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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

15 stycznia w Arenie Gliwice odbędzie się spotkanie jednego z najlepszych klubów 
w Polsce i wicemistrza kraju – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z włoską drużyną Cucine 
Lube Civitanova, w ramach Ligi Mistrzów CEV. Zapowiada się emocjonujące 
widowisko! Wejściówki dostępne są w salonach Empik, STS oraz wybranych 
punktach sieci Kolporter. Można je nabyć także online, na KupBilet.pl. Więcej 
informacji na stronie Arenagliwice.com. 

Są stare, ale ciągle na chodzie. 13 stycznia na Gliwickiej Giełdzie Samochodowej  
(ul. Kujawska 112) będą się ścigać samochody, których wartość nie przekracza tysiąca 
złotych. Wyścigi rozpoczną się o godz. 10.00. Imprezie będą towarzyszyć licytacje na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (fot. T. Pedrazzoli)

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Gliwic przeszedł kolorowy 
Orszak Trzech Króli. Uczestnicy wyruszyli o godz. 14.00 z różnych punktów miasta 
w trzech grupach – żółtej, czerwonej oraz niebieskiej – i spotkali się na Rynku. 
Każdy członek orszaku miał na sobie jakiś element stroju w kolorze grupy, z którą 
maszerował. Przy stajence wszyscy razem złożyli hołd Dzieciątku i Świętej Rodzinie. 
(fot. UM Gliwice)

Na lodowisku Piruet przy pływalni Olimpijczyk na osiedlu Kopernika można szlifować 
jazdę na łyżwach, ćwiczyć podskoki czy przeplatanki. Na początkujących łyżwiarzy 
czekają pomocne misie, na miejscu można również wypożyczyć i naostrzyć ły-
żwy. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20.00, 
a w weekendy w godz. od 10.00 do 20.00. Bilety dostępne są w cenach od 1 do 8 zł.  
(fot. M. Baranowski)

Liga Mistrzów w Arenie GliwiceWraki i gruchoty na start

Na powitanie Dzieciątka Ruszajmy na lód

Cichociemni byli żołnierzami Polskich Sił 
Zbrojnych, komandosami polskiego podzie-
mia, szkolonymi w Wielkiej Brytanii do zadań 
specjalnych. Podczas wojny wykonywali 
trudne misje konspiracyjne. Ich zadaniem, po 
desancie do okupowanej Polski, była walka 
partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami 
specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Rzeszy. Zajmowali się też organizacją 
i szkoleniem ruchu oporu w kraju. 

Z 316 Cichociemnych komandosów AK 
w działaniach wojennych zginęło 112. 
Obecnie żyje już tylko jeden z nich, Alek-

sander Tarnawski ps. „Upłaz”, który po 
zakończeniu wojny zamieszkał w Gliwi-
cach. Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem 
Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Uhonorowano go również Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, meda-
lem Pro Patria oraz szablą oficerską. Jego 
losy spisano w książce „Ostatni. Historia 
cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, 
pseudonim »Upłaz«”. 

Uroczystość mianowania Aleksandra 
Tarnawskiego na stopień majora odbyła 
się 19 grudnia w Willi Caro. Wzięli w niej 

udział m.in. przedstawiciele Miasta Gliwi-
ce: Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta 
Gliwice oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Krystyna Sowa.

Warto wiedzieć, że w Gliwicach przy 
kościele garnizonowym pw. św. Barbary 
znajduje się pomnik Gliwiccy Cichociemni.
 (mf)

Aleksander tarnawski, mieszkający w Gliwicach ostatni żyjący Cicho-
ciemny, został uhonorowany stopniem majora. Gratulacje w imieniu 
gliwickiego samorządu złożyli bohaterowi Andrzej karasiński, sekretarz 
Miasta Gliwice oraz krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca rady Miasta. 

Major tarnawski
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ZDrOWIE

Działająca od czerwca 2017 roku Pracownia kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Miejskim nr 4 przy ul. kościuszki 29  
ratuje życie pacjentów z Gliwic i powiatu gliwickiego pomimo braku finansowania z NFZ. trafiają tu osoby w ostrych 
zespołach wieńcowych i z zawałami serca oraz z obrzękami płuc. Przyszłość tego miejsca jest wciąż niepewna, 
choć w pracowni przeprowadzono już ponad 1 800 zabiegów angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych, 
koronarografii oraz wszczepień rozrusznika. 
Do gliwickiego oddziału kardio-
logii, funkcjonującego od czerw-
ca 2017 roku w poszerzonym 
zakresie i oferującego komplek-
sową, wysokospecjalistyczną 
opiekę kardiologiczną, trafiają 
pacjenci w stanach zagrożenia 
życia z Gliwic, Knurowa i Py-
skowic oraz mniejszych miej-
scowości powiatu gliwickiego. 
Utrzymujący się od wielu mie-
sięcy brak finansowania prac 
oddziału w ramach niepełnego 
kontraktu z NFZ-em powoduje, 
że nie ma tu planowych przyjęć. 
Obłożenie gliwickiej kardiologii 
jest jednak 100%, bo wykonuje 
się tutaj to samo, co w najlep-
szych śląskich placówkach, 
a ratuje każdego w stanie zagro-
żenia życia. Zespół kardiologów 
interwencyjnych, pielęgniarek 
i techników, kierowany przez dr. 
n. med. Tadeusza Zębika, pełni 
24-godzinny dyżur non stop. 

Gdy w połowie 2017 roku 
w Szpitalu Miejskim nr 4 
uruchamiano nowoczesną 
Pracownię kardiologii In-
wazyjnej, kontrakt dla niej 
gwarantował władzom miasta 

osobiście dyrektor śląskiego 
oddziału Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Słowa nie 
dotrzymał, choć starania 
szpitala o zabezpieczenie 
świadczeń medycznych w za-
kresie kardiologii inwazyjnej 
przez NFZ zostały wsparte 
pozytywną oceną konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie 
kardiologii, dr. hab. n. med. 
Marka Gierlotki. 

Z powodu braku pełnego 
finansowania dla oddziału, 
zaczął narastać dług całej gli-
wickiej placówki. Zaległości 
Funduszu z tytułu ratowania 
życia pacjentów sięgnęły już 
8 mln zł. Szpital, po wyczerpa-
niu arsenału dostępnych mu 
środków, napisał do prezesa 
NFZ-u, Andrzeja Jacyny, o pod-
jęcie decyzji w sprawie peł-
nego kontraktu dla gliwickiej 
kardiologii. Prezes Funduszu 
scedował działania na dyrek-
tora śląskiego oddziału NFZ-u, 
Jerzego Szafranowicza. Nakazał 
mu przeprowadzenie analizy 
obecnego stanu zabezpieczenia 
dostępu gliwiczan do świad-

czeń opieki zdrowotnej w za-
kresie kardiologii inwazyjnej.

ratujmy serca gliwiczan! 
Miasto nie odpuszcza.

Aby zapewnić finansowanie kar-
diologii inwazyjnej w Gliwicach, 
władze miasta zorganizowały 
spotkania z prezesem NFZ-u 
i dyrektorem śląskiego oddziału 
Funduszu, a także zaapelowały 
o silne wsparcie do parlamenta-
rzystów reprezentujących ziemię 
gliwicką i wojewody śląskiego. 
Pisma zawierające prośbę o po-
moc gliwiczanom w rozwiązaniu 
trudnej sytuacji szpitala oraz 
o informację zwrotną o podję-
tych działaniach otrzymali m.in. 
Jarosław Gonciarz, Piotr Pyzik, 
Barbara Dziuk i Wojciech Sza-
rama oraz wojewoda Jarosław 
Wieczorek. 

O tym, jak ważne jest funkcjo-
nowanie w mieście komplek-
sowej, wysokospecjalistycznej 
szpitalnej opieki kardiologicz-
nej z pełnym finansowaniem ze 
strony Narodowego Funduszu 
Zdrowia nie trzeba nikogo 

przekonywać. Dane Narodowej 
Bazy Danych Zawałów Serca 
AMI-Pl pokazują najdobitniej, 
że przed uruchomieniem Pra-
cowni kardiologii Inwazyjnej 
w Szpitalu Miejskim gliwicza-
nie z zawałem serca i miesz-
kańcy ościennych miejscowości 
byli leczeni inwazyjnie rzadziej, 
a ich śmiertelność była wyższa 
niż przeciętnie w wojewódz-
twie śląskim. 

W 2016 roku aż 453 pacjentów 
z zawałem serca, wymagających 
natychmiastowego leczenia 
inwazyjnego, w stanach zagro-
żenia życia transportowano 
z gliwickiego szpitala do Zabrza, 
Kędzierzyna-Koźla, Rybnika 
i Katowic. Mieszkańcy Gliwic 
i powiatu uzyskiwali specjali-

styczną pomoc średnio o 45 
minut później niż pozostali 
mieszkańcy województwa ślą-
skiego. Chorzy byli narażeni na 
powikłania, często bezpośred-
nio zagrażające życiu, a także 
zwiększenie ryzyka wystąpienia 
pozawałowej niewydolności 
serca.

tymczasem od początku dzia-
łalności Pracowni kardiologii 
Inwazyjnej w Szpitalu Miej-
skim wykonano tam ponad  
1 800 zabiegów, w tym ponad 
1 700 zabiegów angioplastyki 
w ostrych zespołach wieńco-
wych i koronarografii, a także 
zabiegi wszczepienia rozrusz-
nika. Najmocniej świadczy to 
o bardzo dużym zapotrzebowa-
niu na tego rodzaju usługi.  (kik)

Apel do gliwickich parlamentarzystów, wojewody śląskiego  
i dyrektora śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

To na Was spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i życie 
mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego.

trzeba ratować serca gliwiczan!

Decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach z 12 grudnia ub.r. 
Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany został do zapłace-
nia Szpitalowi Miejskiemu nr 4 kwoty 7 440 066,81 zł wraz 
z ustawowymi odsetkami za świadczenia zdrowotne udzielone 
pacjentom w stanie nagłym. 

Z OSTATNIEJ CHWILI
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BUDŻEt 2019

Finansowy plan rozwoju Gliwic na 12 kolejnych miesięcy jest pozytywny. Sprzyja temu stabilna, dobra kondycja 
ekonomiczno-gospodarcza miasta, pozwalająca na bezpieczne i płynne zarządzanie, realizację ważnych zadań 
lokalnego samorządu i kontynuację wielu inwestycji istotnych dla mieszkańców. O czym warto wiedzieć? 

Prognoza dochodów na 2019 r. kształ-
tuje się na poziomie 1,3 mld zł i jest 
o 106,4 mln zł wyższa niż w ubiegłym 
roku. Wydatki miasta zostały zaplano-
wane  na poziomie 1,5 mld zł – w po-
równaniu z rokiem ubiegłym nastąpił 
wzrost o kwotę 138,3 mln zł, z czego 
70 mln zł przypada na zadania inwe-
stycyjne. Różnica między dochodami 
a wydatkami (deficyt budżetowy) wy-
nosi 214,7 mln zł, o 31,9 mln zł więcej 
niż w roku ubiegłym (wykres nr 1).

Dla stabilności finan-
sowej miasta kluczowe 
znaczenie ma jednak 
nie różnica między 
dochodami i wydatkami 
liczonymi ogółem, ale 
między dochodami 
i wydatkami bieżącymi. 
W tym przypadku Gliwi-
ce są ponad 140,7 mln zł 
na plusie (wykres nr 2).

Podczas budżetowej sesji Rady Miasta 
wielokrotnie podkreślano charakter 
finansowego scenariusza rozwoju 
Gliwic na 2019 rok. Przeważały okre-
ślenia: „zrównoważony”, „pozytywny”, 
„odpowiedzialny”. Potwierdza to opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i anali-
zy niezależnych ekspertów agencji Fitch 
Ratings, jednej z trzech najbardziej roz-
poznawalnych instytucji wystawiających 
oceny wiarygodności kredytowej. W ich 
świetle kondycja ekonomiczno-finan-

sowa Gliwic jest niezmiennie stabilna 
i dużo lepsza niż w innych polskich 
miastach o porównywalnej liczbie 
mieszkańców.

Od lat Gliwice odno-
towują m.in. systema-
tyczny spadek stopy 
bezrobocia, która we-
dług aktualnych danych 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego, obrazujących 
stan na koniec listopada 
2018 r., wynosi w Gliwi-
cach 3,2%. Dla porów-
nania – w świetle tych 
samych danych bezro-
bocie w województwie 
śląskim utrzymuje się na 
poziomie 4,3%, a w kra-
ju – na poziomie 5,7%.

  wykres 1

  wykres 2

rok wielu inwestycji
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Pieniądze w budżecie  
miasta. Skąd pochodzą?  
Na co zostaną wydane?
Prawie 60% przewidywanych dochodów 
budżetowych miasta mają stanowić w tym 
roku dochody własne (767,9 mln zł).  
Ich źródłem będą przede wszystkim 
udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i firm, a także rosnące 
z roku na rok wpływy z opłat i podatków 
lokalnych, głównie w związku ze stałym 
wzrostem liczby nieruchomości podle-
gających opodatkowaniu (wykres nr 3).

Uzupełnią je także dochody z majątku 
(w głównej mierze z tytułu czynszów 
za najem lokali komunalnych), przeka-
zywane do Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przez ZBM-y.

Przyjęto 5 głównych 
założeń do planu wydat-
ków miasta. 

 Pierwszym jest ograniczenie wydatków 
bieżących, które pozwoliło uzyskać 
tzw. marżę operacyjną na poziomie 
12,23%, co zapewni środki finansowe 
na realizację inwestycji na satysfakcjo-
nującym poziomie. 

 Drugie założenie to zapewnienie fi-
nansowania programów i projektów 
unijnych kontynuowanych i rozpoczy-
nanych. 

 Trzecim jest zabezpieczenie środków 
na dofinansowanie zadań z zakresu 
edukacji (ponad poziom przyznanych 
subwencji i dotacji) środkami własnymi 
w wysokości 79,7 mln zł, gdyż sub-
wencja oświatowa została przyznana 
w wysokości ok. 218 mln zł, a wydatki 
na zadania bieżące własne z zakresu 
oświaty i wychowania (bez projektów 
unijnych) wynoszą ok. 297,7 mln zł. 

 Czwarte założenie wiąże się z fak-
tem, iż dotacje na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej także 
otrzymywane są w niewystarczającej 
wysokości. W celu ich realizacji nie-
zbędne jest więc dofinansowanie ze 
środków własnych miasta w wysokości  
9,2 mln zł. 

 Ostatnie założenie do planu wydatków 
sprowadza się do ustalenia poziomu 
wydatków inwestycyjnych zapewnia-
jących realizację już zakontraktowa-
nych umów oraz planowanych zadań 
wieloletnich. Przyjęto, że wydatki 
majątkowe stanowią 34,01% wydat-
ków ogółem, czyli kwotę 509,7 mln zł, 
w tym wydatki na realizację projektów 
unijnych 153,5 mln zł.

W 2019 r. miasto będzie 
nadal inwestować. 
Pula zaplanowanych 
wydatków majątkowych 
sięga prawie 510 mln zł, 
z czego na inwestycje 
zostanie przeznaczonych 
około 472,5 mln zł.

Blisko połowę wydatków na inwestycje 
pochłoną te związane z transportem 
(227,5 mln zł). Uwzględniono m.in. budowę 
południowej części obwodnicy miasta od  
ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej (98,2 mln zł),  
budowę Centrum Przesiadkowego  
(39,7 mln zł) oraz zachodniej części ob-
wodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do  
ul. Rybnickiej (25,4 mln zł). W planach zna-
lazły się też m.in.: rozbudowa ul. Portowej, 
przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwy-
cięstwa, zagospodarowanie terenu po nie-
czynnym torowisku tramwajowym w pasie 

drogowym ul. Chorzowskiej, kontynuacja 
przebudowy ulic Jagiellońskiej i Zabrskiej, 
przebudowa układu ulic Piwnej i ks. Hlubka. 

W grupie inwestycji związanych z gospodar-
ką mieszkaniową (łącznie 84,6 mln zł) naj-
większe środki zostaną przeznaczone na mo-
dernizację obiektów zasobu komunalnego 
(37,0 mln zł). Wśród inwestycji związanych 

z gospodarką komunalną i ochroną śro-
dowiska (70,2 mln zł) na uwagę zasługuje 
szereg działań związanych z ochroną prze-
ciwpowodziową (37,5 mln zł), modernizacją 
i rozbudową oświetlenia ulicznego, dofinan-
sowaniem zmian systemu ogrzewania oraz 

opracowaniem krótkoterminowych prognoz 
jakości powietrza. W sferze oświaty i wy-
chowania (45,7 mln zł) przewidziano dalsze 
modernizacje wybranych boisk szkolnych 
i blisko 50 obiektów placówek oświatowych, 
m.in. modernizację budynku Państwowej 
Szkoły Muzycznej przy ul. Ziemowita czy bu-
dowę nowych obiektów I LO przy ul. Zimnej 
Wody wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Z pozostałych zaplanowanych działań warto 
wymienić m.in. budowę nowego Szpita-
la Miejskiego (ok. 2,7 mln zł na projekt), 
rozbudowę gliwickiego lotniska (7 mln zł), 
modernizację obiektów Teatru Miejskiego 
(ok. 2,1 mln zł) czy budowę hali sportowej 
w Szkole Filomata przy ul. Bojkowskiej  
(ok. 1 mln zł).

W tym roku przewidziano również reali-
zację 86 zadań zaproponowanych przez 
gliwiczan w ramach budżetu obywatel-
skiego. Będą to propozycje z wszystkich 
21 osiedli, gdyż dla każdej listy osiedlowej 
został przekroczony minimalny wymagany 
próg frekwencyjny. Łącznie na zadania 
GBO 2019 przeznaczono 5 996 500 zł.

Uchwała budżetowa  
jest dostępna na  
stronie www.gliwice.eu  
w dolnej zakładce 
Samorząd (odnośnik 
Budżet miasta).

 (kik)

W miejskim budżecie nie zabraknie pieniędzy na modernizację kolejnych 
boisk szkolnych

  wykres 3

Rondo Zesłańców Sybiru jest pierwszym elementem południowej 
obwodnicy miasta

BUDŻEt 2019

W tym roku powinna się zakończyć modernizacja gliwickiego lotniska fo
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http://www.gliwice.eu/
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Z MIAStA

Za nami kolejny 
dobry rok 

To był pierwszy miejski sylwester zorgani-
zowany pod dachem. Pomysł się sprawdził 
– uczestnicy zabawy tańczyli i bawili się 
w Arenie Gliwice od godz. 21.00 aż do 3.00. 
6-godzinny maraton taneczny napędzała 
najlepsza muzyka grana przez DJ-ów. Zabawę 
rozkręcał duet Lambert & Handle, czyli Rafael 
Lambert (Polska) i Tony Handle (USA), oraz 
The Saint. 

Pokazy taneczne dawała żywiołowa grupa 
East Side Crew. Ekipa pasjonatów tańca dała 
popis swoich możliwości. Młodzi, zdolni, 
a hip-hop to ich żywioł – i to było widać. 
Dzięki tanecznym przerywnikom ESC całe 
towarzystwo w Arenie Gliwice było goto-
we do szaleństw na parkiecie. Właśnie o to 
chodziło!

Gwiazdą sylwestrowej nocy była Reni 
Jusis, piosenkarka i producentka, która 
specjalizuje się w muzyce elektronicz-
nej. To był wyjątkowy koncert! Reni 
promowała swój najnowszy, bardzo 
taneczny album „Ćma”. W piosenkach 
słychać było inspirację muzyką lat 80. 
i 90, a artystka w oryginalnej, futury-
stycznej kreacji świetnie prezentowała 
się na scenie.

Wielką atrakcją miejskiego sylwestra było 
też spektakularne laserowe widowisko. 
Zamiast pokazu pirotechnicznego mieliśmy 
okazję zobaczyć laserowe iluminacje, czyli 
kilkunastominutową feerię barw, zsynchro-
nizowaną z muzyką. To był sylwestrowy strzał 
w dziesiątkę! (mm)

2018 rok pożegnaliśmy bardzo hucznie – Miasto Gliwice zorganizowało fantastyczną zabawę taneczną 
na Małej Arenie w supernowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Grali świetni DJ-e, był też koncert 
awangardowej wokalistki reni Jusis i bardzo widowiskowy pokaz efektów laserowych. Frekwencja 
dopisała, a nowy 2019 rok rozpoczęliśmy w wyśmienitych humorach! 

to był niesamowity sylwester 
w Arenie Gliwice!
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 Prezydent Gliwic po raz kolejny przyznał 
nagrodę Gliwickiego Lwa. Uhonorował 
Artura Tomasika, prezesa zarządu Gór-
nośląskiego Towarzystwa Lotniczego, 
które kieruje Międzynarodowym 
Portem Lotniczym w Pyrzowicach. Ma 
znaczący udział w powstaniu i funk-
cjonowaniu Centrum Kształcenia Kadr 
Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach.

 312 579 zł zebrano podczas gliwic-
kiego 26. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. To o prawie 40 
tys. zł więcej niż w 2017 roku.

 Gliwice wykorzystują nowe techno-
logie w walce ze smogiem. Podczas 
kontroli domowych palenisk stoso-
wane są drony.

 Gliwicki Instytut Onkologii wzbogacił 
się o nowy supernowoczesny tomograf 
IQon Spectral ułatwiający lokalizację 
zmian patologicznych. To nowy system 
spektralnej tomografii komputerowej, 
który pozwala uniknąć przeprowadze-
nia ponownych badań z dodatkową 
dawką napromieniowywania pacjenta. 
Nowy sprzęt usprawnia diagnostykę 
i leczenie chorych na nowotwory.

 Gliwice znalazły się w czołówce pol-
skich miast, które w ciągu ostatnich 
lat najbardziej się rozwinęły i mają 
najlepsze perspektywy na przyszłość. 

Potwierdziły to wyniki badań prze-
prowadzonych przez Kantar Millward 
Brown na zlecenie Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

 Prezydent Gliwic Zygmunt Frankie-
wicz, jako jeden z 41 włodarzy gmin 
tworzących Górnośląsko-Zagłębiow-
ską Metropolię, został uhonorowany 
tytułem Samorządowca Roku 2017. 

Tytuł przyznaje Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”.

 Przy wsparciu finansowym Miasta 
Gliwice blok operacyjny oddziału 
okulistycznego Szpitala Wielospe-
cjalistycznego przy ul. Kościuszki 
powiększył się o nowoczesną salę 
operacyjną z wentylacją i klimatyza-
cją. Z budżetu miejskiego przekazano 
na ten cel 150 tys. zł. Zarządowi szpi-
tala udało się skompletować zespół 
lekarski i pielęgniarski. Dzięki temu 
szpital wygrał konkurs i świadczy 
usługi okulistyczne w ramach NFZ.

 W Gliwicach oddano do użytku kolej-
ne 32 mieszkania wybudowane przez 
ZBM I TBS. Inwestycja przy ul. Opol-
skiej kosztowała 6,6 mln zł. Miasto od 
lat konsekwentnie realizuje własny 
program, w ramach którego wybu-
dowano już niemal 2 tys. komforto-
wych lokali i zaspokojono potrzeby 
mieszkaniowe kilku tysięcy gliwiczan. 
W realizacji i planach są już kolejne 
inwestycje.

 Z badania opinii mieszkańców CBOS 
wynika, że Gliwice to dobre miejsce 
do życia. Miasto jest ładne, doskonale 
skomunikowane, bezpieczne, przyja-
zne dla mieszkańców w każdym wieku, 
– od dzieci, do seniorów. Na tle innych 
miast regionu wyróżnia się dobrą ofer-
tą edukacyjną, rekreacyjno-sportową 
i kulturalną, niskim bezrobociem oraz 
dużą liczbą inwestycji.

PODSUMOWANIE 2018

Gliwice mają za sobą kolejny bardzo dobry rok. W 2018 r. odbyło się w naszym mieście wiele 
ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych, oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, 
ratowano zabytki, inwestowano w infrastrukturę szkolną i służbę zdrowia. rozpoczynając 
kolejny rok, przypominamy najważniejsze wydarzenia 2018 r.

Za nami kolejny 
dobry rok 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC
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Gliwicki lew – miniaturowa brązowa kopia dzieła theodora kali-
dego – jest przyznawana efektywnym liderom firm oraz instytucji

W Szpitalu Wielospecjalistycznym przy ul. kościuszki został  
rozbudowany oddział okulistyki

Przy ul. Opolskiej powstały dwa czterokondygnacyjne bloki z mieszkaniami 1-, 2- i 3-pokojowymi  
o powierzchni od 33,40 do 86,70 m2
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 Gliwicki Rower Miejski „rozrósł 
się”  o 5 nowych stacji: w Łabę-
dach, Sośnicy, Szobiszowicach, na 
os. Obrońców Pokoju i przy Arenie 
Gliwice. W naszym mieście jest już 
15 stacji i 150 rowerów w czerwono-
niebieskich barwach.

 Gliwice testują woonerf przy  
ul. Siemińskiego. Pojawiły się par-
klety i siedziska oraz miejska zieleń. 
Kierowcy mogą jeździć z prędkością 
20 km/h, a pierwszeństwo mają pie-
si. Inwestycję sfinansowano z miej-
skiego budżetu.

 W Szpitalu Miejskim nr 4, przy ul. Zyg-
munta Starego, uruchomiono nowy 
OIOM. Miasto przekazało na ten cel 
1,6 mln zł. 

 21 kwietnia w Gliwicach wystąpił 
legendarny pianista zza Oceanu 
Chick Corea, uznawany za muzycz-
nego rewolucjonistę, kreatora nowej 
wizji jazzu.

 Na otwarcie Areny Gliwice odbył się 
koncert A State of Trance 850. Wy-
stąpił m.in. światowej sławy DJ Armin 
van Buuren. W imprezie wzięło udział 
14 tys. gości, w tym ok. 2 tys. z za-
granicy. Pierwszą imprezą na Małej 
Arenie były Mistrzostwa Europy w Ju
-Jitsu, w których o tytuły walczyło 322 
zawodników z 22 krajów. Wcześniej 
32 tys. osób wzięło udział w Dniach 
Otwartych hali. Arena ma 70 tys. m2, 
spektakularny system podwieszenia 
scenicznego, największą w Europie, 
18-metrową ściankę wspinaczkową. 

 Gliwice po raz kolejny zostały uznane 
za jeden z najlepszych samorządów 
w Polsce. Nasze miasto zajęło I miej-
sce w Rankingu Finansowym Samo-
rządu Terytorialnego. Bardzo dobrą 
i stabilną kondycję ekonomiczno-fi-
nansową naszego miasta po raz kolej-
ny potwierdziła też światowa agencja 
Fitch Ratings. Agencja podtrzymała 
rating Gliwic na poziomie najwyższym 
z możliwych do osiągnięcia przez pol-
skie miasta.

 To bardzo koncertowy miesiąc 
w naszym mieście. Gliwiczanie brali 
udział w wielu imprezach kultural-
nych i koncertach, m.in.: Andrzeja 
Piasecznego, Fisz Emade Tworzy-
wo, Macieja Maleńczuka, C-Boola, 
Mandee i Marii Mathei, Michała 
Szczygła i Sylwii Lipki. Okazją do 
świętowania był Dzień Dziecka, 
Noc Świętojańska i Industriada – 

wszystkie te wydarzenia są w Gli-
wicach obchodzone w szczególny 
sposób.

 Po raz kolejny Miasto uhonorowało Li-
derów Społecznych Gliwic. Doceniono 
i nagrodzono tych, którzy wyróżnili się 
życzliwością i gotowością do pracy 
na rzecz innych. Przyznano też tytuł 
Gliwickiego Promotora Kultury za 
najbardziej innowacyjną kampanię 
promującą gliwickie wydarzenie kul-
turalne. 

 Po modernizacji pełen atrakcji park 
Chrobrego został oddany do użytku 
mieszkańców. Inwestycja kosztowała 
około 7,8 mln zł. Z miejskiego bu-
dżetu na ten cel wydano ok. 6,5 mln 
zł, a ponad 1,3 mln zł pochodzi ze 
środków unijnych. Obecnie to jeden 
z najbardziej zachwycających parków 
na Śląsku!

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 to 
kolejna gliwicka placówka oświatowa, 
która zyskała nowoczesne, wielofunk-
cyjne boiska oraz bieżnię do skoku 
w dal.

 Międzynarodowe I Grand Prix Gli-
wic w Lekkiej Atletyce. Na nowo-
czesnej arenie przy ul. Syriusza nie 
zabrakło emocji i sławnych spor-
towców, m.in. młociarza Wojciecha 
Nowickiego, biegaczek Anny Sabat 
i Patrycji Wyciszkiewicz. W rywali-
zacji wzięło udział 160 najlepszych 
lekkoatletów! 

 Wznowił działalność oddział neuro-
logiczny i udarowy w szpitalu przy 
ul. Radiowej, a w Szpitalu Miejskim 
nr 4 przy ul. Kościuszki chirurgia 
dziecięca.

 Kolejny etap Masterplanu za nami. 
Nowe oświetlenie pojawiło się w Osi 
Politechniki, wzdłuż ul. Marcina Strzo-
dy, prymasa Stefana Wyszyńskiego  
i na placu marszałka Piłsudskiego.

 Wręczono Nagrody Prezydenta Miasta 
w dziedzinie sportu. Uhonorowano 
najlepszych zawodników, trenerów 
i działaczy sportowych minionego roku.

 W gliwickiej onkologii otwarto uni-
kalne Centrum Radiochirurgii Nowo-
tworów. Supernowoczesna placówka 
działa przy Zakładzie Radioterapii IO. 
Jest wyposażona w najnowszy sprzęt 
pozwalający na nieinwazyjne leczenie 
pacjentów. To aparatura, której nie 
posiada żadna inna placówka w Polsce.

 Prezydent Gliwic Zygmunt Frankie-
wicz po raz kolejny został uznany za 
jednego z najlepszych prezydentów 
miast w Polsce. W rankingu tygodnika 
„Newsweek” zajął wysokie czwarte 
miejsce.

PODSUMOWANIE 2018

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Zmodernizowany OIOM w Szpitalu Miejskim wyposażono m.in. 
w wysokiej klasy monitory funkcji życiowej, nowoczesne respira-
tory, łóżka intensywnej terapii i urządzenie nerkozastępcze

Arena Gliwice – najnowocześniejszy i jeden z największych obiektów widowiskowo-sportowych  
w Polsce – w maju oficjalnie rozpoczęła swoją działalność

Park Chrobrego przyciąga mnóstwem atrakcji. Jest m.in. plac zabaw, siłownia, ścieżka zdrowia, pod-
niebna deskorolka, pole do gry w bule i disc golfa oraz gustowne meble miejskie i wielkie linarium
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 Rozpoczęto prace budowlano-re-
montowe w niemal 50 gliwickich 
placówkach oświatowych. Koszt robót 
oszacowano na około 16 mln zł.

 Gliwice znalazły się na mocnej 4. po-
zycji w rankingu najzamożniejszych 
samorządów Pisma Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota”. Gliwice 
uznano też za najzamożniejsze miasto 
w regionie. Ranking jest opracowywa-
ny na podstawie danych z GUS.

 Miasto wdrożyło szybkie płatności 
online. Dzięki temu gliwiczanie mogą 
w wygodny i bezpieczny sposób do-
konywać koniecznych płatności za 
większość standardowych czynności 
urzędowych w domu, przez Internet.

 Miasto przygotowało niezwykłe 
wyprawki dla maluszków witających 
świat w Gliwicach. Od września każde 
dziecko urodzone w gliwickim Szpita-
lu Wielospecjalistycznym otrzymuje 
m.in. miękki kocyk i elastyczny komin. 

 Kolejne imprezy w Gliwicach i koncerty. 
Żegnając lato, gościliśmy m.in. Sylwię 

Grzeszczak, Kamila Bednarka i InoRos. 
W Gliwicach wystpili także: Marcin 
Wyrostek, Sąsiedzi i The Jazz Miglance.

 Politechnika Śląska, PWiK w Gliwi-
cach oraz Śląskie Centrum Logistyki 
znalazły się wśród laureatów 9. edycji 
konkursu „Marka Śląskie”. Podczas gali 
wyróżniono również prezydenta Gliwic 
Zygmunta Frankiewicza. Otrzymał on 
Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby 
Gospodarczej za działalność na rzecz 
rozwoju samorządu gospodarczego.

 Rondo turbinowe przy ul. Bojkow-
skiej jest gotowe. To jeden z elemen-
tów południowej obwodnicy miasta. 
Wykonano również m.in. przebu-
dowę 400-metrowego fragmentu  
ul. Bojkowskiej. Przedsięwzięcie 
zostało sfinansowane ze środków 
budżetu miasta. Budowa kosztowała 
6 mln zł.

 „Nowe Gliwice” świętowały 10-lecie 
istnienia. W ciągu dekady poindu-
strialny teren dawnej kopalni Gliwice 
zmienił się w tętniącą życiem mekkę 
firm z branży nowych technologii. 
Z tej okazji w Gliwicach wystąpił m.in. 
zespół Lao Che. 

 Ruszyła rozbudowa gliwickiego Ho-
spicjum przy ul. Daszyńskiego. Miasto 
wsparło inwestycję kwotą 300 tys. zł. 
Po zakończeniu prac na powierzchni 
łącznie około 1 800 m2 znajdą się m.in. 
sale chorych, gabinety zabiegowe i le-
karskie, pokój pielęgniarek, kaplica, 
kuchnia, magazyny, zaplecza socjalne 
oraz serwerownia. Cały obiekt będzie 
spełniał wymogi stawiane oddziałom 
opieki paliatywnej. Koszt inwestycji to 
ponad 9 mln zł.

 Otwarto czwartą ekologiczną kwa-
terę na gliwickim wysypisku. Na 
powierzchni 4 ha zmieści się około 
650 tys. m3 odpadów, co oznacza, 
że będzie mogła być eksploatowana 
przez około 20 lat.

 Gliwice zdominowały ranking Pisma Sa-
morządowego „Wspólnota” w kategorii 
miast na prawach powiatu, ze średnimi 
wydatkami inwestycyjnymi per capita. 
Świetnie skomunikowane, nowoczesne 
i dynamiczne, z prężną gospodarką, 
przyjazną polityką samorządu wobec 
inwestorów i dobrą kondycją ekono-
miczną. Takie właśnie są Gliwice, których 
rozwój napędzają m.in. wielkie miejskie 
inwestycje. Nic więc dziwnego, że nasze 
miasto znalazło się na szczycie rankingu 
Liderzy Inwestycji 2015–2017.

 Ruszyła budowa 144 nowych miesz-
kań przy ul. Kujawskiej. Będzie kosz-
tować około 13 mln zł i w większości 
zostanie sfinansowana z miejskiego 

budżetu. Klucze do mieszkania w sze-
ściu blokach mieszkańcy odbiorą 
w 2022 r. 

 Uczniowie SP nr 13 w Żernikach 
mogą korzystać z nowego budynku. 
Na powierzchni 1 127 m2 znalazły się 
szatnie, świetlica i sale lekcyjne oraz 
pracownia fizyczna i chemiczna. 
Ponadto zagospodarowano teren 
wokół. Na ten cel z miejskiego bu-
dżetu wydano 4 mln zł.

 Prezydent Gliwic wręczył nagrody 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechniania kultury. Laureata-
mi XXV edycji konkursu zostali: Jacek 
Ukleja, Maciej Kaliszan, Krzysztof 
Siwczyk, Anna Zawisza-Kubicka, Be-
ata Mendyka-Sokołowska i Grzegorz 
Gutowski.

 Gliwiczanie wybrali. Prezydentem 
miasta na kolejną kadencję został 
Zygmunt Frankiewicz, zdobywając 
72,3% głosów. Wybraliśmy też 25 
miejskich radnych, którzy przez 
najbliższe 5 lat będą podejmować 
najważniejsze decyzje dotyczące 
miasta.

 Gliwice zajęły I miejsce w Rankin-
gu Samorządów Najdynamiczniej 
Zwiększających Liczbę Osób Pracu-
jących w latach 2003–2017. Ranking 
przygotowano w oparciu o niezależ-
ne dane GUS.

 Kolorowy plac zabaw zyskały przed-
szkolaki z placówki przy ZSO nr 2 
w Łabędach. W planach jest jeszcze 
teren rekreacyjno-wypoczynkowy 
oraz modernizacja boiska.

 Zakończyła się modernizacja skweru 
przy ul. Wolności w Łabędach. Poja-
wiły się nasadzenia, nowe ławki, stoły 
do gry i stojaki na rowery.

 Można już korzystać ze zmodernizowa-
nych boisk na terenie Piaskowej Doliny 
w Łabędach. Do dyspozycji gliwiczan 
są boiska do piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki i piłki nożnej oraz stoły do 
tenisa stołowego i szachów. Inwestycja 
kosztowała 126 635 zł i została sfinan-
sowana z budżetu miejskiego.

PODSUMOWANIE 2018

LIPIEC

WRZESIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

Maleństwa, które przyszły na świat w Szpitalu Wielospecjali-
stycznym przy ul. kościuszki, opuszczają go już  
ze specjalną gliwicką wyprawką

Centrum Edukacji i Biznesu – „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej to wyjątkowe miejsce,  
gdzie przeszłość łączy się z przyszłością, historyczne wnętrza goszczą nowoczesne firmy

Gliwice od lat z powodzeniem realizują swój własny program 
mieszkaniowy. kolejna inwestycja ruszyła przy ul. kujawskiej
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 W hali widowiskowo-sporto-
wej Arena Gliwice otwarto 
„Chwyciarnię”. Ponad 19-me-
trowa ścianka wspinaczkowa 
zajmuje powierzchnię niemal  
1 000 m2. Znajduje się tam część 
do biegania „Speed Climbing” 
w formacie umożliwiającym bicie 
rekordu świata oraz jedyna w Polsce 
ścianka gier i zabaw interaktywnych 
dla dzieci.

 Oddano do użytku pumptrack przy 
ul. Akademickiej. Tor składa się 
z muld i wzniesień umożliwiających 
rozpędzenie roweru do prędkości 
pozwalającej na jazdę bez pedało-
wania i utrzymanie rytmu jazdy. 

 Prezydent Gliwic uhonorował naj-
zdolniejszych uczniów, przyznając 
Gliwicki Laur Nauki. Wyróżnienia 
otrzymali także dyrektorzy placó-
wek i nauczyciele, dzięki wsparciu 
których młodzi gliwiczanie mogą 
rozwijać swoje pasje i wygrywać nie 
tylko krajowe, ale także międzyna-
rodowe olimpiady i konkursy.

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych w Gliwicach świętowaliśmy 
z wielkim rozmachem, przy muzyce ze-
społu IRA. W trakcie uroczystości pozna-
liśmy zwycięzców konkursu ogłoszonego 
przez prezydenta Gliwic. Gliwiczaninem 
bez barier 2018 została Alicja Śledź, 

wyjątkowo aktywna działaczka i twarz 
Gliwickiego Stowarzyszenia Amazonek.

 4 grudnia w siedzibie gliwickiej firmy Fu-
ture Processing zarejestrowano pierw-
sze informacje wysłane przez satelitę 
PW-Sat2, który ruszył w kosmos na po-
kładzie rakiety Falcon 9. Wynika z nich, 
że satelita działa prawidłowo. FP oraz 
FP Instruments wspierają projekt, re-
alizowany przez Studenckie Koło Astro-

nautyczne (SKA) PW. Najważniejszym 
zadaniem w trakcie zaplanowanej na 
40 dni misji satelity jest przetestowanie 
żagla deorbitacyjnego, który może być 
rozwiązaniem problemu coraz większej 
ilości śmieci w kosmosie.

 Zakończono budowę nowej siedziby 
przedszkola obecnie działającego przy 
ul. Sopockiej 6. Na najmłodszych cze-
ka 30 miejsc. Inwestycja o wartości 
470 tys. zł w większej części została 
sfinansowana z miejskiego budżetu.

 W Gliwicach świętowano Międzynaro-
dowy Dzień Wolontariusza. Prezydent 
Gliwic uhonorował dziesięciu Wolon-
tariuszy Roku 2018. 

 W Gliwicach powstanie Centrum 
Ochrony Klimatu i Środowiska. Przed-
stawiciele Miasta Gliwice, Politechniki 
Śląskiej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii oraz fundacji Bertranda 
Piccarda podpisali list intencyjny w tej 
sprawie. Placówka będzie pełniła 
funkcję badawczą i dydaktyczną.

 Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy 
jak co roku przyciągnął tłumy.

 W Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich otwarto nową wystawę stałą. 
Ekspozycja „Żydzi na Górnym Śląsku” 
prezentuje wielowiekową historię 
górnośląskich Żydów za pomocą 
eksponatów i multimediów. 

 Świetnie bawiliśmy się również pod-
czas miejskiego sylwestra w Arenie 
Gliwice. W ciągu zaledwie kilku 
miesięcy odbyły się tam łącznie 64 
wydarzenia o charakterze sporto-
wym, rozrywkowym, kulturalnym 
i wystawienniczym, m.in. Sensation 
Rise, Festiwal Jimek+, galę boksu, 
KSW, Disney on Ice. Obiekt odwiedzi-
ło już ponad 160 tys. osób. Obecność 
gości z kraju i zagranicy przełożyła się 
na widoczny wzrost cen w gliwickich 
hotelach, odnotowany m.in. przez 
portal rezerwacyjny HRS.

 (mf)

GRUDZIEŃ

W hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice otwarto „Chwyciarnię”, jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych obiektów  
dla miłośników sportów ekstremalnych

Z toru rowerowego w pobliżu parku Chrobrego mogą korzystać  
miłośnicy wyczynowej jazdy

Samorząd miasta Gliwice z wielką determinacją angażował się w ratowanie Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich. Obecnie to jeden z najpiękniejszych zabytków w mieście i jeden z najlepiej zacho-
wanych obiektów żydowskich w regionie
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WAŻNE DlA MIESZkAńCóW

Było „wieczyste”, jest własność 
to bardzo ważna wiadomość dla tysięcy gliwiczan – osób fizycznych i prawnych. Z początkiem roku użytkowanie 
wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się automatycznie we własność. Dotyczy to 
zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach.
W lipcu ub.r. Prezydent RP podpisał usta-
wę o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. Dotyczy to zarówno domów 
jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach 
czy kamienicach, wraz z budynkami gospo-
darczymi, garażami i innymi obiektami lub 
urządzeniami budowlanymi umożliwiają-
cymi prawidłowe i racjonalne korzystanie 
z budynków mieszkalnych. 

Likwidacja „wieczystego” w mieszkaniów-
ce nastąpiła wraz z nowym rokiem. Jeżeli 
do tej pory ktoś co roku uiszczał opłatę za 
użytkowanie wieczyste, ponieważ jego 
blok, dom lub kamienicę wybudowano „na 
użytkowaniu wieczystym”, to 1 stycznia stał 
się automatycznie właścicielem lub współ-
właścicielem tego gruntu.

Jakie formalności  
dotyczą przekształcenia?
Podstawę ujawnienia prawa własności 
gruntu w księdze wieczystej oraz w ewi-
dencji gruntów i budynków ma stanowić 
zaświadczenie Prezydenta Miasta Gli-
wice potwierdzające przekształcenie. 
każdy właściciel otrzyma taki dokument 
bezpłatnie w terminie do 12 miesięcy od 
dnia przekształcenia, bez konieczności 
składania wniosku. Zaświadczenie będzie 
również przesłane przez Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami do Sądu Rejonowego 
(wydziału Ksiąg Wieczystych), a z tytułu 
zmiany zapisów w księgach wieczystych 
właściciel nie będzie ponosił żadnych opłat. 

 – Bezpłatne zaświadczenie będzie wyda-
wane „z urzędu” po przeanalizowaniu, czy 
dana nieruchomość podlega przekształ-
ceniu. Nie ma więc konieczności składa-
nia wniosków czy też osobistej wizyty 
w urzędzie – zaznacza Aleksandra Wysocka, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ustawa przewiduje, że zaświadczenie będzie 
można też uzyskać na wniosek właściciela, 
w terminie 4 miesięcy od daty jego złożenia. 
W takim przypadku wniosek podlega opłacie 
skarbowej w wysokości 50 zł. Nowelizacja 
ustawy, podpisana 31 grudnia przez Prezy-
denta RP, wprowadziła również dodatkową 
możliwość uzyskania zaświadczenia – na 
wniosek właściciela lokalu, uzasadniony po-
trzebą jego zbycia. Zaświadczenie wydawane 
będzie w terminie 30 dni od daty złożenia 
wniosku, który również podlega opłacie skar-
bowej (50 zł). Aby otrzymać zaświadczenie 
w tym szczególnym trybie, konieczne będzie 
jednak przedłożenie wraz z wnioskiem aktu 
notarialnego umowy przedwstępnej zbycia 
lokalu.

Ile zapłacić  
za przekształcenie?
Pamiętajmy – nie będzie już dotychczasowej 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego! Za przekształcenie należy zapłacić 20 
rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty 
te odpowiadają wysokości opłaty rocznej 

za użytkowanie wieczyste, jaka obowią-
zywałaby w 2019 roku. Termin na zapłatę 
pozostanie bez zmian – do 31 marca każdego 
roku. Wyjątek stanowi opłata należna za 
rok 2019, którą trzeba uiścić do 29 lutego 
2020 roku. Należy też pamiętać, że opłatą 
przekształceniową będzie obciążany każdy 
nowy właściciel nieruchomości podlegają-
cej przekształceniu!

Co zrobić, jeśli „wieczyste” 
zostało już opłacone z góry?
– W ustawie zostało przewidziane roz-
wiązanie dla osób, które miały wniesioną 
opłatę roczną za użytkowanie wieczyste 
za cały okres z góry. Dla nich przekształ-
cenie jest nieodpłatne – przypomina 
Aleksandra Wysocka. 

Czy opłata przekształcenio-
wa będzie zmieniana?
Opłata przekształceniowa może podlegać 
waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dokonać tego będzie można 
z urzędu lub na wniosek właściciela nieru-
chomości, nie częściej jednak niż raz na 3 
lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

Czy przekształcenie można 
opłacić za jednym razem?
Przewidziano obligatoryjną bonifikatę 
w wysokości 60% dla użytkowników 
gruntów Skarbu Państwa – w przypadku 
płatności z góry dokonanej w 2019 roku. 
W kolejnych latach będzie obniżana o 10%.

Co z bonifikatą „miejską” 
w Gliwicach?
W odniesieniu do gruntów stanowiących 
własność Gminy Gliwice, o ewentualnym 
udzieleniu bonifikaty i jej wysokości 
zadecyduje Rada Miasta na podstawie 
uchwały. Na razie przeprowadzane są 
analizy skutków wprowadzenia bonifikaty.

– Warto pamiętać, że podjęcie decyzji w tak 
ważnej sprawie nie może odbywać się w sy-
tuacji braku stabilności ustawodawczej – 
mówi zastępca prezydenta Gliwic Adam 
Neumann. – Prezydent RP Andrzej Duda 

dopiero co podpisał nowelizację ustawy 
przekształceniowej, która weszła w życie 
1 stycznia, a w kolejce legislacyjnej są jesz-
cze dwa kolejne projekty zmiany tej samej 
ustawy: senacki i Koalicji Obywatelskiej. 
Trudno odgadnąć, jaki będzie ostateczny 
kształt przepisów i czy nie będą wprowa-
dzone jakieś zmiany w zakresie bonifikat. 
Musimy zaczekać do zakończenia procesu 
legislacyjnego. Aktualnie nie planujemy 
przygotowania projektu uchwały Rady 
Miasta w zakresie ustalenia jakichkolwiek 
bonifikat od opłaty przekształceniowej – 
podkreśla Adam Neumann.

Warto zastanowić się, jak na 
udzielenie bonifikaty dla prze-
kształconych z mocy prawa zare-
agowaliby mieszkańcy, którzy 
już dokonali przekształcenia.

Przed wejściem w życie nowej ustawy ist-
niały możliwości prawne dobrowolnego 
przekształcenia użytkowania wieczystego 
na własność m.in. w trybie administracyj-
nym na podstawie ustawy o przekształceniu 
z 2005 roku, na wniosek użytkowników 
wieczystych. Z tej możliwości skorzystało 
wielu mieszkańców Gliwic – tylko w okre-
sie od 2012 do 2018 roku było to 1 180 
użytkowników wieczystych. Procedura ta 
wymagała sporego wysiłku, gdyż konieczne 
było złożenie wniosku przez większość wła-
ścicieli lokali we wspólnocie, co nie zawsze 
było łatwe. Po wydaniu decyzji użytkownicy 
wieczyści zobowiązani byli do wniesienia 
opłaty stanowiącej różnicę między wyceną 
prawa własności i prawa użytkowania wie-
czystego. W niektórych przypadkach były 
to całkiem spore kwoty. Przykładowo za 
przekształcenie prawa do nieruchomości 
zabudowanej domem jednorodzinnym 
w dzielnicy Wilcze Gardło, o pow. gruntu  
ok.1 000 m2, jednorazowa opłata wyniosła  
88 tys. zł. Gdyby ta sama nieruchomość pod-
legała dziś przekształceniu z mocy prawa, 
opłata za przekształcenie wyniosłaby 50 tys. zł  
(2,5 tys. zł rocznie przez okres 20 lat). 

Czy ustawa powinna wchodzić 
między strony umowy?

Należy też podkreślić, że użytkowanie 
wieczyste jest niczym innym jak notarialną 
umową zawartą między dwiema stronami: 
Miastem (czy też Skarbem Państwa) i na-
bywcą lokalu. Ustanawiając użytkowanie 
wieczyste, strony ustaliły przed notariu-
szem, że z prawem tym związany jest obo-
wiązek wnoszenia opłat rocznych przez 99 
lat. Dziś ustawa zmieniła tę umowę, skra-
cając okres tej płatności do najbliższych 20 
lat i wprowadzając obowiązkową bonifikatę 
dla gruntów Skarbu Państwa. 

Duża grupa mieszkańców sko-
rzystała już z ulg przy wykupie 
swoich lokali. 

W 2018 roku w Gliwicach było ok. 40 tys. 
użytkowników wieczystych: ok. 29 tys. na 
gruntach Gminy Gliwice i ok. 11 tys. na 
gruntach Skarbu Państwa. Większość tych 
tytułów prawnych powstała w latach 90. XX 
wieku w okresie masowej sprzedaży lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców. Wówczas 
obowiązywała uchwała Rady Miejskiej o 70% 
bonifikacie zarówno od ceny lokalu, jak 
i gruntu. Drugą dużą grupą użytkowników 
wieczystych są mieszkańcy, którzy wykupili 
lokale od spółdzielni mieszkaniowych. Należy 
przypomnieć, że spółdzielnie uwłaszczyły się 
na gruntach gminnych bez ponoszenia tzw. 
pierwszej opłaty wynoszącej 25% wartości 
własności gruntu. 

Warto też mieć wiedzę, jakie byłyby dla 
miasta finansowe skutki wprowadzenia bo-
nifikaty. Roczne wpływy do budżetu miasta 
z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wie-
czyste wynosiły do tej pory ok. 4,5 mln zł.  
Jeśli wszyscy mieszkańcy chcieliby skorzy-
stać z możliwości uzyskania 60% bonifikaty 
i wpłaciliby opłatę jednorazowo za okres 
20 lat, to uszczuplenie budżetu sięgnęłoby 
kwoty 54 mln złotych.  (GN/kik)
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Wiosną wybory do rad Osiedli 
Z MIAStA

W bieżącym roku kończy się obecna kadencja gliwickich 
rad Osiedli. kolejne wybory do rO odbędą się 7 kwietnia.

Gliwice podzielone są na 21 osie-
dli. W 19 funkcjonują obecnie 
Rady Osiedli, których kadencja 
dobiega końca. Rady są jed-
nostkami pomocniczymi miasta 
stanowiącymi pomost pomiędzy 
mieszkańcami a władzami Gli-
wic. Gremia te opiniują projekty 
uchwał Rady Miasta dotyczące 
danego osiedla, wypowiadają się 
na temat planów zagospodaro-
wania przestrzennego czy też pla-
nowanych inwestycji i remontów, 
biorą udział w organizowanych 
przez prezydenta konsultacjach 
w wielu kwestiach dotyczących 
funkcjonowania miasta, informu-
ją mieszkańców o istotnych spra-
wach dziejących się w Gliwicach.

Działalność rad Osiedli 
obejmuje szereg inicja-
tyw, do których zaliczyć 
można organizację 
imprez kulturalnych, za-
wodów sportowych czy 
festynów rekreacyjnych.

Wiele przedsięwzięć odbywa 
się cyklicznie i na stałe wpisało 
się do kalendarza imprez miej-
skich. Członkowie Rad Osiedli 
działają społecznie, co oznacza, 
że za swoją pracę nie pobie-
rają wynagrodzenia. Miasto 
zapewnia Radom Osiedli pie-
niądze w budżecie na bieżącą 
działalność, a kwoty są zależne 
od liczby mieszkańców danego 
osiedla.

7 kwietnia odbędą się kolejne 
wybory do rad Osiedli nowej 
kadencji we wszystkich gli-
wickich osiedlach: Baildona, 
Bojkowie, Brzezince, Czecho-
wicach, Kopernika, Ligocie Za-
brskiej, Łabędach, Obrońców 
Pokoju, Ostropie, Politechnice, 
Sikorniku, Sośnicy, Starych 
Gliwicach, Szobiszowicach, 
Śródmieściu, Trynku, Wilczym 
Gardle, Wojska Polskiego, 
Wójtowej Wsi, Zatorzu oraz 
Żernikach. Zamieszczona po-
niżej mapka pokazuje granice 
osiedli. W każdym z nich wy-

bieranych będzie 15 członków 
Rady Osiedla, niezbędnych do 
jej funkcjonowania. Zachęca-
my do zgłaszania kandydatów 
i udziału w wyborach!

Szczegółowa informacja o wy-
borach znajduje się w ramce 
obok.

Przypominamy, że zasady prze-
prowadzania wyborów zawarte 
są w ordynacji wyborczej do Rad 
Osiedli, stanowiącej fragment 
Statutów Osiedli. Dokument ten 
znajduje się na stronie www.gli-
wice.eu (boczny baner WYBORY 
DO RAD OSIEDLI) i w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
Samorząd / Rady Osiedli / Wy-
bory do Rad Osiedli, a także na 
elektronicznej tablicy ogłoszeń 
w holu głównym gmachu Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 
21. W powyższych publikatorach 
zamieszczane będą wszystkie 
bieżące informacje związane 
z wyborami.   
 (br/kik)

Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 7 kwietnia 2019 r. 
termin wyborów do rad Osiedli: Baildona, Bojków, Brzezinka, 
Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców 
Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, 
Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Pol-
skiego, Wójtowa Wieś, Zatorze oraz Żerniki. W każdym z osiedli 
wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania (czynne prawo 
wyborcze) mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego reje-
stru wyborców najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed 
terminem wyborów, tj. najpóźniej 5 kwietnia 2019 r. Natomiast 
prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają mieszkań-
cy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej 
w dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla.

Do stałego rejestru wyborców można wpisać się w Wydziale 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 
21 (pokój 221 lub 218 na II piętrze), w godzinach pracy Urzędu.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w Osiedlu 
jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla. 
W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 
15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, 
a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 (w Biurze rady Miasta, pokój 
136 na I piętrze) w godzinach pracy Urzędu lub listownie na 
adres Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (decyduje data 
stempla), w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia, tj. do 1 lutego 2019 r. włącznie.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 
mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców 
najpóźniej w dniu złożenia kandydatury w Urzędzie Miejskim. 
Kandydat nie może udzielić poparcia sobie.

Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja 
Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami 
dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów. kandydaci 
i osoby popierające mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do 
uwag Miejskiej komisji Wyborczej lub pisemne wnioski o 
dokonanie poprawek w zgłoszeniu, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia ogłoszenia.

Formularze zgłoszenia kandydatów dostępne są w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 (na stanowisku Informacji 
w Biurze Obsługi Interesantów na parterze i w Biurze rady 
Miasta, pokój 136 na I piętrze) w godzinach pracy Urzędu oraz 
na stronie internetowej Gliwice.eu (baner na stronie głównej) 
i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu (zakładka: 
Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli).

Wszystkie dane w formularzu zgłoszenia są wymagane.

W ww. witrynach internetowych dostępna jest także ordynacja 
wyborcza oraz inne ważne informacje dotyczące wyborów.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Rady Miasta, 
tel. 32/238-54-27, 32/238-54-29 w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego.

Andrzej karasiński
Przewodniczący Miejskiej komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów do rad Osiedli w Gliwicach

INFORMACJA O WYBORACH
DO RAD OSIEDLI
W GLIWICACH

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 1–2/2018 (933–934), 10 stycznia 2019 13

AktUAlNOŚCI / OGłOSZENIA

OFERtY pRACY

Szpital Miejski nr 4  
w Gliwicach Sp. z o.o.,  

ul. Zygmunta Starego 20,
poszukuje kandydata  

na stanowisko:
GłóWNEGO kSIĘGOWEGO.

MIEJSCE PrACy: 
Gliwice,  
ul. Zygmunta Starego 20.

WyMAGANIA: 
• co najmniej 5-letnie do-

świadczenie,
• wykształcenie wyższe 

kierunkowe,
• doświadczeniem w służ-

bie zdrowia.

OFErUJEMy:
• zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę,
• umowa na okres próbny 

z możliwością stałego za-
trudnienia,

• szkolenia umożliwiające 
dalszy rozwój i podno-
szenie kwalifikacji.

WyMAGANE DOkUMENty:
• CV,
• kserokopie dokumen-

tów potwierdzających 
staż pracy oraz kwali-
fikacje.

MIEJSCE SkłADANIA 
OFErt:
dokumenty należy składać 
w Dziale Kadr i Płac w godz. 
od 8.00 do 13.00, ul. Zyg-
munta Starego 20, Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo 
do odpowiedzi na wybrane 
aplikacje i skontaktujemy 
się z wybranymi kandy-
datami.

Prosimy o dopisanie nastę-
pującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych 
osobowych przez Szpital 
Miejski nr 4 w Gliwicach 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gli-
wicach przy ul. Zygmunta 
Starego 20, 44-100 Gliwice, 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekruta-
cji zgodnie z art. 13 ust. 
1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarza-
niem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych 
oraz ustalenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO).

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 32/33-
08-353 lub 32/33-08-376.

● technik elektroradiolog 
wykształcenie kierunkowe, wykonywanie zdjęć punk-
towych RTG, asysta stomatologiczna, dwie zmiany,  
3/4 etatu, miejsce pracy: Gliwice;

● pokojowa 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: 
sprzątanie pokoi hotelowych i stref ogólnodostęp-
nych, tj. korytarzy, toalet, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice;

● operator maszyn 
wykształcenie: brak wymagań, praca stojąca (mo-
notonna) w systemie 3-zmianowym, realizacja za-
mówień pod względem ilościowym i jakościowym, 
ustawianie parametrów technicznych w urządzeniach, 
nadzór nad realizowanym procesem, kontrola jakości 
w określonym zakresie, kontrola stanu urządzeń na 
stanowisku przed uruchomieniem, dbałość o czystość 
na stanowisku oraz ubrania roboczego, konserwacja 
obsługiwanych maszyn, zgłaszanie usterek i awarii, 
propozycje poprawy pracy, posługiwanie się sprawny-
mi narzędziami i urządzeniami dopuszczonymi, dbałość 
o bezpieczeństwo, postępowanie zgodnie z instruk-
cjami roboczymi, procedurami, rysunkami i innymi 
dokumentami technicznymi zawierającymi zakres 
wymagań norm, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik ogólnobudowlany 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: 
kafelkowanie, suche zabudowy GK, gładzie, malowa-
nie, murowanie, tynkowanie, jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren kraju;

● maszynista pojazdów trakcyjnych 
wymagany egzamin na stanowisko maszynisty,  
akt. uprawnienia do obsługi lokomotywy spalinowej, 
mile widziane uprawnienia do obsługi lokomotywy 
elektrycznej, znajomość przepisów kolejowych, mile 
widziane uprawnienia ustawiacza i/lub manewro-
wego, doświadczenie na pokrewnym stanowisku, 
dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej, za-
kres obowiązków: obsługa lokomotywy elektrycznej 
i spalinowej; prowadzenie prac manewrowych na 
bocznicy zakładowej nadzór nad infrastrukturą ko-
lejową na terenie zakładu, prowadzenie wymaganej 
dokumentacji, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. C+E 
wykształcenie zawodowe mile widziane, doświadcze-
nie: brak wymagań, karta kierowcy, zaświadczenie 
o niekaralności, transport towarów na terenie UE, 
baza: 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 3 stycznia 2019 r.

kOMuNIkAtY

kOMuNIkAtY

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur okre-
ślonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

DOStAWĘ OlEJóW I SMAróW.
termin składania ofert:  

17 stycznia 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert:  

17 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

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

Śląskie Centrum logistyki 
S.A., 44-100 Gliwice,  

ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu  

w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zadanie nr I:
renowacja ogrodzenia.

oraz 
Zadanie nr II:

renowacja DWóCH wież  
oświetleniowych na terenie  

Śląskiego Centrum logistyki S.A.
termin składania ofert:  

1 lutego 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert:  

1 lutego 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na  
www.scl.com.pl

Już wkrótce na wniosek mieszkańców i radnych w Gli-
wicach zmieni się oficjalne nazewnictwo 21 jednostek 
pomocniczych miasta. „Osiedla”, utożsamiane po-
tocznie z jednolitą, często wielkopłytową zabudową 
mieszkaniową, zostaną zastąpione przez „Dzielnice” 
dużo lepiej oddające zróżnicowanie poszczególnych 
części miasta pod względem historycznym, funkcjo-
nalnym, społecznym i architektonicznym. 

„Dzielnice”  
zamiast „Osiedli”

W ten sposób uporządkowane 
zostanie rozumienie podziału 
Gliwic przez większość miesz-
kańców. Rozmaitych osiedli 
mieszkaniowych, w tym tych 
niewielkich, wznoszonych 
ostatnimi laty szczególnie 
chętnie przez deweloperów, 
jest w mieście oraz więcej.

„Dzielnice” pojawiły się już 
w uchwalonym w grudniu no-
wym Statucie Miasta. Zmiana 
ta została zainicjowana wła-
śnie przez samych przedstawi-
cieli jednostek pomocniczych. 

Zmianę nazw „Osiedla” na 
„Dzielnice” uwzględniają 
także inne nowe dokumen-
ty rady Miasta kadencji 

2018–2023, m.in. grudniowa 
uchwała w sprawie Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego.

Procedura zmian Statutów 
Osiedli w zakresie zastąpie-
nia nazwy „Osiedle” przez 
„Dzielnica” rozpocznie się na 
najbliższej sesji Rady Miasta, 
planowanej na początek lute-
go. Okres przejściowy potrwa 
do momentu wejścia w życie 
zmian wprowadzonych do 
statutów.

Przypominamy, że decyzją 
Rady Miasta 7 kwietnia odbę-
dą się wybory do Rad Osiedli. 
Po zmianie statutów wybrane 
gremia będą nosiły nazwę Rad 
Dzielnic.  (kik/br)

4 stycznia weszła w życie grudniowa uchwała rady Miasta w sprawie realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej uprawniającej mieszkańców do wniesie-
nia projektu uchwały pod obrady radnych. Inicjatywa ta może dotyczyć wyłącznie 
spraw należących do właściwości rady Miasta. Dla projektu trzeba zyskać poparcie 
minimum 300 gliwiczan.

Obywatelska inicjatywa uchwało-
dawcza może dotyczyć wyłącznie 
spraw należących do właściwości 
Rady Miasta. Na mocy podjętej 
przez RM uchwały posiadający 
czynne prawo wyborcze mieszkań-
cy, mający pomysł na wprowadze-
nie w życie jakiegoś rozwiązania, 
mogą zawiązać komitet inicjatywy 
uchwałodawczej, przygotować 
projekt uchwały i szukać dla nie-
go poparcia przynajmniej 300 
gliwiczan. Gotowy dokument wraz 
z listą poparcia komitet przekaże 
Przewodniczącemu Rady Miasta, 

który sprawdzi, czy materiały te 
spełniają wymogi formalne i za-
mieści projekt w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. Jednocześnie 
komitet inicjatywy będzie mógł 
rozpocząć promowanie swojej 
inicjatywy. W dalszej kolejności 
zweryfikowany przez radcę praw-
nego projekt trafi na sesję Rady 
Miasta, gdzie rozpatrzą go radni. 

Szczegółowe informacje doty-
czące zasad realizacji obywatel-

skiej inicjatywy uchwałodawczej 
można uzyskać w Biurze Rady 
Miasta UM w Gliwicach – oso-
biście w pok. 143 na I piętrze 
gmachu przy ul. Zwycięstwa 21 
lub telefonicznie pod numerem 
32/239-12-05. Warto również 
sprawdzać zawartość zakładki 
„Obywatelska Inicjatywa Uchwa-
łodawcza” w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (bip.gliwice.eu),  
gdzie będą zamieszczane prak-
tyczne informacje na temat 
realizacji inicjatywy.  
 (br/kik)

Gliwicki klub Sportowy „Piast” SA
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonych zgodnie z „Regulaminem udzielania przez 

Gliwicki Klub Sportowy „Piast” zamówień na usługi społeczne, których wartość nie przekracza kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust 1 Rozdziału 6 Ustawy –  

Prawo zamówień publicznych czyli od 30 000 euro do 750 000 euro”, na:

„Sukcesywne świadczenie usług cateringwych  
dla Gliwickiego klubu Sportowego PIASt SA w Gliwicach ul. Okrzei 20  

w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku”
termin składania ofert: 17 stycznia 2019 r. godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 17 stycznia 2019 r. godz. 9.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.piast-gliwice.eu
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https://bip.gliwice.eu/
https://www.piast-gliwice.eu/
http://pwik.gliwice.pl
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OGłOSZENIA

5 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, 
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 441 oraz zabudowaną 
działkę nr 442, obręb Stare Gliwice, o łącznej powierzchni 0,0589 ha, zapisanej 
w kW Gl1G/00032265/5, położonej przy ul. Wiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł
w tym
cena zawierająca podatek VAT: 21 500,00 zł
cena niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem 
VAT: 97 500,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1190,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 
stanowi 17,98% ceny wywoławczej nieruchomości brutto. 
Na podstawie art. 43 ust. 10 wyżej powołanej ustawy, 
nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodat-
kowania podatkiem VAT. Cena niepodlegająca opodat-
kowaniu stanowi 82,02% ceny wywoławczej brutto.
Nieruchomość obejmująca działki nr 441 i 442, 
obręb Stare Gliwice, została przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-7059/18 z 19 października 2018 r. 
Opis nieruchomości
Działka nr 441, obręb Stare Gliwice, o powierzch-
ni 0,0106 ha, stanowi teren niezabudowany, jest 
nieogrodzona, ma regularny kształt zbliżony do 
wydłużonego prostokąta. Nieruchomość stano-
wi teren użytku oznaczonego symbolem Bi, po-
rośnięty dziko rosnącą roślinnością i drzewami.
Działka nr 441, obręb Stare Gliwice, jest obcią-
żona służebnością gruntową drogi koniecznej 
do działki nr 440, obręb Stare Gliwice.
Działka nr 442, obręb Stare Gliwice, o powierzch-
ni 0,0483 ha, stanowi teren zabudowany budyn-
kiem garażowo-usługowym, ma regularny kształt 
zbliżony do prostokąta, jest częściowo ogrodzona.
Budynek murowany wykonany w techno-
logii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej  
ok. 27 m2, dach drewniany kryty papą.
Przez działkę przechodzi sieć gazowa, kanaliza-
cyjna i elektroenergetyczna wraz ze stanowi-
skiem słupowym.
Działka nr 442, obręb Stare Gliwice, jest ob-
ciążona nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu, o łącznej powierzchni 74,11 m2, na 
rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kra-
kowie w zakresie:
• ułożonych równolegle trzech odcinków linii 

kablowych niskiego napięcia w pasie o długo-
ści 34 m i szerokości 1,5 m, co daje pow. 51 m2,

• ułożonych równolegle dwóch odcinków linii 
kablowych niskiego napięcia w pasie o długo-
ści 4 m i szerokości 1,25 m, co daje pow. 5 m2,

• ułożonych równolegle czterech odcinków linii 
kablowych niskiego napięcia w pasie o długo-
ści 4 m i szerokości 1,75 m, co daje pow. 7 m2,

• odcinka linii kablowych niskiego napięcia 
w pasie o długości 2 m i szerokości 1 m, co 
daje pow. 2 m2,

• linii napowietrznej niskiego napięcia wraz ze 
stanowiskiem słupowym w pasie o długości 
15 m i szerokości 0,6 m, co daje pow. 9 m2; 

polegającej na prawie do pozostawienia linii 
kablowych nN do 0,4kV, złącza kablowego oraz 
linii napowietrznej nN wraz ze stanowiskiem 
słupowym oraz dostępu do tychże linii, złącza 
i stanowiska słupowego od drogi publicznej, 
w każdym czasie w celu dokonywania przeglądów, 
pomiarów, kontroli, konserwacji, usuwania awarii, 
wyprowadzenia nowych obwodów i przyłączania 
przyszłych odbiorców, a także prac związanych 
z ich eksploatacją, remontami, modernizacją i wy-
mianą na nowe, przy czym parametry techniczne 
linii i urządzeń po wymianie bądź przyłączeniu nie 
mogą przekraczać wyżej wymienionych.
Ponadto przy sprzedaży nowy nabywca nieru-
chomości będzie zobowiązany do ustanowienia 
bezpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności 
gruntowej zapewniającej dostęp do kanału desz-
czowego Ø 800, celem bieżącego utrzymania 
oraz przeprowadzania remontów, o długości 
18 m i szerokości 3,8 m (1,5 m z każdej strony 
+ średnica kanału), a więc w pasie gruntu o po-
wierzchni 68,4 m2.
Skomunikowanie przedmiotowej działki  
z ul. Wiejską powinno odbywać się zjazdem 
istniejącym. Wzdłuż ul. Wiejskiej planowana jest 
przyszłościowo trasa rowerowa, której przebieg 
nie jest obecnie znany.
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krze-
wów należy stosować przepisy ustawy o ochro-
nie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614).
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Mia-
sta Gliwice nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca  
2018 r. Miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nieruchomość obejmująca 
działki nr 441 i 442 położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem:

2MN/U/n, co oznacza tereny mieszkaniowo-
-usługowe.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
11 900,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działka 441 
i 442, obręb Stare Gliwice, imię i nazwisko oraz 
PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 30 stycznia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-
targ, uchyli się od zawarcia umowy notarial-
nej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu dowodu 
wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu oso-
bistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego – w przypadku pełno-
mocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieru-
chomości powinien być zawarty do 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu, tj. do 7 marca 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszą-
cej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa do 
nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowią-
zany jest również do złożenia w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami UM Gliwice w go-
dzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-7059/18 z 19 października 2018 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządze-
nia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU  
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ni-
niejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

5 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 438, 
obręb Stare Gliwice, o powierzchni 0,0416 ha, zapisanej  
w kW Gl1G/00022026/5, położonej przy ul. Wiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
62 400,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Minimalne postąpienie: 630,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.).
Nieruchomość obejmująca działkę 
nr 438, obręb Stare Gliwice, została 
przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-7058/18 
z 19 października 2018 r. 
Opis nieruchomości
Działka nr 438, obręb Stare Gliwice, 
o powierzchni 0,0416 ha, stanowi 
teren niezabudowany, jest częścio-
wo ogrodzona (przylega do nieru-
chomości sąsiedniej), ma regularny 
kształt zbliżony do wydłużonego 
prostokąta. Nieruchomość stano-
wi teren użytku oznaczonego sym-
bolem B, porośnięty dziko rosnącą 
roślinnością i drzewami.
Przez działkę przechodzi sieć gazo-
wa, kanalizacyjna, elektroenerge-
tyczna oraz teletechniczna.
Przy sprzedaży nowy nabywca nie-
ruchomości będzie zobowiązany 
do ustanowienia bezpłatnej, nie-
ograniczonej w czasie służebności 
gruntowej zapewniającej dostęp 
do kanału kanalizacji deszczo-
wej, celem bieżącego utrzymania 
oraz przeprowadzania remontów, 
o wymiarach 1,5 m z każdej strony  
+ średnica kanału Ø 800, a więc w pa-
sie gruntu o powierzchni ok. 35 m2, 
zgodnie z załącznikiem mapowym.
Skomunikowanie przedmiotowej 
działki z ul. Wiejską powinno od-
bywać się poprzez zjazdy istniejące 
na nieruchomościach sąsiednich 
lub poprzez nowo zaprojektowany 
zjazd z ul. Wiejskiej.
Wzdłuż ul. Wiejskiej planowana jest 
przyszłościowo trasa rowerowa, któ-
rej przebieg nie jest obecnie znany.
W przypadku koniecznej wycinki 
drzew i krzewów należy stosować 
przepisy ustawy o ochronie przy-
rody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614).
Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miasta Gliwice nr 
XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 
2018 r. Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego 
nieruchomość obejmująca działkę 
nr 438 położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem:
2MN/U/n, co oznacza tereny 
mieszkaniowo-usługowe.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna,
b) usługi nieuciążliwe.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać oso-
by fizyczne lub prawne, które wnio-
są wadium w wysokości 6300,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, 
działka 438, obręb Stare Gliwice, 
imię i nazwisko oraz PESEL lub na-
zwa oraz NIP firmy, na której rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na ra-
chunku Miasta Gliwice najpóźniej 
30 stycznia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieru-

chomości zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferen-
tom, którzy przetargu nie wygra-
ją – bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, któ-
ra wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaga-

nym terminie i wysokości oraz 
okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu do-
wodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej 
dowodu osobistego osoby obec-
nej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa 
wydanego w formie aktu no-
tarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowe-
go Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktu-
alnego (wydanego w okresie do 
3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wy-
danego w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomoc-
nika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nie-
ruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży naj-
później 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 zawarty do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 7 marca 
2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zo-
bowiązana jest do zapłaty wylicy-
towanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na wskazanym rachunku 
bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zo-
bowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem prawa do 
nieruchomości oraz jego ujawnie-
niem w księdze wieczystej. Nabyw-
ca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsłu-
gi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Gliwice 
w godzinach pracy urzędu, tel. 
32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-7058/18 
z 19 października 2018 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży 
oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wyka-
zu nieruchomości, która objęta 
jest niniejszym ogłoszeniem, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (j.t. DzU  
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

pREZYDENt MIAStA GLIWICE,
OGŁASZA

pREZYDENt MIAStA GLIWICE,
OGŁASZA

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest 

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wyni-

kających z przepisów prawa w związku 
z realizacją zadań publicznych własnych, 
zleconych lub realizowanych w oparciu 
o porozumienia, o których mowa w szcze-
gólności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; w takim przypadku, niepoda-
nie danych, będzie skutkowało konsekwen-
cjami przewidzianymi w przepisach prawa;

• zawierania i wykonania umów cywilno-
prawnych i z zakresu prawa pracy; w takim 
przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost 
obowiązek podania danych osobowych, mo-
gą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze 
mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak 

zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą 
mogły zostać wykorzystane do celu, którego 
zgoda miała dotyczyć.

3. Każda osoba, której dane dotyczą może ko-
rzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści 

swoich danych osobowych, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych,

• w przypadku danych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę, wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 
danych do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy pra-
wa dopuszczają taką możliwość, osoba, której 
dane dotyczą może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy 
to jednak danych przetwarzanych w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej.
Uprawnienia można realizować składając 
w formie tradycyjnej opatrzone podpisem 
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub 
wysyłać korespondencję elektroniczną z wy-

korzystaniem pisma ogólnego na platformie 
SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane 
z realizacją wymienionych uprawnień – wów-
czas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie da-
nych niezgodne z przepisami prawa do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z prze-
twarzaniem danych osobowych zbieranych 
przez Urząd można się kontaktować korespon-
dencją e-mail z inspektorem ochrony danych 
pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby nieko-
rzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzę-
du od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 
32/239-12-54) wskazując formę w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednost-
kom organizacyjnym w celu wykonywania 
zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obo-
wiązek udostępnienia lub podania do pu-
blicznej wiadomości przetwarzanych danych;

b) dane przechowujemy przez okres wynikają-
cy z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych lub z przepisów szczególnych;
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowa-
ne podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.
Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

Oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie  
komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku 
kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie  

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

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

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych  
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać  
w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150, w godzinach od 7.00 
do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku: 
„Elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie  

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su 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 Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

NIERuCHOMOŚCIOFERtY pRACY

mailto:iod@um.gliwice.pl
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OGOSZENIA

o możliwości wystąpienia z wnioskiem  
o zwrot działki 130/4, obręb Stare Gliwice.
Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy:
• art. 8 i 136 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nieru-

chomościami (DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz
• art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego 

(DzU z 2018 r., poz. 2096 z późń. zm.),
w związku z zamiarem zbycia działki o nr 130/4, położonej 
w Gliwicach w obrębie Stare Gliwice, w zakresie obejmu-
jącym działki o nr arch. 14 i 16, nabyte na Skarb Państwa  
w trybie przedwywłaszczeniowym aktami notarialnymi 
Rep. A nr 4978/79 z 6 grudnia 1979 r. i Rep. A nr 3553/79 
z 20 kwietnia 1979 r.,
zawiadamiam poprzednich właścicieli bądź spadkobierców 
o możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta Gliwice, 
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej,  
z wnioskiem o zwrot części nieruchomości działki o nr 130/4 
w zakresie działek o arch. nr. 14 i 16, obręb Stare Gliwice, 
w terminie trzech miesięcy od skutecznego doręczenia 
zawiadomienia poprzez ogłoszenie publiczne, tj. do  
25 kwietnia 2019 r.
Możliwym jest bowiem, iż na ww. nieruchomości nie został 
zrealizowany cel wywłaszczenia.
Jednocześnie informuję, iż zwrot nieruchomości będzie skut-
kował koniecznością zwrotu Miastu Gliwice zwaloryzowanej 
kwoty otrzymanego odszkodowania za ww. nieruchomość.

o możliwości wystąpienia z wnioskiem  
o zwrot części działki o nr 264, obręb Żerniki.
Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy:
• art. 8 i 136 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nieru-

chomościami (DzU z 2018 r., poz. 2204 z późń. zm.) oraz
• art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjne-

go (DzU z 2018 r., poz. 2096 z późń. zm.),
w związku z zamiarem zbycia działki o nr 264, położonej 
w Gliwicach w obrębie Żerniki, w zakresie obejmują-
cym część działki o nr arch. 2/1, która przeszła na Skarb 
Państwa na mocy decyzji Prezydenta Miasta Gliwice  
z 23 lipca 1976 r. nr 278/76,
zawiadamiam poprzednich właścicieli bądź spadkobier-
ców o możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta 
Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji 
rządowej, z wnioskiem o zwrot części nieruchomości 
działki o nr 264 w zakresie działki o arch. nr 2/1, obręb 
Żerniki, w terminie trzech miesięcy od skutecznego do-
ręczenia zawiadomienia poprzez ogłoszenie publiczne, 
tj. do 25 kwietnia 2019 r.
Możliwym jest bowiem, iż na ww. nieruchomości nie 
został zrealizowany cel wywłaszczenia.
Jednocześnie informuję, iż zwrot nieruchomości będzie 
skutkował koniecznością zwrotu Miastu Gliwice zwalo-
ryzowanej kwoty otrzymanego odszkodowania za ww. 
nieruchomość.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 76/2, obręb Żorek, o pow. 1,6492 ha 
oraz dz. nr 77, obręb Żorek, o pow. 
0,1787 ha, kW nr Gl1G/00046417/7, po-
łożone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane, po-
wierzchnia łącznie: 1,8279 ha.

termin przetargu: 23 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 179 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 317 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 1038, obręb trynek, położonej 
w Gliwicach przy ul. lotników, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice. Pow. 
gruntu 0,1256 ha, księga wieczysta  
nr Gl1G/00048071/3.

termin przetargu: 29 stycznia 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 294 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 29 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 23 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 529, obręb Bojków, o powierzch-
ni 0,1381 ha, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Miodowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, zapisanej  
w kW nr Gl1G/00037452/8.

termin przetargu: 4 lutego 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 190 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 19 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 543/2, obręb Politechnika, poło-
żonej w Gliwicach przy ul. kujawskiej, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 1,0119 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00042277/5.

termin przetargu: 12 lutego 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 500 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 250 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 lutego 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 152, obręb Bojkowskie Pola, poło-
żonej w Gliwicach na wschód od ul. ryb-
nickiej, przy autostradzie A4, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu  
1,6141 ha, kW nr Gl1G/00021447/5.

termin przetargu: 12 lutego 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 908 600,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie 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: 291 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 lutego 2019 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 nie-
ruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia:
• od nr. 776 do nr. 781 do 17 stycznia 2019 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
• nr 790 do 21 stycznia 2019 r.;

przeznaczone do użyczenia:
• od nr 769 do nr. 770 do 17 stycznia 2019 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
• nr 774 do 17 stycznia 2019 r.

pREZYDENt MIAStA GLIWICE
INFORMuJE,

ZAWIADOMIENIE
pREZYDENtA MIAStA GLIWICE

ZAWIADOMIENIE
pREZYDENtA MIAStA GLIWICE

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

zawiadamia o ogłoszeniu:

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl

NABór NA MIESZkANIE W NOWO WyBUDOWANyM BUDyNkU
GOtOWE DO ZAMIESZkANIA

Mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności 
Zarząd Budynków Miejskich I tBS Sp. z o.o. 

ogłasza otwarty nabór na mieszkanie na wynajem w nowo wybudowanym budynku przy 
ul. Witkiewicza 8 w Gliwicach, 2-pokojowe o metrażu 60,10 m2. 

Nabór trwa do 31 stycznia 2019 r.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów  

Własnych (TBS) rzy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

lp. Adres Czynsz bez 
mediów

rodzaj 
mieszkania Partycypacja kaucja Oględziny

1. Witkiewicza 8/1
parter

706,78 zł
bez mediów

2 pokoje
60,10 m2 52 588,00 zł 4241,00 zł 17 stycznia 2019 r.,  

w godz. 15.40 – 16.00

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z naboru bez podania przyczyny. 
Wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie na zaproponowane mieszkanie.

MIESZkALNE

uŻYtkOWE

LOkALE NA SpRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• Ul. tOSZECkA 33, lokal nr I, parter, pow. 
53,19 m2, 4 pomieszczenia, 2 WC, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 stycznia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 100,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
termin oględzin: 16 stycznia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia  
2019 r. od godz. 10.30 do 10.40, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, 
tel. 32/231-53-24)
termin wpłaty wadium: 25 stycznia 2019 r.

• Ul. ZABrSkA 7, lokal nr I, parter i I piętro, 
pow. 140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, 
korytarz – położone na parterze i 2 po-
mieszczenia położone na I piętrze, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 346 880,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz. 12.20 do 12.30  
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.20 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Wadium: 17 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• Ul. ryBNICkA 25, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 41,04 m2, 1 pokój, kuchnia z do-
stępem do WC usytuowanym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 31 stycznia 2019 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 100,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
termin oględzin: 17 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15  
(dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2019 r. od godz. 
9.30 do 9.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
termin wpłaty wadium: 25 stycznia 2019 r.

• Ul. ZABrSkA 5, lokal nr 1, I piętro, pow. 
55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 106 880,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15  
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-82)
Wadium: 5400,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• Ul. ZABrSkA 12, lokal nr 15, I piętro, pow. 
38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 420,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz. 12.35 do 12.50  
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.35 do 11.50, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Wadium: 2900,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzo-

wane, wyposażone  
w Internet szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  
ochraniany przez  
profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

1. ustnego przetargu nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego usytuowanego przy  
ul. Jasnej 5/III, pow. 58,06 m2.

termin przetargu: 18 stycznia 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1200,00 zł.

2. ustnego przetargu nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem lokalu 

użytkowego usytuowanego przy  
ul. Świętojańskiej 29 (piwnica), pow. 33,06 m2.

termin przetargu: 18 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 600,00 zł.

NIERuCHOMOŚCI

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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kUltUrA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę 13 stycznia. Gliwicki finał upłynie 
pod znakiem śląskiego hip-hopu i muzyki folkowej. Na rynku wystąpią Miuosh oraz tulia. 
W 2019 roku zbieramy na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych – do końca 
świata i o jeden dzień dłużej!

Startujemy z imprezą o godz. 12.00, 
ale gliwiccy wolontariusze będą 
zbierali datki na leczenie najmłod-
szych już od rana. To 27. edycja 
ogólnopolskiej akcji charytatyw-
nej, dzięki której do wielu szpitali 
w całym kraju trafia nowoczesny 
sprzęt medyczny. W tym roku Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
gra dla placówek z oddziałami II 
i III stopnia referencyjności – czyli 
takich, na których są leczone dzieci 
ciężko chore.

Gliwice tradycyjnie włączają się 
w organizację miejskiego finału 
WOŚP-u. Na Rynku między godz. 
12.00 a 16.30 zaplanowano Festyn 
rodzinny z mnóstwem atrakcji. Będą 
pokazy sportowe i taneczne, zabawy, 
konkursy oraz warsztaty harcerskie. 
O godz. 16.30 rozpoczną się licytacje 
gadżetów, z których dochód zostanie 
przekazany na WOŚP. Na scenie wy-
stąpią dwa gliwickie zespoły: Eder 
i Zombie Strippers from Hell.

O godz. 19.00 za mikrofon złapie 
Miuosh, popularny raper, który 
cieszy się popularnością nie tylko 
wśród fanów hip-hopu. Ma na koncie 
współpracę ze znakomitą Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 
Radia i Jimkiem, czyli Radzimirem 
Dębskim. Współpracował także 
z Andrzejem Smolikiem i Natalią 
Grosiak z Mikromusic. Z pewnością 
rozgrzeje gliwicką publiczność przed 
Światełkiem do Nieba, czyli pokazem 
efektów laserowych, który rozpocz-
nie się o godz. 20.00. Później scena 
będzie należeć do zespołu Tulia, 

zwycięzcy LV Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Przepis 
na sukces tych sympatycznych 
dziewczyn ze Szczecina to przeróbki 
znanych utworów na folkową nutę. 
W ich repertuarze jest między inny-
mi „Nieznajomy” Dawida Podsiadły, 
„Enjoy the silence” Depeche Mode 
czy „Nothing else matters” Metalliki.

Organizatorem gliwickiego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jest Stowarzyszenie GTW. 
Imprezę wspiera finansowo Miasto 
Gliwice. (mm)

Dawne pieśni adwentowe, bożonarodzeniowe i kolędy 
zabrzmią 11 stycznia w Gliwicach. Ze świątecznym kon-
certem wystąpią Arianna Savall i Petter Udland Johansen 
z zespołem Hirundo Maris.

Na Scenie Bajka (kino Amok, ul. Dol-
nych Wałów 3) wystąpi znakomita 
sopranistka i harfistka Arianna Savall 
oraz Petter Udland Johansen, tenor, 
który dodatkowo opanował sztukę 
gry na tradycyjnych skrzypcach 
hardingfele i mandolinie. Wraz z ze-
społem Hirundo Maris 11 stycznia 
o godz. 19.00 wykonają koncert „Si-
lent Night – Early Christmas Music 
and Carols”, inspirowany tradycyj-

ną muzyką z Północy i Południa. 
– Śpiew jest jednym z najlepszych 
sposobów na zbliżenie ludzi. To jest 
bardzo duchowe. Nie możemy tego 
dotknąć, ale wszyscy możemy po-
czuć to głęboko w naszych sercach 
– mówi Savall.

Bilety w cenie 45 zł są do kupienia 
w Teatrze Miejskim w Gliwicach 
(teatr.gliwice.pl). (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
PIątEk 11 StyCZNIA

 ■ godz. 16.00: warsztaty szycia laleczek na rzecz akcji 
„Wszystkie Kolory Świata” prowadzonej przez UNI-
CEF, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Bar-
lickiego 3)

 ■ godz. 17.00: „Oswoić modernizm” – wykład Ewy 
Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Kolory miasta”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Krzysztofem  
A. Zajasem, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00: „Silent Night – Early Christmas Music 
and Carols” – koncert Arianny Savall i Pettera Udlan-
da Johansena z zespołem Hirundo Maris, Scena Baj-
ka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOtA 12 StyCZNIA
 ■ godz. 11.00: „Na linii wzroku”, reż. J. Dollhopf,  

E. Goldbrunner – projekcja z cyklu „Dobry czas z fil-
mem i rodziną”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Piękne art déco” – warsztaty, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Las zaklęty w węglu” – zaję-
cia z cyklu „Z silezaurem i mamutem przez pradzieje 
Śląska”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 18.55: „Adriana Lecouvreur”, reż. D. McVicar 
– transmisja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIElA 13 StyCZNIA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: warsztaty z cyklu „Opowiem Ci baj-

kę…”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ od godz. 12.00: 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, Rynek

 ■ godz. 13.00: warsztaty z cyklu „Opowiem Ci bajkę...”, 
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.15: „Moja żyrafa”, reż. B. Bredero – Kinowy 
podwieczorek dla całej rodziny, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIEDZIAłEk 14 StyCZNIA
 ■ godz. 18.00: „Humor – ważny komponent śląskiej 

kultury” – spotkanie autorskie z Jerzym Ciurlokiem 
w ramach Śląskiego Tygodnia, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17)

WtOrEk 15 StyCZNIA
 ■ godz. 18.00: „Ajka”, reż. S. Dworcewoj – projekcja 

w ramach Sputnika. 12. Festiwalu Filmów Rosyj-
skich, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 20.00: „Dwoje”, reż. T. Żałnin – projekcja w ra-
mach Sputnika. 12. Festiwalu Filmów Rosyjskich, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Over the limit”, reż. M. Prus – pro-
jekcja w ramach Sputnika. 12. Festiwalu Filmów 
Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

ŚrODA 16 StyCZNIA
 ■ godz. 12.30: „Zabawa, zabawa”, reż. K. Dębska – Se-

ans Seniora, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: koncert pastorałek z Beskidu Śląskiego 
i Żywieckiego w ramach Śląskiego Tygodnia, Biblio-
teka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00: warsztaty języka hiszpańskiego z cyklu 
„Nie bój się mówić”, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4–5)

 ■ godz. 20.00: „Podrzutki”, reż. I. I. Twierdowskij – 
projekcja w ramach Sputnika. 12. Festiwalu Filmów 
Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

                   Niebiańska muzyka

O książkowych zbrodniach

Miuosh i tulia na WOŚP-ie

kultura.gliwice.eu

Napisać rasowy kryminał to wyzwanie. Pisarz musi umieć zbudować napięcie i utrzymywać 
je do ostatniej strony. Jednym z autorów, którym to świetnie wychodzi, jest krzysztof 
Zajas. 11 stycznia będzie gościem Biblioteki Centralnej.
Dr hab. Krzysztof Zajas pełni 
obowiązki kierownika Katedry 
Międzynarodowych Studiów 
Polonistycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jako naukowiec 
zajmuje się kulturowymi interpre-
tacjami literatury. Prywatnie chęt-
nie czyta książki Stephena Kinga 
i tak jak on uważa, że powieść 
powinna być przede wszystkim 
do czytania. 

Właśnie takie kryminały pisze 
Zajas. Ma na koncie między in-
nymi „Trylogię grobiańską”. To 
cykl książek, którego głównym 

bohaterem jest komisarz Andrzej 
Krzycki. Policjant próbuje rozwi-
kłać zagadki mrocznych obrzę-
dów i ponurej zemsty. Ostatnia 
powieść Zajasa, „Wiatraki”, to 
z kolei wciągająca historia ma-
fijnych układów i gangsterskich 
odwetów. Akcja rozgrywa się na 
Pomorzu.

Spotkanie autorskie rozpocznie się 
11 stycznia o godz. 18.00 w Biblio-
tece Centralnej (ul. Kościuszki 17). 
Organizatorem wydarzenia jest 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-
wicach. Wstęp jest wolny. (mm)
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