tynię, w której ukryty był święty Graal. 
Magia tego miejsca działa na kinoma-
niaków do dziś!

Gliwice również były atrakcyj-
nym planem dla filmowców

Nasze miasto pojawiło się m.in. 
w sensacyjnym „ultimatum” 
Janusza kidawy i młodzieżowym 
„klubie włóczykijów” na kanwie 
książki edmunda Niziurskiego. 

W filmowych kadrach pojawiły się:  
ul. Kościuszki, okolice Rynku, Palmiarnia. 
W innej produkcji – „Operacji Himmler” 
będącej rekonstrukcją wydarzeń, które 
miały miejsce 31 sierpnia 1939 roku 
w Gliwicach – „zagrała” Radiostacja. Je-
den z internautów tak skomentował film: 
„… gdyby nie seans „Operacji Himmler”, 
nigdy bym się nie dowiedział, że coś ta-
kiego w ogóle miało miejsce. Więc trzeba 
stwierdzić, że OH ma walor edukacyjny, 
i co ważne – nie nudzi…”. A o to przecież 
w filmie chodzi!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Petra. czy  
tu ukrywa się 
święty Graal?

Doktor bogumił kadryll (tomasz karolak)
spacerujący po gliwickiej starówce

Serialowy Westeros, czyli... Dubrownik
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W niedzielnym spotkaniu 24. kolejki lotto ekstraklasy Piast zremisował z białą Gwiazdą 
0:0. to drugie spotkanie z rzędu, w którym Niebiesko-czerwoni nie stracili gola.

Gliwiczanie mieli kilka do-
godnych okazji do zdobycia 
bramki, ale żadnej z nich 
nie potrafili wykorzystać. 
– Myślę, że to był niezły 
mecz, jak na takie warunki. 
Choćby ze względu na stwo-
rzone sytuacje. Nie zawsze 
wynik 0:0 świadczy o tym, że 
spotkanie było nudne, a teraz 
mieliśmy tego potwierdze-
nie – stwierdził Waldemar 
Fornalik, opiekun Niebiesko
-Czerwonych.

Najbliżej wpisania się na listę 
strzelców był Uroš Korun, który 
w drugiej połowie mocno ude-
rzył z powietrza. Jego strzał zdołał 
obronić jednak Michał Buchalik. 
– Stworzyliśmy sobie okazje, po 
których powinny paść bramki. 
Mecz był wyrównany... Wisła 
miała większe posiadanie, ale my 
mieliśmy więcej sytuacji – ocenił 
trener Piasta.

To drugie spotkanie z rzędu, 
w którym Niebiesko-Czerwoni 

nie stracili gola. Tym razem nie 
potrafili jednak przechylić szali 
zwycięstwa na swoją korzyść. 
– Jest mały niedosyt, ale nie 
możemy rozpaczać. Drużyna się 
konsoliduje i robi postępy. Jestem 
przekonany, że prędzej czy później 
zwycięstwa przyjdą. Mieliśmy 
sytuacje, ale taka jest piłka. To 
solidnie wywalczony punkt – za-
kończył Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe  
GKS Piast SA Po bardzo dobrym i trzymającym w napięciu do ostat-

niej sekundy meczu futsalowa drużyna Piasta Gliwice 
pokonała aktualnego wicemistrza Polski – Gattę active 
Zduńska Wola 4:2.

Hat-tricka w tym spotkaniu na 
swoim koncie zapisał Michał 
Grecz, czwartego gola dla gli-
wiczan  zdobył Lucas Coquinho. 
Dla gości obie bramki strzelił 
Daniel Krawczyk.

– Po pechowym remisie w Bia-
łymstoku i porażce z FC Toruń, 
więcej szans na wygraną w tym 
pojedynku dawano wicelidero-
wi Futsal Ekstraklasy – Gattcie 
Zduńska Wola. Gliwiczanie wy-
ciągnęli jednak wnioski z dwóch 

ostatnich spotkań. Zagrali 
odważnie, kreatywnie i szybko 
zaczęli stwarzać dogodne sy-
tuacje  – relacjonuje przebieg 
meczu Grzegorz Muzia, rzecznik 
prasowy futsalistów Piasta. 

Dzięki wygranej podopieczni 
Klaudiusza Hirscha obronili 
czwarte miejsce w tabeli, a co 
ważne – w tym meczu ustrzegli 
się poważniejszych błędów w de-
fensywie, co dobrze rokuje przed 
następnymi spotkaniami.  (kik)

Solidnie 
wywalczony punkt

ograli  
wicemistrza!

opole pokonane
bardzo dobre wieści napłynęły do nas z Niemodlina, gdzie swój przedostatni mecz 
w rundzie zasadniczej rozegrała w sobotę drużyna siatkarek aZS-u Politechniki 
śląskiej. Podopieczne Wojciecha czapli pokonały unię opole 3:1.

Po wygranej nad Karpatami 
Krosno gliwiczanki zapewniły 
sobie utrzymanie w I lidze. 
Natomiast wyniki w pozosta-
łych meczach tak się korzyst-
nie ułożyły, że pojawiła się 
szansa na znaczące poprawie-
nie lokaty w tabeli i tym sa-
mym zajęcie korzystniejszego 
miejsca przed fazą play-off. Do 
Niemodlina Akademiczki po-
jechały więc w roli faworytek 
i po trzy punkty. Siatkarki Unii 
Opole w przypadku wygranej 
miały jednak jeszcze szansę 
na przesunięcie się w tabeli 
o jedno oczko wyżej i tym 
samym zapewnienie sobie 
prawa do organizacji turnieju, 
który zadecyduje, kto zostanie 
w I lidze. Być może właśnie 
to sprawiło, że gliwiczanki źle 
weszły w ten mecz i przegrały 
pierwszą partię. 

Drugi set ułożył się zdecy-
dowanie lepiej, a trzecia 

i czwarta odsłona spotkania 
w Niemodlinie to spokojna 
gra Akademiczek i fatalna 
drużyny z Opola. Gospodynie 
myliły się prawie przy każdej 
akcji. Świetnie za to w dwóch 
odsłonach funkcjonował blok 
przyjezdnych, co przełożyło 
się na zwycięstwo w całym 
meczu 3:1.

Dzięki wygranej drużyna AZS
-u obroniła szóstą lokatę w ta-
beli, ale gliwiczanki mają tyle 
samo punktów co Joker Świe-
cie. Wszystko rozstrzygnie się 
wieczorem, 28 lutego, kiedy 
zostanie rozegrana ostatnia 
już seria spotkań w rundzie 
zasadniczej z udziałem Azoty 
PWSZ Tarnów.  (kik)

Wpłaty dokonane we wszystkich oddzia-
łach iNG banku śląskiego przyjmowane 
są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
na stanowisku wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (parter budynku po 
lewej stronie od wejścia głównego) oraz 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi, ul. Jasna 31A, pokój 10, tel. 32/338- 
-64-18, 32/338-64-19 lub pod nr ko-
munikatora GG: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice infor-
muje, że przedmiotowa opłata należna 
jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieru-

chomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste na cele szczególne, wymie-
nione w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieru-
chomości przeznaczonych na cele rol-
ne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 ww. ustawy),

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

• 3% ceny nieruchomości – dla nieru-
chomości przeznaczonych na cele 
inne (art. 72, ust. 3, pkt 5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest 
w akcie notarialnym (lub decyzji admini-
stracyjnej), 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 powi-
nien, do końca roku kalendarzowego, 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem 
opłaty rocznej i propozycją nowej, zak-
tualizowanej opłaty, która będzie obo-
wiązywała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom 
fizycznym, którym oddano nierucho-
mość na cele mieszkalne, a których 
dochód na jednego członka gospodar-
stwa domowego nie przekracza 50% 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej za 
rok poprzedzający ten, za który opłata 
ma być wnoszona, ogłaszanego przez 
prezesa GuS, może zostać na ich wnio-
sek przyznana bonifikata od opłaty 
rocznej. bonifikata wynosi 50% kwo-
ty opłaty i jest przyznawana na okres  
1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski 
o udzielenie bonifikaty należy składać 
do 1 marca roku, za który bonifikata 
jest udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifi-
katy od opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste znajduje się na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

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. 

INFORMACJE
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kultura

chick corea 
gwiazdą
Filharmonii 2018

Premiery 
w teatrze Miejskim
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W naszym nowym konkursie literackim 
spróbujemy pójść tropem gliwickich 
autorów. Rozpoczynamy nowy cykl 
zagadek.

Co miesiąc (od marca do grudnia 2018 r.),  
w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
na stronie MBP (www.biblioteka.gli-
wice.pl) oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – GLIWICE” ukaże się 
zagadka. Będzie nią fragment książki 
napisanej przez pisarza związanego 

z Gliwicami, zawierający opis charak-
terystycznego miejsca, zdarzenia lub 
postaci. 

Zapraszając do literackich wędrówek, 
rozpoczynamy nowy cykl zagadek pt.: 
literacka maPa miasta 

zasaDy konkursu
Zadaniem uczestników zabawy jest 
odgadnięcie nazwiska autora i tytułu 
książki, z której pochodzi cytowany 

powyżej fragment. Na odpowiedzi 
czekamy do 22 dnia każdego miesiąca. 
Należy je przesłać elektronicznie na ad-
res: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl.

W tytule wiadomości prosimy o wpi-
sanie hasła:

literacka maPa miasta
Autorom prawidłowych odpowiedzi co 
miesiąc zostaną przyznane 3 nagrody 
książkowe. Rozwiązanie zagadki oraz 

imiona zwycięzców zostaną opubliko-
wane razem z kolejną zagadką. Orga-
nizatorzy przewidują także 3 nagrody 
specjalne dla uczestników, którzy roz-
wiążą wszystkie zagadki.

Przystąpienie do konkursu jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
imienia i nazwiska oraz wizerunku uczest-
nika konkursu w prasie lokalnej i na stronie 
www biblioteki w celach informacyjnych 
i promocyjnych.

Miejska biblioteka Publiczna 
w Gliwicach zaprasza 
do udziału w konkursie
czytelniczym.

Wielu pisarzy, 
poetów  
związanych jest 
z naszym miastem.  
czy ich znamy?  
czy znamy ich 
utwory? 

Dobrze pamiętał tamte wydarzenia. Paskudne 

śledztwo. A potem zrobiło się jeszcze gorzej, kiedy 

nie udało się wykryć sprawcy. A Kochan poradził 

sobie z tym w ile? Półtora dnia? I nagle Mortka 

wiedział już, co powinien zrobić. Skoro Kochanowi 

szło tak dobrze, trzeba było to wykorzystać. Spró-

bować napuścić go na Borzestowskiego. Niech 

zacznie grzebać w sprawie, od której wszystko 

się zaczęło.
– Adres – powiedział i opuścił pokój.

Przeszedł korytarzem do pomieszczenia, które 

przydzielono podkomisarzowi. Wszedł do środka 

bez pukania. Miał szczęście, bo policjant akurat był 

w środku. Siedział przed ekranem komputera i pisał 

raport. Wokół siebie miał rozłożone kilkanaście 

gęsto zapisanych stron z notatkami z pierwszego 

śledztwa, o czym świadczył pożółkły papier, i ze 

swoimi zapiskami.

za

gadka nr1

Zespół artystyczny gliwickiego teatru przygotowuje dwa premierowe spektakle. oba wejdą 
na afisz w marcu. Młodzi widzowie zobaczą „Małą Syrenę” według Hansa christiana an-
dersena, a dorośli „tramwaj zwany pożądaniem”, kultową sztukę tennesseego Williamsa.

„Mała Syrena”, jedna z najpiękniej-
szych opowieści o miłości w lite-
raturze dziecięcej, będzie szóstym 
przedstawieniem dla młodych wi-
dzów w Teatrze Miejskim (ul. Nowy 
Świat 55–57). Spektakl w reżyserii 
Martyny Majewskiej prezentowa-
ny będzie na małej scenie. Jest to 
współczesna adaptacja oryginal-
nego tekstu Andersena – ci, którzy 
kojarzą postać Ariel z disneyowskiej 
bajki, będą zaskoczeni oryginalną 
literacką historią zakochanej 
w człowieku syrenki. Adaptacja 
młodych twórców spektaklu kon-
centruje się wokół pytania „czym 
jest miłość?”. – Twórcy są jednak 
dalecy od dydaktyzmu i mają 
zamiar pozostawić duże pole do 
interpretacji dzieciom i rodzicom 
– mówi Agnieszka Skowronek, 
rzecznik prasowy Teatru Miejskiego 
w Gliwicach.

Premierę „Małej Syreny” zaplano-
wano na 10 marca o godz. 16.00. 
Spektakle przedpremierowe będą 
wystawiane 9 marca. Przedsta-
wienie jest skierowane do dzieci 
powyżej 7 lat. W obsadzie między 
innymi Alina Czyżewska oraz zna-
na z „Dzieci z Bullerbyn” i „W kole” 
Iga Bancewicz. W prezentacji zo-

staną wykorzystane nowe media – 
poza aktorami obecnymi na scenie 
będzie można zobaczyć projekcje 
wideo z udziałem między innymi 
Karoliny Burek i Dominiki Majew-
skiej.

Nowy Orlean, lata 40. XX wieku, 
tramwaj, który codziennie zatrzy-
muje się na przystanku Desire, czyli 
Pożądanie. Drugie premierowe 
przedstawienie Teatru Miejskiego 
to „Tramwaj zwany pożądaniem”, 
tytuł grany na całym świecie nie-
przerwanie od 1947 roku. W Gli-
wicach reżyseruje Jacek Jabrzyk. 
W roli niezrównoważonej psychicz-
nie Blanche DuBois – Mirosława 
Żak, znana z głównej roli kobiecej 

w filmie „Benek” Roberta Glińskie-
go. W Stellę Kowalski wcieli się Do-
minika Majewska, aktorka Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. Na scenie 
zobaczymy też Izabelę Baran oraz 
Łukasza Kucharzewskiego jako Mi- 
tcha. W roli Stanleya Kowalskiego, 
granego przed laty przez Marlona 
Brando, wystąpi Mateusz Nędza.

Premierę spektaklu zaplano-
wano na 24 marca, przedpre-
mierowo sztukę będzie można 
zobaczyć 23 marca. Szczegółowe 
informacje na temat repertuaru 
Teatru Miejskiego są publikowa-
ne na stronie teatr.gliwice.pl. 
Bilety są dostępne online i w ka-
sach. (mm)

Występ amerykańskiego pianisty jazzowego i kom-
pozytora będzie jednym z najmocniejszych punktów 
tegorocznego festiwalu Filharmonia. chick corea 
wystąpi 21 kwietnia na Scenie bajka (kino amok, 
ul. Dolnych Wałów 3).

Corea jest jednym z pionierów 
fusion, nurtu łączącego jazz 
i muzykę rockową. Nagrywał 
z Milesem Davisem. Był lide-
rem Return to Forever, grupy, 
w której na kontrabasie grał 
Stanley Clarke, a na skrzypcach 
Jean-Luc Ponty. Ich dokonania 
zaliczane są do najwybitniej-
szych nagrań fusion w historii 
i do dziś stanowią inspirację 
dla innych muzyków. Dorobek 
pianistyczno-kompozytorski 
Chicka Corei jest imponujący. 
21 kwietnia będzie niepowta-

rzalna okazja, żeby spotkać się 
z żywą legendą jazzu. Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.00. 
Bilety są już do kupienia na 
stronie teatr.gliwice.pl.

Wkrótce poznamy szczegóło-
wy program Filharmonii 2018. 
Informacje o poszczególnych 
koncertach będą publikowane 
na stronie Kultura.gliwice.eu. 
Impreza jest organizowana 
przez Fundację Integracji 
Kultury przy wsparciu finan-
sowym Miasta Gliwice. (mm)
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cZWaRtek 1 MaRca
 ■ godz. 17.00: „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” 

– projekcja filmu dokumentalnego, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Galapagos, wyspy marzeń” – spotka-
nie podróżnicze z Martą Prajsnar z cyklu „Inspirujące 
czwartki”, Dom Aktywnej Młodzieży (Młodzieżowy 
Dom Kultury, ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 19.00: „Bo życie kabaretem jest” – koncert 
Agnieszki Bielanik-Witomskiej, Klub Pracowników Po-
litechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 20.00: „Moonlight” – seans w ramach Dziesiątki 
„Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Piątek 2 MaRca
 ■ godz. 15.00–22.00: VIII Festiwal Górski Wondół Chall- 

enge, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki 
Śląskiej (ul. Konarskiego 18b)

 ■ godz. 17.00: wykład prof. Jerzego Eislera w ramach obcho-
dów 50. rocznicy Marca ’68, Dom Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 17.00: „Ziemia przemówiła” – projekcja filmu 
dokumentalnego, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00–19.00: „Wielkanocne dekoracje – lepie-
nie” – warsztaty ceramiczne, Filia nr 9 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (ul. Czwartaków 9)

 ■ godz. 17.00–19.00: „Tańce w kręgu” – warsztaty ta-
neczne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Śmierć Ludwika XIV” – seans w ramach 
Dziesiątki „Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Sakartwelo znaczy Gruzja” – spotkanie 
podróżnicze z Aleksandrem Czarnikiem, Biblioforum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: „Wyjechałam, wyjechałem z Polski, bo...” 
– otwarcie instalacji wideo Krystyny Piotrowskiej w ra-
mach obchodów 50. rocznicy Marca ’68, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00–21.00: „Hamlet” – spektakl Akademic-
kiego Teatru „Remont”, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

Sobota 3 MaRca
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „W świecie Gotów” – warsztaty z gru-

pą rekonstrukcyjną, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 15.00: „Palmy, Pascha, Pesach. Wielkanoc na 

Kresach” – wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego z cy-
klu „Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej”, Dom Pa-
mięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Po tamtej stronie” – seans w ramach Dzie-
siątki „Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: koncert Universe, Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Mark Drama” – spektakl teatral-
ny, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Dreadsquad, Mic Liper rub-a-dub war-
riorr, Dubseed Sound System – impreza w ramach fe-
stiwalu Winter Reggae, klub Spirala (Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

nieDziela 4 marca
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „W świecie Gotów” – warsztaty z gru-

pą rekonstrukcyjną, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 11.00 i 15.00: „Nie bełkocz!” – warsztaty z cyklu 

„Nie dokazuj!”, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
 ■ godz. 16.00: „Klient” – seans w ramach Dziesiątki 

„Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: „Skibet/Hatikvah” – projekcja filmu do-

kumentalnego oraz spotkanie z reżyserem w ramach 
obchodów 50. rocznicy Marca ’68, Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Dunkierka” – seans w ramach Dziesiątki 
„Kina” 2017, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Tradycje francuskie” – recital fortepia-
nowy François Dumonta w ramach Wiosny z Frydery-
kiem, Palmiarnia (park Chopina, ul. Fredry 6)

PoNieDZiaŁek 5 MaRca
 ■ godz. 18.00–20.00: „Teatr Tańca” – warsztaty dla mło-

dzieży, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

wtorek 6 marca
 ■ godz. 16.00–18.00: „Młodzież Fundamentem Europy” 

– konferencja, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00–20.00: „Od nowiu do pełni. W kręgu tań-

ca różnych kultur” – warsztaty taneczne, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

śRoDa 7 MaRca
 ■ godz. 16.30: „Odkrywam świat” – warsztaty dla rodzi-

ców z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Kierunek podróży – Kuba” – spotkanie 
podróżnicze z Danutą Łyskawą, Filia nr 9 MBP

kultura

upalna plantacja bawełny w Missisipi i sieć kłamstw, 
którymi oplatają się członkowie rodziny w bezwzględnej 
walce o pieniądze – tak pokrótce można streścić „kotkę 
na gorącym blaszanym dachu” tennesseego Williamsa.

Wyraziste postaci Williamsa to 
idealny materiał na scenę. Aktor-
ski trzon ekscytującej insceniza-
cji Benedicta Andrewsa stanowią 
Sienna Miller jako Maggie i Jack 
O’Connell jako Brick. Retrans-
misję z Royal National Theatre 
w Londynie zaplanowano w kinie 

Amok (ul. Dolnych Wałów 3) na 
8 marca. Początek o godz. 19.00. 
Przedstawienie trwa około  
3 godziny i jest przeznaczone dla 
widzów powyżej 15 lat. Bilety 
są dostępne w kasie kina i na 
stronie www.amok.gliwice.pl.
 (mm)

Podróż w jedną stronę

Reggae odpędzi zimę

Spektakl ostry jak brzytwa

CO? GDZIE? KIEDY?
Po marcu 1968 roku Polskę opuściło kilkanaście tysięcy Żydów. W 50. rocznicę tych wydarzeń 
warto pamiętać o tych, których paszporty nie uprawniały do powrotu. W Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14) zaplanowano debatę z udziałem emigrantów 
marcowych, instalację wideo krystyny Piotrowskiej i projekcję filmu „Skibet/Hatikvah”.

W piątek 2 marca o godz. 17.00 
w Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich rozpocznie się wykład prof. 
Jerzego Eislera. Po prelekcji zapla-
nowano panel dyskusyjny na temat 
kampanii antysemickiej prowadzonej 
w dawnym województwie katowic-
kim. Wezmą w niej udział świadkowie 
tamtych wydarzeń, między innymi 
fotografka Joanna Helander (ur. w Ru-
dzie Śląskiej, wyjechała do Szwecji) 
i tłumacz Michał Sobelman (ur. w So-
snowcu, emigrował do Izraela).

Po dyskusji, o godz. 19.00, zaprezen-
towana zostanie instalacja wideo 
Krystyny Piotrowskiej „Wyjechałam, 
wyjechałem z Polski, bo...”. Dotyka 
problemu masowej emigracji Żydów 
z Polski i związanego z nią tematu 
identyfikacji. Instalację będzie 
można oglądać do 18 lutego w go-
dzinach otwarcia muzeum (wtorek–
piątek: godz. 10.00–16.00, sobota: 

godz. 11.00–17.00, niedziela: godz. 
10.00–15.00).

Film dokumentalny „Skibet/Ha-
tikvah” opowiada o życiu na statku 
zakotwiczonym w listopadzie 1969 
roku w kopenhaskim porcie. Jego 
tymczasowymi mieszkańcami było 
500 Żydów, wśród nich także autor 
obrazu, Marian Marzyński. Ten film 
to zapis niepowtarzalnej atmosfery 
marcowej emigracji. Twórca weź-
mie udział w specjalnym pokazie 
filmu w niedzielę 4 marca. Początek 
o godz. 17.00.

Henryk Grynberg napisał o pol-
skich Żydach, którzy opuścili kraj 
po Marcu ’68, że „więcej zosta-
wili po sobie niż mieli”. Te słowa 
widnieją na tablicy pamiątkowej 
umieszczonej na dworcu Warsza-
wa Gdańska, z którego najczęściej 
wyjeżdżano z kraju. Żydzi wyruszali 
w nieznane z paszportem, w któ-
rym widniał napis „Posiadacz ni-
niejszego dokumentu podróży nie 
jest obywatelem polskim”. Był to 
bilet w jedną stronę.

Na wydarzenia upamiętniające 
Marzec ’68 wstęp jest wolny. 
Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich jest oddziałem Muzeum 
w Gliwicach, miejskiej instytu-
cji kultury. Dyskusja panelowa  
2 marca jest współorganizowana 
przez Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach.
 (mm)

24 lutego występem grupy Habakuk rozpoczął się festiwal Winter Reggae 2018. święto 
muzyki jamajskiej potrwa do 10 marca, kiedy podczas wielkiego finałowego koncertu 
zagrają największe gwiazdy polskiej sceny, między innymi bakshish i tabu.

Przepis na dobry, wiosenny humor 
jest prosty: trzy szalone, sobotnie 
imprezy, podczas których można 
naładować się pozytywną energią. 
24 lutego muzycy z formacji Habakuk 
zaczarowali publiczność, otwierając 
gliwicki festiwal. Drugie uderzenie 
reggae już 3 marca – podczas imprezy 
w Centrum Kultury Studenckiej „Mro-
wisko” (ul. Pszczyńska 85) zagrają 
Dreadsquad, Mic Liper rub-a-dub 
warriorr i Dubseed Sound System. 
Od godz. 20.00 na parkiecie będą 
królować najlepsze taneczne dźwięki  
– tej imprezy nie można przegapić.

Finał Winter Reggae zaplanowano na 
10 marca. W „Mrowisku” wystąpią: 
bakshish, wyjadacze polskiej sceny 

reggae; megapopularna grupa tabu; 
etna kontrabande, formacja twórczo 
łącząca reggae i ska; nagrywający od 
kilku lat skład Shashamane i gorący 
towar eksportowy z Wielkiej Bryta-
nii – chainska brassika. Brzmienie 
brytyjskiej grupy opiera się na rozbu-

dowanej sekcji dętej, którą tworzy aż 
4 muzyków, czyli dokładnie połowa 
składu Chainska Brassika. Impreza 
rozpocznie się o godz. 18.30. Orga-
nizatorem festiwalu jest GTW Team. 
Miasto Gliwice dofinansowuje im-
prezę. (mm)

tabu
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iV. Ww. decyzją ustalono obowiązek przebudowy ul. św. Wojciecha, przebudowy sieci uzbrojenia terenu i budowy fragmentu zjazdu oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:

tabela nr 3

Numer 
działki

(po 
podziale)

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

obręb Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Zakres prac określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 532/2 532 Szobiszowice GL1G/00039699/5 268
Budowa fragmentu zjazdu o nawierzchni rozbieralnej.

Budowa sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej preizolowanej wraz z komorą 
połączeniową.

ograniczenie czasowe 
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 532/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.

lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. 533/2 533 Szobiszowice GL1G/00065744/7 568 Budowa sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej preizolowanej wraz z 
odtworzeniem nawierzchni bitumicznej po robotach ziemnych.

ograniczenie czasowe
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 533/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6

3. ----- 537 Szobiszowice GL1G/00064873/3 64 Budowa sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej preizolowanej wraz z budową 
komory połączeniowej i budową odwodnienia komory ciepłociągu.

ograniczenie czasowe
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 537 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6

4. ----- 724 Szobiszowice GL1G/00136568/8 153 Przebudowa sieci oświetlenia, budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej, 
wykonanie nowej nawierzchni drogi, wycinka zieleni.

ograniczenie czasowe
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 724 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.

5. ----- 725 Szobiszowice GL1G/00136568/8 172 Przebudowa sieci oświetlenia, budowa fragmentu kanalizacji deszczowej, 
wykonanie nowej nawierzchni drogi, wycinka zieleni, zabudowa bariery ochronnej.

ograniczenie czasowe 
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 725 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.

lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6. ----- 1853 Szobiszowice GL1G/00136568/8 553
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz ścieku powierzchniowego, 

budowa odcinka kanalizacji kablowej teletechnicznej, przebudowa odcinków sieci 
elektroenergetycznej, wykonanie nowej nawierzchni drogi, wycinka zieleni.

ograniczenie czasowe 
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 725 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.

7. ----- 1854 Szobiszowice GL1G/00136568/8 849
Przebudowa sieci oświetlenia, budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 

budowa odcinka kanalizacji kablowej teletechnicznej, wykonanie nowej 
nawierzchni drogi, wycinka zieleni, zabudowa bariery ochronnej.

ograniczenie czasowe 
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 1854 na czas 
prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.

8. ----- 1926/1 Szobiszowice GL1G/00136568/8 619 Przebudowa sieci oświetlenia, budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 
wykonanie nowej nawierzchni drogi, wycinka zieleni.

ograniczenie czasowe 
polega na ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 1926/1 na czas 

prowadzenia robót budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.

tabela nr 4 

Numer 
działki

(po 
podziale)

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

obręb Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 532/2 532 Szobiszowice GL1G/00039699/5 81,2

ograniczenie trwałe
polega na obciążeniu działki nr 532/2 (obręb Szobiszowice) służebnością przesyłu z tytułu wybudowania sieci ciepłociągowej o średnicy 2xDN600/780 
oraz o średnicy 2xDN400/560 i o długości 35,4 mb wraz z komorą połączeniową K1 o wymiarach 3,3 x 2,0 m. Załącznik graficzny nr 3C określa linią 
przerywaną koloru niebieskiego teren do obciążenia służebnością.
Służebność obejmuje:
a. lokalizację, zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania nośnika ciepła, a także innych 

podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przez ciągi, przewody, urządzenia rozumie się sieć 
ciepłowniczą,

b.  prawo wstępu na nieruchomość w celu wykonywania czynności związanych z remontem, wymianą, konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, 
przewodów i urządzeń wymienionych w pkt. a.

2. 533/2 533 Szobiszowice GL1G/00065744/7 147,5

ograniczenie trwałe
polega na obciążeniu działki nr 533/2 (obręb Szobiszowice) służebnością przesyłu z tytułu wybudowania sieci ciepłociągowej o średnicy 2xDN400/560 
i o długości 81,9 mb. Załącznik graficzny nr 3B określa linią przerywaną koloru niebieskiego teren do obciążenia służebnością. 
Służebność obejmuje:
a. lokalizację, zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania nośnika ciepła, a także innych 

podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przez ciągi, przewody, urządzenia rozumie się sieć 
ciepłowniczą,

b.  prawo wstępu na nieruchomość w celu wykonywania czynności związanych z remontem, wymianą, konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, 
przewodów i urządzeń wymienionych w pkt. a.

lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. ----- 537 Szobiszowice GL1G/00064873/3 24,2

ograniczenie trwałe
polega na obciążeniu działki nr 537 (obręb Szobiszowice) służebnością przesyłu z tytułu wybudowania sieci ciepłociągowej o średnicy 2xDN400/560 
i o długości 10,3 mb wraz z komorą połączeniową K2 o wymiarach 3,3x2,5 m. Załącznik graficzny nr 3A określa linią przerywaną koloru niebieskiego 
teren do obciążenia służebnością. 
Służebność obejmuje:
a. lokalizację, zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania nośnika ciepła, a także innych 

podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przez ciągi, przewody, urządzenia rozumie się sieć 
ciepłowniczą,

b.  prawo wstępu na nieruchomość w celu wykonywania czynności związanych z remontem, wymianą, konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, 
przewodów i urządzeń wymienionych w pkt. a.

PoucZeNie:

1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

*  publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie 
Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

ab.6740.7.8.2017 z 16 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) Prezydent Miasta 
Gliwice zawiadamia, że 9 lutego 2018 r. wydał decyzję nr 2/2018 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. Norberta bończyka (droga gminna nr 130110 
S) w Gliwicach na odcinku od ul. Myśliwskiej (droga powiatowa 
nr 7215 S) do ul. św. Wojciecha (droga powiatowa nr 7226 S) 
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. św. Wojciecha”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgrani-

czającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości 

znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy ul. św. Wojciecha, przebudowy sieci uzbro-

jenia terenu i budowy fragmentu zjazdu oraz określono ograniczenia w ko-
rzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie 
zezwolono na wykonanie tych obowiązków,

• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

i. inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:
1.  Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej 

– ul. bończyka (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
obręb Szobiszowice:
532/1 (532), 533/1 (533), 534/1 (534), 1856, 1858.

2.  Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające 
ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 11 f ust. 1 pkt 8 
lit. e), g), h)), tj. przebudowy ul. św. Wojciecha, przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu i budowy fragmentu zjazdu (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
obręb Szobiszowice:
532/2 (532), 533/2 (533), 537, 724, 725, 1853, 1854, 1926/1.

ii. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
zatwierdzono podział nieruchomości:

tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

Obręb
Nr pierwotny działki

Stan po podziale

Nr działki wchodzącej w pas drogowy Powierzchnia działki [ha] Nr działki poza pasem drogowym Powierzchnia działki [ha]

1. 532 532/1 0,0656 532/2 0,3346 Szobiszowice

2. 533 533/1 0,0027 533/2 0,4860 Szobiszowice

3. 534 534/1 0,0080 534/2 0,0890 Szobiszowice

iii. oznaczenie nieruchomości lub ich części według 
ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy 
Gliwice, z dniem, w którym decyzja stanie się osta-
teczna:

tabela nr 2

Lp. Numer 
działki

Numer 
działki 

pierwotnej
Obręb

1. 532/1 532 Szobiszowice

2. 533/1 533 Szobiszowice

3. 534/1 534 Szobiszowice



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 9/2018 (889), 1 marca 2018 13

oGŁoSZeNia

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 części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 2.
termin składania ofert: 6 marca 2018 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 6 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

Zarząd budynków Miejskich 
ii towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem  
i zmianą kolorystyki budynku, wykonanie 

rurarzu instalacji niskoprądowych, zbiorczej 
instalacji antenowej i domofonowej, 

zagospodarowanie terenu oraz wykonanie 
kanalizacji deszczowej i studni chłonnych  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

przy ul. Nad torami 1 w Gliwicach”.
termin składania ofert: 7 marca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 7 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd budynków Miejskich 
i towarzystwo budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie robót polegających  
na kompleksowej termomodernizacji 

budynku przy ul. Dworcowej 30  
w Gliwicach, wraz z wykonaniem łazienek, 

dobudową i uporządkowaniem przewodów 
kominowych oraz robotami towarzyszącymi 

i ujednoliceniem systemu ogrzewania.
termin składania ofert: 5 marca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 5 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

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

woj. śląskie, pow. m. Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych  

organizowanych wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice pn.: 

----------------------------------------------------------------------------
„Roboty budowlane w zakresie 

przeprowadzania remontów sieci 
kanalizacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych 

oraz urządzeń kanalizacyjnych, a także 
robót odtworzeniowych nawierzchni wraz 
z kompleksowym przywróceniem terenu 

do stanu pierwotnego, po wykonywanych 
robotach na terenie działalności  

PWik Sp. z o.o. w Gliwicach”. 
termin składania ofert: 6 marca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 6 marca 2018 r. o godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------
„Roboty budowlane w zakresie 

przeprowadzania remontów sieci 
wodociągowej, przyłączy wodociągowych 

oraz urządzeń wodociągowych, a także 
robót odtworzeniowych nawierzchni wraz 
z kompleksowym przywróceniem terenu 

do stanu pierwotnego, po wykonywanych 
robotach na terenie działalności  

PWik Sp. z o.o. w Gliwicach”. 
termin składania ofert: 6 marca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 6 marca 2018 r. o godz. 10.10

----------------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudo-
wanej nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 974, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,1306 ha, 
położonej w Gliwicach 
przy ul. kasprowicza, sta-
nowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w kW 
nr Gl1G/00130837/3.

termin przetargu: 21 marca 2018 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 244 300,00 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 24 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 marca 
2018 r.
---------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności zabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 206, obręb kłodni-
ca, położonej w Gliwicach 
przy ul. Góry chełmskiej 3, 
o pow. gruntu 0,0818 ha, 
kW nr Gl1G/00124067/9, 
stanowiącej własność Mia-
sta Gliwice.

termin przetargu: 26 marca 2018 r., 
godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 396 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podat-
kiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 39 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 marca 
2018 r.
---------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
obejmującej:

• zabudowaną dz. nr 236/2, 
obręb Łabędy, zapisaną 
w księdze wieczystej nr 
Gl1G/00032921/2, poło-
żoną przy ul. Głównej 24. 
Powierzchnia użytkowa 
budynku – 162,40 m2.

termin przetargu: 9 kwietnia 2018 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 149 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z  11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość 
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Wadium: 14 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 kwietnia 
2018 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

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. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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:

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

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 81 do 13 marca 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 82 – 88 do 13 marca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do  
wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 26/2018 do 14 marca 2018 r.,
•	 nr 30/2018 do 14 marca 2018 r.,
•	 nr 31/2018 do 14 marca 2018 r.,

•	 nr 32/2018 do 14 marca 2018 r.,
•	 nr 33/2018 do 14 marca 2018 r.;

przeznaczone do zbycia, 
stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
•	 nr 29/2018 do 6 marca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

DZiaŁki PoD buDoWNictWo  
mieszkaniowe

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. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają  

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb czechowice Północ

 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,  
kW Gl1G/00092888/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 171 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 200,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2,  
kW Gl1G/00092890/3 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 184 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 500,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2,  
kW Gl1G/00092892/7
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 182 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 300,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2,  
kW Gl1G/00092893/4
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2,  
kW Gl1G/00092894/1
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2,  
kW Gl1G/00092895/8
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
26 marca 2018 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 177 400,00 zł

Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 800,00 zł
termin wpłaty wadium:  
20 marca 2018 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,  
kW Gl1G/00092908/3
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,  
kW Gl1G/00092897/2
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 176 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 700,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/43 o pow. 1178 m2,  
kW Gl1G/00092899/6
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 178 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 17 900,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,  
kW Gl1G/00092903/8
 (wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 179 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 000,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,  
kW Gl1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu:  
27 marca 2018 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 180 900,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Wadium: 18 100,00 zł
termin wpłaty wadium:  
21 marca 2018 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa  
Remontów ulic i Mostów S.a., 

44-100 Gliwice,  
ul. Nad bytomką 1,

rozważa możliwość zakupu: 
• walca drogowego przegubowego lub sztywnoramo-

wego wibracyjnego (stal-stal) ciężar roboczy 8 – 9 t
• walca drogowego przegubowego wibracyjnego 

(stal-stal) ciężar roboczy 2 – 3 t
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu oraz skła-
dania ofert: e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl. 
kontakt tel.: 32/270-40-03, wew. 140.

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.pec.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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oGŁoSZeNia
NIERUCHOMOŚCI

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
9 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się i ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nierucho-
mości oznaczonej jako działka nr 34, obręb Nowe Miasto, położonej w Gliwicach przy  
ul. karolinki/andersa, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych oznaczonych jako działki nr: 35, 36 i 38, obręb Nowe Miasto. 
cena wywoławcza brutto: 59 000,00 zł
Wadium: 5 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 590,00 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
1. Przeznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka nr 34, obręb Nowe Miasto, użytek B – tere-

ny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0300 ha z KW nr 
GL1G/00034274/5.

2. opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części 
miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej. 
W bliskim zasięgu znajdują się zespoły budynków wielorodzin-
nych wielokondygnacyjnych oraz obiekty usługowe. Działka 
niezabudowana o kształcie nieregularnym, częściowo położona 
na dużej skarpie. Teren nierówny, porośnięty drzewami. Nieru-
chomość częściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie jest własnością 
Miasta Gliwice. 
Zabudowa przedmiotowej działki nie jest możliwa ze względu 
na konfiguracje terenu (skarpę), szerokość (ok. 7 m), występu-
jące zadrzewienie, kształt oraz charakter sąsiedniej zabudowy. 
Ponadto działka nie posiada dojazdu do drogi publicznej, który 
spełniałby wymagania techniczne.
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia 
nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z wła-
ścicielami sieci.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 późn. zm.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
• zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich 

w oparciu o art. 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r.  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422 z późń. zm.);

• zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy Prawo wodne 
(DzU z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm).

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 34, obręb Nowe Miasto, położona jest na terenie, na 
którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. 
centralne tereny miasta. Plan ten uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 34, obręb Nowe 
Miasto, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
7 mn – opisanym jako: tereny mieszkaniowe o niskiej inten-
sywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1 MN do 67 MN ustalono:
1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lo-
kalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów 
powodujących znaczące zwiększenie ruchu samochodowego, 
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze za 
wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.
Działka nr 34, obręb Nowe Miasto, nie nadaje się do zabudowy 
ze względu na konfiguracje terenu (skarpę), szerokość (ok. 7 m), 
występujące zadrzewienie, kształt oraz charakter sąsiedniej 
zabudowy. Teren w pasie o szerokości ok. 2,5 m przylegający 
do działek nr 35 i 36, obręb Nowe Miasto, praktycznie do 
wykorzystania wyłącznie jako dojście od strony ul. Karolinki.
Na sąsiedniej działce nr 1720, obręb Nowe Miasto, zlokalizowana 
jest sieć ciepłownicza (wysokiego ciśnienia), co może wprowa-
dzać ograniczenia w przyszłym zagospodarowaniu ww. terenu.
5. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. Podpisanie 
aktu notarialnego nastąpi do 9 maja 2018 r.
6. tryb przetargu
Ze względu na nieregularny kształt i szerokość (ok. 7 m), położe-
nie w sąsiedztwie sieci ciepłowniczej (wysokiego ciśnienia) oraz 
brak dojazdu do drogi publicznej, który spełniałby wymagania 
techniczne, działka nr 34, obręb Nowe Miasto, nie stanowi 
samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowa-
nia. W związku z powyższym, przedmiotowa działka została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego na 
poprawę zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczy-
stych nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr: 
35, 36 i 38, obręb Nowe Miasto. 
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 5 kwietnia 2018 r. W przy-

padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 4 kwietnia 2018 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
7. Wadium
Wadium w wysokości 5 900,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 34, obręb Nowe Miasto, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 4 kwietnia 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestni-

kowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od 

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

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

8. 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 gospodarczą, nale-
ży okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w 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.
9. Dodatkowe informacje:
9.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5316/17 z 2 listopada 2017 r. 
w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4234/17 z 15 marca 2017 r. oraz w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do 
właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyle-
głych prawa własności niezabudowanej części nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 34, obręb Nowe Miasto, 
o powierzchni 0,0300 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Karolinki/
Andersa, z KW nr GL1G/00034274/5, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
9.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
9.3. 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 (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na na-
bycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
9.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
9.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5316/17 z 2 listopada 2017 r.
9.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
9.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
9.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
9.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA iV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności  
nieruchomości Miasta Gliwice

18 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie 
się iV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanych 
działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, zapisanych w kW nr Gl1G/00012450/3, 
o łącznej powierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 
13, stanowiących własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości: 211 700,00 zł*
Wadium: 21 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 2120,00 zł
*cena nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
20 czerwca 2017 r. przeprowadzony został I ustny przetarg 
nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
25 października 2017 r. przeprowadzony został II ustny 
przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem 
negatywnym.
24 stycznia 2018 r. przeprowadzony został III ustny przetarg 
nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka oznaczona numerem 1084, obręb Sośnica, 

o powierzchni 0,0957 ha, użytek: Bi – inne tereny 
zabudowane oraz działka nr 1085, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,0668 ha, użytek: Bi – inne tereny za-
budowane. Przedmiotowe działki zapisane są w księdze 
wieczystej nr GL1G/00012450/3. 

2. opis nieruchomości
Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, położone są w Gli-
wicach przy ul. Młodego Górnika 13. Przedmiotowe działki 
tworzą zwarty teren w kształcie zbliżonym do prostokąta. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa miesz-
kaniowa oraz tereny kolei. W związku z położeniem 
nieruchomości w bliskiej odległości traktu kolejowego, 
może występować nadmierny hałas. Na działce sąsiedniej  
nr 1083, obręb Sośnica, znajduje się budynek o numerze 
ewidencyjnym nr 3426, który częściowo zlokalizowany 
jest w granicach działki nr 1085.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze 
usługowo-biurowo-magazynowym oraz blaszaną wiatą, o łącz-
nej powierzchni użytkowej 162,47 m2 (powierzchnia budynku 
usługowo-biurowo-magazynowego: 63,65 m2, powierzchnia 
użytkowa wiaty: 98,82 m2). Stan techniczny budynków – 
przeciętny. Teren nieruchomości jest ogrodzony – przebieg 
ogrodzenia nie pokrywa się z granicami nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). 
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroener-
getyczna, kanalizacyjna, wodociągowa oraz ciepłownicza. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. Istnieje 
możliwość odwodnienia przedmiotowego terenu do ka-
nalizacji deszczowej.
Wzdłuż granicy działki nr 1084 przechodzi potok Guido, 
dlatego wykonywanie jakichkolwiek robót nie może spo-
wodować zakłócenia stosunków wodnych na sąsiednich 
gruntach. Powstałe szkody właściciel winien usunąć na 
własny koszt i we własnym zakresie. Właściciel nie może 
wykonywać żadnych prac w odległości 3 m od skarpy rowu. 
Obowiązuje również zakaz grodzenia w odległości 3 m od 
skarpy. Właściciel ma obowiązek udostępnienia dojścia do 
potoku celem jego konserwacji.
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego z dzia-
łek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, do drogi publicznej  
ul. Młodego Górnika istniejącym zjazdem. Warunki włą-
czenia nieruchomości do drogi publicznej wydawane są 
indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała. 
3. ograniczenia/obciążenia nieruchomości
Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza. Działki nr 
1084 i 1085, obręb Sośnica, obciążone są nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu, polegającą na prawie ko-
rzystania z części obciążonej nieruchomości w pasie odpo-
wiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych 
na niej posadowionych, wchodzących w skład przedsiębior-
stwa spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, w rozumieniu art. 49 § 1 
K.C. i stanowiących jej własność, w celu korzystania z tych 
urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 2010 r. miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – Pół-
noc, działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem:
36 mn – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, które zaliczane są do terenów adaptacji 
i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MN – 36 MN, 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, dla ww. terenów obowiązują 
m.in. następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:
• ustala się urządzanie usług lub drobnej wytwórczości 

wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
• zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza 

dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych 
o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia,

• zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu oznaczonego symbolem 36 MN, ustalone 
zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-

dowy, zarówno od ul. Młodego Górnika, jak i od cieku 
wodnego.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach 
obszaru górniczego „Sośnica III” i obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym (32/338-64-11) na co najmniej 
dwa dni przed planowanym terminem wizji.
5. Wadium
Wadium w wysokości 21 200,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1084 
i 1085, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 12 kwietnia 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• 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, gdy osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości 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 obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/ osób, 
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go 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 
gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3989/17 z 16 stycznia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 18 maja 2018 r. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
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 (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3989/17 z 16 stycznia 2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 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 prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 9/2018 (889), 1 marca 2018 15

oGŁoSZeNia

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018
Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transportowych w prze-

wozach samochodowych,
• zapewnienie odpowiednich środków trans-

portu w celu realizacji zleceń,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami 

i innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
twój profil:
• znajomość rynku transportowego, w tym 

firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku spe-

dytora,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane 

o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umiejętności in-

terpersonalne i komunikacyjne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze  

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medicover 
lub karta MultiSport Plus po roku pracy,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy w zgranym 

zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifi-

kacji;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ślą-
skie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice, budynek K lub tel. 602-290-402 
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej: www.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)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca c+e  
w ruchu międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2018
twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku kie-

rowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania w oparciu 

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg 
MILOG, premie;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport po roku pracy,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, 
budynek K, II piętro lub pod numerem 602-290-
-402 lub na adres e-mail: katarzyna.figura@scl.
com.pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w za-
kładce „Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.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 oso-
bowych – t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

OFERTY PRACY

• główny księgowy 
wykształcenie wyższe o profilu rachun-
kowość lub finanse, co najmniej 5-letni 
staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
w tym co najmniej 2 lata na stanowisku 
głównego księgowego, znajomość polskiej 
ustawy o rachunkowości, sprawozdawczo-
ści finansowej oraz prawa podatkowego, 
umiejętność sporządzania sprawozdań 
i analiz, obsługa programu Symfonia, nie-
karalność, miejsce pracy: Gliwce – Łabędy; 

• inżynier kandydat informatyk 
wykształcenie wyższe, wykonywanie prac 
związanych z przygotowaniem założeń pro-
jektowych, praca nad koncepcjami realiza-
cji powierzonego zadania, przygotowanie 
i realizacja zamówień w ramach projektu, 
prowadzenie i nadzór prac montażowych, 
tworzenie dokumentacji założeniowej 
i wykonawczej na potrzeby realizowanego 
projektu, przygotowywanie dokumentacji 
powykonawczej realizowanego projektu, 
uprawnienia do programowania sterow-
ników PLC, programowanie systemu SCA-
DA, znajomość języka angielskiego, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca sam. ciężarowego 
wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. 
CE, kierowanie zespołem pojazdów pow. 
12 ton w transporcie drogowym rzeczy 
w ruchu międzynarodowym;

• kucharz 
wykształcenie zawodowe gastronomicz-
ne, ks. sanepidu, zapewnianie wysokiego 
poziomu obsługi klientów poprzez miłą 
i profesjonalną obsługę, przygotowywanie 
produktów zgodnie ze standardami oraz 
dbanie o ich najwyższą jakość, wykony-
wanie bieżących zadań w restauracji, m.in. 
dbanie o sprzęty, utrzymywanie porządku 
na stanowisku pracy, współpraca w zespole 
i wsparcie w realizacji celów restauracji;

• przedstawiciel handlowy 
wykształcenie min. średnie techniczne, mile 
widziane doświadczenie w przemyśle cięż-
kim, mile widziana komunikatywna znajo-
mość języka angielskiego, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Knurów, woj. śląskie;

• spawacz – ślusarz 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe, spawanie lekkich kon-
strukcji stalowych, obróbka ślusarska, dwie 
zmiany, mile widziany emeryt, miejsce 
pracy: Gliwice;

• operator ładowarki 
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia 
na ładowarkę II lub III klasy, doświadczenie 
zawodowe, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12, 

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

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

Oferty z 22 lutego 2018 r.

oferta pracy na stanowisko  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończe-
nie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów po-

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, 
świadectwo kwalifikacji zawo-
dowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-635.

oferta pracy na stanowisko:  
,,Mechanik 1’’

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa auto-

busów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. min. 2 lata pracy w PKM Gliwice 

w zakresie zadań lub min. 3 lata 
w zakresie zadań,

2. wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi posia-
danego przez PKM Gliwice taboru,

3. podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizowa-
nymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-662.

oferta pracy na stanowisko:  
,,elektromechanik 1’’  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa auto-

busów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. min. 2 lata pracy w PKM Gliwice 

w zakresie zadań lub min. 3 lata 
w zakresie zadań,

2. wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi posia-
danego przez PKM Gliwice taboru,

3. podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizowa-
nymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-662.

komendant  
Straży Miejskiej w Gliwicach,  

ul. bolesława śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice,

 ogłasza nabór do pracy na wolne 
stanowisko urzędnicze

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w termi-
nie do  9 marca 2018 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie: „kandydat na stanowisko 
urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo elektronicznie na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 9 marca 
2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawno-
ści fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie interne-
towej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

nabór nr kD.210.8.2018.kD-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale kadr, Szkoleń 
i Płac w pełnym wymiarze 

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 8 marca 
2018 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

Numer naboru Do/3/2018

Miejski Zarząd usług komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców bytomskich 25c, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
referenta ds. organizacyjno-handlowych na giełdzie samochodowej 

przy ul. błonie 12, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach na stronie mzuk.bip.
gliwice.eu w dziale Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy  na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do 13 marca 
2018 r. do godz. 15.00 w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 
25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/335-04-35.
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