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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

W sobotę, 14 kwietnia, Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-
-Curie otworzy swoje podwoje dla społeczności lokalnej, organizując wspólnie 
z Radą Osiedla Zatorze festyn „Zatorze Wszystko Może”. Impreza odbędzie się na 
terenie szkoły przy ul. Okrzei 20, w godz. od 10.00 do 14.00 i będzie połączona 
z Dniami Otwartymi placówki. (fot. materiały organizatora)

Bo „Zatorze Wszystko Może”!

Patrycja Aksman to kolejna zawodniczka Akademii Wspinania GTW, która została 
powołana do kadry narodowej. Będzie reprezentować Polskę na zawodach 
Pucharu Europy Juniorów w Voiron we Francji. Wielkie gratulacje dla Patrycji! 
Gratulacje należą się również jej trenerom: Tymonowi Walińskiemu i Andrzejowi 
Kajdanowi. (fot. GTW)

Wspięła się na szczyt!

W niedzielę, 1 kwietnia, maszt gliwickiej Radiostacji oraz budynek Palmiarni rozbłysły 
na niebiesko. Inna niż zazwyczaj iluminacja miała zwrócić naszą uwagę na Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia i zwiększa społeczną 
świadomość w tej kwestii. (fot. M. Baranowski)

Na niebiesko!

Bez tej procesji mieszkańcy Ostropy nie wyobrażają sobie Świąt Wielkanocnych. 
Kawalkada wyrusza w świąteczny poniedziałek, wczesnym popołudniem, spod kościoła 
pw. Ducha Świętego. Kilkudziesięciu jeźdźców przemierza trasę od wschodnich po 
zachodnie granice dzielnicy, objeżdżając pola i posiadłości. Modlą się, prosząc m.in. 
o urodzajne plony i błogosławieństwo dla mieszkańców. (fot. Z. Daniec)

Konno po dobre plony

Sylwetki zawodników Piasta Gliwice są kibicom doskonale znane, jednak dotąd niewiele 
było wiadomo na temat ich partnerek. Bohaterką pierwszego odcinka filmowego 
cyklu „Druga połowa” jest żona Gerarda Badíi – Gemma, którą poznajemy nie tylko 
w roli matki i żony, ale też Hiszpanki, dla której Gliwice stały się drugim domem. Ten  
i kolejne odcinki cyklu można oglądać na kanale Youtube PiastTV. (fot. Youtube)

Poznajcie Gemmę

HF-2 Heron mk.II to samolot udźwigowy stworzony przez Międzywydziałowe Koło 
Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających High Flyers z Politechniki Śląskiej. 
Już 6 kwietnia w Los Angeles zmierzy się z 74 innymi bezzałogowcami z całego 
świata podczas zawodów SAE Aero Design West 2018. (fot. High Flyers)

Polecą na podbój USA

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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5 nowych stacji gliwickiego Roweru Miejskiego wzmocniło bazę miejskich jednośladów! Można  
z nich korzystać od 1 kwietnia. Dzięki rozbudowie systemu w gliwicach jest już 15 stacji i 150 miejskich  
rowerów w czerwono-niebieskich barwach.

Nowe punkty pojawiły się przy Arenie 
Gliwice przy ul. Akademickiej, w Łabędach 
przy ul. Przyszowskiej (przy Centrum Kultu-
ralno-Sportowym Łabędź), w Sośnicy przy 
ul. Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania  
z ul. Reymonta), w Szobiszowicach przy  
ul. Lublinieckiej (w rejonie Radiostacji Gli-
wickiej) oraz na osiedlu Obrońców Pokoju 
(w rejonie szkoły i skweru).  

Gliwicki Rower Miejski to drugi, po kato-
wickim City by bike, system rowerowy na 
Śląsku. W tym sezonie z systemów Next-
bike Polska będzie można również korzy-
stać m.in. w Sosnowcu i w Częstochowie. 
Warto pamiętać, że ze wszystkich rowerów  
Nextbike, na terenie całego kraju, można 
korzystać za pomocą jednego konta w sys-
temie oraz jednej aplikacji. 

Przypominamy, że sezon Gliwickiego Ro-
weru Miejskiego potrwa do końca listo-
pada. Aby do niego dołączyć, wystarczy 
zarejestrować się na stronie internetowej  

www.gliwickirower.pl lub przy terminalu 
i zasilić swoje konto kwotą 10 zł. Rowe-
ry można wypożyczać poprzez terminal, 
który znajduje się przy każdej stacji, lub 

korzystając z aplikacji Nextbike na telefony 
komórkowe. Pierwsze 15 minut każdego 
wypożyczenia jest darmowe.  Pogoda pięk-
na – wszyscy na rowery!  (mf)

aktualności

5 nowych stacji już działa!
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gliwiczanie testują woonerf
Miejski podwórzec jest już gotowy. odmieniona ulica Siemińskiego przyciąga mieszkańców, którzy chętnie 
obierają ten kierunek na spacery i chwilę relaksu. co gliwiczanie sądzą o pierwszym na śląsku woonerfie?

Tuż przed świętami Wielkiej Nocy od-
dano do użytku mieszkańców jedyny 
w regionie woonerf. Od chwili otwar-
cia ul. Siemińskiego okolica cieszy się 
dużym zainteresowaniem i przyciąga 
przechodniów, którzy chętnie przy-
siadają na wygodnych siedziskach 
i cieszą się chwilą relaksu przy kawie 
czy herbacie. 

Przypomnijmy, że woonerf wycisza ruch 
uliczny i jest przestrzenią sprzyjającą wy-
poczynkowi. Samochody mogą poruszać 
się z prędkością ograniczoną do 20 km/h, 
a pierwszeństwo zawsze mają piesi. 

Początek i koniec 250 metrowego woo- 
nerfu zaznaczają duże donice z zielenią. 
Ustawiono też 16 dużych i 21 średnich 

donic, nasadzono kuliste i jesionolistne 
klony. Wkrótce pojawi się również niska 
zieleń. W kilku miejscach ustawiono spe-
cjalne podesty z siedziskami. Dla rowe-
rzystów przewidziano miejsca na stojaki, 
a dla kierowców miejsca parkingowe, na 
których można czasowo się zatrzymać. 
Projekt przebudowy przygotowała firma 
Projarch Damian Kałdonek.  (mf)

Wiktoria
Jest bardzo fajnie. Cieszę 
się, że powstał woonerf, bo 
będzie gdzie usiąść i wypić 
kawę z chłopakiem. To bar-
dzo przydatna inwestycja.

Eugeniusz 
Uważam, że to bardzo 
dobra decyzja ze strony 
miasta. Cieszę się z tej 
inwestycji, bo nareszcie 
będzie można się nor-

malnie poruszać, a nie tylko uważać na 
nadjeżdżające samochody. 

Władysława 
Bardzo mi się podoba. 
Woonerf dodaje ulicy 
klimatu. Cieszę się, bo 
każdy, zarówno dzieci, jak 
i dorośli, znajdą tu coś dla 

siebie. Jest gdzie odpocząć.

Łukasz
Jestem tu pierwszy raz  
i naprawdę to spora nie-
spodzianka. Bardzo mi się 
podoba. 

Marek
Będzie gdzie wypić kawę, 
a gdy zakwitną drzewka, 
to już będzie naprawdę 
bardzo ładnie.

Zachęcam ludzi do tego, 
żeby jeździli na tych rowe-
rach, poruszali się trochę. 
Jest to fajny sposób, żeby 
pojeździć po mieście. 

Rower miejski pozwala 
uświadomić ludziom, że 
można aktywnie spędzić 
dzień. Wypożyczenie kosz- 
tuje niewiele.

Myślę, że to jest bardzo 
dobre, bo można się po-
ruszać po mieście szybko 
i w miarę tanio, a przede 
wszystkim ekologicznie. 

Nie mam aktualnie 
swojego, więc używam 
roweru miejskiego. Są 
one w bardzo dobrym 
stanie. 

nasza sonda
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uwaga! W tym roku pojawiło 
się 5 nowych stacji gRM. 
Są one zlokalizowane:

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

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

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

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

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

Oglądaj na
gliwice.eu

Oglądaj na
gliwice.eu
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https://gliwickirower.pl/
https://www.facebook.com/GliwickiRowerMiejski/
https://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/na-spacer-na-kawe-na-rozmowy-woonerf
https://youtu.be/rbhwIdB1KdE
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W dobrym klimacie

Sprawdź się w Rajdzie Miejskim

Do końca tego roku gliwice będą miały pakiet rozwiązań, które pomogą za-
bezpieczyć mieszkańców przed skutkami zmian klimatycznych. chodzi o takie 
zjawiska jak nawałnice, huraganowe wiatry, podtopienia, ekstremalne tempe-
ratury czy zaburzenia cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu.
Działania te zostaną ujęte w Miej-
skim Planie Adaptacji do zmian 
klimatu, przygotowywanym od-
rębnie dla Gliwic oraz 43 najwięk-
szych samorządów w Polsce w ra-
mach projektu realizowanego 
przez Ministerstwo Środowiska. 
Problemy poszczególnych miast 
zdiagnozują wspólnie z przed-
stawicielami urzędów miejskich 
oraz mieszkańcami eksperci 
m.in. Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych i firmy kon-
sultingowo-inżynierskiej Arcadis. 

– Przed nami najważniejszy etap 
projektu: opracowanie opcji ada-
ptacyjnych, czyli pakietów działań 
poprawiających bezpieczeństwo 
klimatyczne i chroniących zdrowie 
mieszkańców. Wśród proponowa-
nych działań są m.in. wzmocnienie 
ochrony przeciwpowodziowej, bu-
dowa błękitno-zielonej infrastruk-
tury (np. ogrodów deszczowych 
i rond infiltrujących), zwiększenie 
retencjonowania i wykorzystania 
wód opadowych, wprowadzanie 
systemów informowania miesz-
kańców o zagrożeniach, akcje 
edukacyjne czy propozycje zmian 
organizacyjnych w urzędach 
sprzyjających wdrażaniu działań 

adaptacyjnych – mówi dr arch. Ju-
styna Gorgoń z Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych.

Działania adaptacyjne propo-
nowane dla 16 śląskich miast 
zaangażowanych w projekt 
zostaną przedstawione miesz-
kańcom podczas serii warszta-
tów konsultacyjnych. Pierwsze 
odbędą się 6 kwietnia w Ho-
telu trzy światy w gliwicach  
(ul. kilińskiego 14a). Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 10.00. 
Planowane zakończenie – godz. 
15.00. Wstęp wolny!

Informacje o terminach warszta-
tów w kolejnych śląskich miastach 
dostępne są na stronie interneto-

wej projektu www.44mpa.pl w za-
kładce Weź udział / Wydarzenia.

Z jakimi wyzwaniami 
powinny zmierzyć się 
gliwice?
– W przypadku Gliwic – patrząc 
z perspektywy zmian klimatu – 
największe problemy są związane 
z podtopieniami po gwałtownych 
opadach deszczu, ekstremalnymi 
temperaturami, które powodują 
w miejskiej zabudowie zaburze-
nia cyrkulacji powietrza oraz ze 
smogiem – przypomina Roksa-
na Burzak, zastępca naczelnika 
Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Wskazane dla Gliwic przez eks-
pertów, urzędników miejskich 
i mieszkańców opcje adaptacyjne 
zostaną poddane analizom. Umoż-
liwi to wybór najbardziej opty-
malnych działań, które zostaną 
wpisane do gliwickiego Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu. 
Dokument pozwoli sięgnąć po 
zewnętrzne środki finansowe na 
różnego rodzaju projekty z zakresu 
ochrony środowiska.  (kik)

chcesz, aby twój rower był bezpieczny, a w przypadku 
kradzieży łatwiej było go znaleźć? Zgłoś się do Straży 
Miejskiej i oznakuj rower. to proste i skuteczne! 

9 i 23 kwietnia od godz. 15.30 
do 18.00 w jednostce Straży 
Miejskiej w Gliwicach przy ul. 
Bolesława Śmiałego 2A będzie 
można oznakować swój rower.

– Każdy rower zostanie 
oznaczony numerem ewi-
dencyjnym, który znajdzie 
się w naszym rejestrze. Po-
nadto otrzyma naklejkę in-
formacyjną potwierdzającą 
oznakowanie. To jedna z form 
zabezpieczenia jednośladów 
przed kradzieżą. Nie należy 

jednak zapominać o dobrym 
zabezpieczeniu mechanicz-
nym: zapięciach szelkowych, 
łańcuchach, linkach, bloka-
dach na tylne koło roweru 
czy zapięciach składanych – 
informują strażnicy miejscy.

Jeżeli komuś nie odpowiada 
wyznaczony przez strażników 
termin, można skontaktować 
się ze strażą telefonicznie pod 
numerem 793-112-089 i usta-
lić inny dzień znakowania. 
 (mf)

chcesz sprawdzić swoją kondycję, pościgać się z innymi amatorami gier miejskich i trochę pogłówkować? Zapisz 
się na Rajd Miejski 360 stopni! to dwudniowa impreza, która w naszym mieście odbędzie się już po raz ósmy, 
w drugi weekend maja.
Pierwszego dnia, 12 maja, dwu-
osobowe drużyny pokonają ok. 
80 km trasę, biegając, pływając 
kajakiem, jeżdżąc na rowerze 
oraz rolkach. Po drodze do zali-
czenia będą zadania specjalne, 
wymagające nie tylko spraw-
ności fizycznej czy zdolności 
nawigacyjnych, ale również m.in. 
wiedzy o Gliwicach. 

Pora już teraz zacząć 
przygotowania, zgłasza-
jąc wcześniej swój udział 
za pośrednictwem strony 
www.team360.pl. 

Drugi dzień rajdu 13 maja będzie 
należał do rodzin – kilkuosobo-
wych drużyn, które wystartują 
na krótszej, ok. 10 km trasie 
rodzinnej. Uczestnicy będą mu-
sieli odnaleźć punkty kontrolne 
i wykonać kilka prostych zadań 
specjalnych. 

Impreza z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. 

Nic więc dziwnego, że lista star-
towa biegu na trasie rodzinnej 
została zamknięta po niecałych 
trzech dniach od uruchomienia 
zapisów. W efekcie na starcie 
w drugim dniu zawodów poja-

wi się 75 zespołów, czyli prawie 
270 osób. Tym, którzy nie zdą-
żyli się zapisać, pozostaje start 
na długiej trasie, która wbrew 
pozorom wcale nie należy do 
najtrudniejszych. Dowód? W po-

przednich edycjach kończyły ją 
nawet dzieci w wieku szkolnym. 
Poza tym wystarczy tylko dotrzeć 
do mety – pokonanie całej trasy 
i zaliczenie wszystkich zadań nie 
jest wymagane. 

Regulamin oraz szczegółowe 
informacje o zawodach dostęp-
ne są na stronie imprezy. Rajd 
Miejski 360 stopni jest organi-
zowany przez Miasto Gliwice.
 (mt)
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http://www.44mpa.pl/
http://www.team360.pl/
http://www.44mpa.pl/
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W latach 2015–2017 Miejski Zarząd usług komunalnych posadził w gliwicach 3,5 tys. drzew. W tym roku planuje posadzić ponad tysiąc 
kolejnych. oczywiście w gliwicach, jak w każdym mieście, są prowadzone również wycinki pielęgnacyjne, jest ich jednak znacznie mniej niż 
nasadzeń.

Każdego roku w Gliwicach, 
zarówno w centrum, jak i na 
obrzeżach, pojawiają się nowe 
drzewa. Zastępują te, które trze-
ba wyciąć na przykład z powodu 
choroby czy obumarcia oraz do-
datkowo uzupełniają istniejący 
stan zieleni.

W latach 2015–2017  
posadzono w sumie  
3 495 drzew liściastych 
i iglastych oraz 13 536 
krzewów. 

W tym roku zaplanowano posa-
dzić 1 177 okazów, w tym m.in. 
klony, dęby, lipy, brzozy, buki, 
kasztanowce, graby, świerki, 
sosny, jodły i, z gatunków mniej 
pospolitych: surmie, tulipanow-
ce, dawidie, oliwniki, miłorzęby. 
Nasadzenia przeprowadzane 
będą m.in. w Łabędach, na 
Koperniku, Sikorniku, Obroń-
ców Pokoju, placu Mickiewicza, 
w parku Chrobrego i na Nowym 
Świecie. Nowe drzewa pojawią 
się też w parku Starokozielskim, 
na placu Grunwaldzkim, placu 

Rzeźniczym, w Sośnicy, na Tryn-
ku oraz na skwerach: Dessau, 
Nacka i Bottrop. Poza drzewami 
sadzone też będą krzewy, byliny 
i rośliny cebulowe. 

450 hektarów zieleni 
w administracji MZuk

W administracji MZUK znajduje 
się las komunalny, pięć parków 
oraz niemal czterysta innych loka-
lizacji, m.in. skwery, zieleńce i te-
reny niezagospodarowane. W su-
mie to blisko 450 ha. Pozostałymi 
terenami zielonymi zajmują się 
ZDM, ZBM-y, spółdzielnie, wspól-
noty mieszkaniowe.

– Pielęgnacja terenów zielonych 
i utrzymanie odpowiednich pro-
porcji między zielenią a pozo-
stałą częścią zagospodarowania 
miasta to jedno ze statutowych 
działań MZUK – podkreśla Ta-
deusz Mazur, dyrektor MZUK 
w Gliwicach. – Zajmujemy się 
pielęgnacją zieleni zgodnie 
z przepisami ochrony przyro-
dy. Każdego roku nasadzamy 
tysiące drzew, krzewów i kwia-
tów, dzięki czemu Gliwice 
uważane są za zielone miasto.  

MZUK wycina drzewa tylko 
w ostateczności. Chore drzewa 
poddawane są cięciom pielę-
gnacyjnym, które mają za zada-
nie zmniejszyć zagrożenie, jakie 
mogą stwarzać obumarłe ko-
nary, a takie działania przedłu-
żają dalszą egzystencję drzew. 
Niestety, wbrew powszechnym 
opiniom, drzewa nie można 
całkowicie wyleczyć. Można 
spowolnić rozwój choroby, ale 
w perspektywie czasu takie 
drzewo stwarza zagrożenie. 
Jedynym, niezbyt popularnym 
sposobem na zlikwidowanie za-
grożenia, jest wycięcie takiego 
drzewa. 

Decyzje o cięciach pielę-
gnacyjnych lub ewentual-
nej wycince podejmowane 
są po otrzymaniu zgłosze-
nia lub w wyniku bieżącej 
kontroli stanu fitosanitar-
nego danego drzewa. 

W latach 2015–2017 wycięto  
1 062 drzewa rosnące na tere-
nach administrowanych przez 
MZUK. Były to drzewa martwe, 
o złym stanie zdrowotnym lub 
silnie pochylone. 

Wycinki odbywają się na pod-
stawie decyzji Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego poprzedzo-
nej oględzinami wskazanych 
drzew. W decyzji takiej, oprócz 
zgody na wycinkę (lub jej braku), 
wskazywane są zawsze warunki 
dotyczące nasadzeń zastęp-
czych, które wykonywane są tuż 
po wycinkach. 

Podgląd  
na gliwicką zieleń

Informacje dotyczące zieleni 
miejskiej w Gliwicach najpraw-
dopodobniej od czerwca będą 
publikowane w Miejskim Sys-
temie Informacji Przestrzennej. 

– W geoportalu znajdą się 
informacje dotyczące m.in. 
gliwickich drzew, krzewów, łąk, 
lasów, nieużytków, ogrodów 
działkowych, trawników, upraw, 
zieleni w pasie drogowym i na 
terenach prywatnych, żywopło-
tów, cmentarzy, obiektów sporto-
wych i kwietników. Będą to dane 
dotyczące lokalizacji obiektów, 
rodzaju (np. drzewo iglaste lub 

liściaste), a dla zieleni w pasie 
drogowym – wysokości. Każdy 
mieszkaniec, poprzez geoportal, 
będzie mógł wnieść swoje uwagi 
do publikowanych informacji – 
mówi Iwona Pylypenko-Wilk, kie-
rownik Samodzielnego Referatu 
Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej UM w Gliwicach. 

Inwentaryzacja zieleni miejskiej 
zrealizowana została w oparciu 
o dane fotogrametryczne pozy-
skane z nalotów lotniczych wyko-
nanych w marcu 2017 r. w ramach 
projektu „Wsparcie rozwoju cyfro-
wych usług publicznych w zakresie 
dostępu do danych i procedur 
planistycznych w Urzędzie Miasta 
w Gliwicach”.  (mf)

ekologia

coraz więcej nowych drzew

te drzewa już wkrótce zostaną posadzone w gliwicach. W tym roku nowe nasadzenia planowane są 
m.in. na koperniku, obrońców Pokoju, placu Mickiewicza, na nowym świecie, w parku Starokoziel-
skim, na placu grunwaldzkim, placu Rzeźniczym w Sośnicy oraz na trynku

Drzewa w mieście sadzi również Zarząd Dróg Miejskich. Jed-
ne z ostatnich nasadzeń przeprowadzono w pasie drogowym 
przy ul. Ziemowita

gliwice to jedno z najbardziej zielonych miast śląska. chociaż,  
jak w każdym mieście, konieczne są wycinki pielegnacyjne,  
to w gliwicach więcej jest drzew sadzonych niż wycinanych

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 M

ZU
K

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 Z

DM

fo
t. 

Cu
st

om
 C

op
te

rs
 / 

ar
ch

iw
um

 U
M



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 14/2018 (894), 5 kwietnia 20186

koloRy MiaSta

Jak to było z ulicą Siemińskiego – dawną Wieczorka, a wcześniej klosterstrasse? Jest jednym z tych traktów w mieście, który często zmieniał 
swoje oblicze. Z prawie każdym usytuowanym tam budynkiem wiąże się ciekawa historia.

Siemińskiego 18/20 – 
ostoja drukarzy  
neumannów

Gros informacji o dawnych Gliwi-
cach warto czerpać z archiwalnych 
wydań codziennej gazety „Der 
Oberschlesische Wanderer”, 
wydawanej od 1828 r. przez ro-
dzinę Neumannów. Jej podwa-
liny stworzył senior rodu Gustav 
(1801–1872), który w 1826 r. 
dostał pozwolenie na otwarcie 
miejskiej drukarni. Wspierał go 
syn Carl Friedrich, za którego cza-
sów w wydawnictwie dokonała 
się mała rewolucja. Zmieniono 
maszyny na nowsze, bardziej wy-
dajne, zaczęto również inwesto-
wać w nieruchomości. Po I wojnie 
światowej, w 1919 r., prowadze-
nie oficyny wydawniczej przejęło 
trzecie pokolenie Neumannów. 
Carl zamieszkał wtedy w przepięk-
nej neogotyckiej kamienicy przy 
obecnej ul. Siemińskiego 18/20. 
Urodę tego miejsca możemy po-
dziwiać do dziś. Polecam obejrze-
nie podwórka, które zaskakująco 
różni się od innych. Mamy wraże-
nie, jakby przeniesiono nas do… 
Włoch, nawet smakowity zapach 
pizzy, unoszący się z pobliskiej re-
stauracji, potęguje to wrażenie. 
O randze osoby Carla Neumanna 
w Gliwicach niech świadczy fakt, 
że jego imieniem nazwano przed II 
wojną światową ulicę, która teraz 
ma za patrona Bolesława Prusa.

Siemińskiego 10a – 
„Sąd idzie, proszę wstać!” 

Jeszcze jakiś czas temu, przed 
kompleksowym remontem obec-
nej siedziby Sądu Rejonowego, 
obiekt ten malowniczo obrastała 
winorośl, zaś od lat 50. XX wieku 
przez 5 dekad działał tam Zespół 
Szkół Samochodowych. Pier-
wotnie jednak budowla została 
wzniesiona na potrzeby dawnego 
Królewskiego Sądu Okręgowego 

(Konigliche Kreisgericht). Budowę 
rozpoczęto w 1859 r., a kontynu-
owano aż do 1880 r. Do wybuchu 
II wojny światowej mieściły się 
tam Sąd Ziemski, Sąd Rejonowy 
i Prokuratura. Obecnie wejście do 
głównego budynku prowadzi przez 
odrestaurowany reprezentacyjny 
portyk kolumnowy z pilastrami 
korynckimi. Odnowiona elewacja 
wyróżnia się czytelnym, ciekawie 
rozwiązanym układem pasów 
poziomych z czerwonej i żółtej 
cegły klinkierowej. Monumental-
ny charakter obiektu podkreślają 
dodatkowo okna zamknięte pełny-
mi łukami – to charakterystyczne 
cechy stylu arkadowego. Do dzisiaj 
z oryginalnego wystroju wnętrz 
zachowało się wiele elementów, 
m.in. duże okna z witrażowym 
przeszkleniem w sali rozpraw czy 
drewniany masyw stolarski z bo-
azerią, miejscami do siedzenia oraz 
stolarką drzwiową. Co ciekawe, to 
wyposażenie należało funkcjonal-
nie do drugiego budynku sądu 
(przy obecnej ul. Powstańców 
Warszawy) i było wykorzystywane 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
Po remoncie budynku Sądu Okrę-

gowego i przywróceniu mu pier-
wotnej funkcji sala rozpraw wróciła 
do obiektu przy ul. Siemińskiego. 

Siemińskiego 10 –  
areszt śledczy

Zespół budynków sądowych 
uzupełniała od początku siedziba 
aresztu, rozbudowana w 1902 r. 
Jest równie ciekawa pod wzglę-
dem architektonicznym co po-
zostałe obiekty sądowe. W oczy 
rzuca się zwłaszcza elewacja 
z pasami wykonanymi z kobalto-
wej, glazurowanej cegły. To tutaj 
miała miejsce efektowna ucieczka 
Ryszarda Najmrodzkiego, żywcem 
przypominająca sceny z współcze-
snych filmów kryminalnych. 

Siemińskiego 6 –  
dźwięki muzyki 

To następny obiekt wart opisania, 
który po II wojnie światowej miał 
przypaść wspomnianej już „samo-
chodówce”, lecz przychylnym dla 
artystów zrządzeniem losu stał 
się siedzibą Państwowej Szkoły 
Muzycznej. Mnie osobiście urzeka 

budynek towarzyszący tej dawnej 
willi miejskiej, z konstrukcją sza-
chulcową (inaczej zwaną murem 
pruskim). Tego typu dekoracja nie 
jest rzadkością w Gliwicach, ale 
obiekt przy ul. Siemińskiego jest 
jednym z ciekawszych i ładniej-
szych przykładów. Szkoła muzyczna 
kryje natomiast w swych wnę-
trzach przepiękną klatkę schodową 
obudowaną ścianami z przeszkle-
niem z trawionego szkła. 

plac Mickiewicza –  
odczarowany przez 
wieszcza 

Dziś trudno sobie wyobrazić, że 
urokliwy skwer z pomnikiem Mic-
kiewicza mógłby wyglądać inaczej, 
a jednak tak właśnie było… W la-
tach 70. XIX wieku plac był zabu-
dowany budynkiem gospody oraz 
niewielkim szpitalem. Prywatny 
inwestor, widząc potencjał miejsca, 
wykupił teren, wyburzył budynki 
i postawił centrum rozrywkowe, 
w którym organizowano pokazy 
teatralne i wyświetlano filmy. Ru-
chome obrazy podziwiano tam już 
rok po braciach Lumière! W 1918 r. 

nieruchomość stała się własnością 
miejską, a sala teatralna, mniejsza 
salka i restauracja (uzupełnione 
ogrodem) zostały wyremontowa-
ne i przystosowane do nowych 
wymogów przeciwpożarowych. 
Nie uchroniło to mieszkańców 
przed tragicznym wydarzeniem – 
zapaleniem się scenicznej kotary, 
które doprowadziło do paniki 
i uduszenia się w zamkniętej sali 
76 małych widzów. Ich straszną 
śmierć przypomina po dziś dzień 
odrestaurowany pomnik na Cmen-
tarzu Lipowym.

Budynku na placu Mickiewicza nie 
strawił pożar – zniszczyli go dopiero 
żołnierze radzieccy, z których część 
znalazła tam później… miejsce spo-
czynku. Na pustej działce utwo-
rzono bowiem doraźnie cmentarz 
wojskowy. W 1947 r. zlikwidowano 
wykonane byle jak groby, a szczątki 
przeniesiono na ul. Sobieskiego. Po 
„wyzwolicielach” została jedynie 
nazwa – plac Obrońców Stalingra-
du. Złe wspomnienia odczarował 
dopiero pomnik wieszcza, Adama 
Mickiewicza, ustawiony w 1957 r. 
Autorem posągu był profesor war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
Franciszek Strynkiewicz, a wykona-
nia rzeźby podjął się gliwicki GZUT.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Historia jednej ulicy

Mur pruski, bardzo popularny w niemczech i państwach europy  
Północnej, na zabudowaniach towarzyszących szkole muzycznej

efektowne przeszklenia z trawionego szkła we wnętrzach 
budynku szkoły muzycznej

Winorośl na tle okna  
sądowej sali rozpraw
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kultuRa

Filharmonia 2018 – 
bezpłatne zaproszenia

gastropodróże
na Zielonym

W naszym nowym konkursie literackim 
spróbujemy pójść tropem gliwickich 
autorów.

Co miesiąc (od marca do grudnia),  
w każdy pierwszy czwartek miesiąca na 
stronie MBP (www.biblioteka.gliwice.
pl) oraz w „Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym – GLIWICE” ukaże się zagadka. 
Będzie nią fragment książki napisanej 
przez pisarza związanego z Gliwicami, 
zawierający opis charakterystycznego 
miejsca, zdarzenia lub postaci. 

ZaSaDy konkuRSu
Zadaniem uczestników zabawy jest od-
gadnięcie tytułu książki, z której pocho-
dzi cytowany fragment. Autorką utworu 
jest Justyna Wydra, na spotkanie z którą  
zapraszamy 9 kwietnia o godz. 17.00  
do Filii nr 9 (ul. Czwartaków 18).

Na odpowiedzi czekamy do 22 dnia 
każdego miesiąca. Należy je przesłać 
elektronicznie na adres: instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl. W tytule wiadomo-
ści prosimy o wpisanie hasła: liteRacka 
MaPa MiaSta.

Autorom prawidłowych odpowiedzi co 
miesiąc zostaną przyznane 3 nagrody 
książkowe. Rozwiązanie zagadki oraz 
imiona zwycięzców zostaną opubliko-
wane razem z kolejną zagadką. Orga-
nizatorzy przewidują także 3 nagrody 
specjalne dla uczestników, którzy roz-
wiążą wszystkie zagadki.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz 
wizerunku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na 
stronie www biblioteki w celach informacyjnych 
i promocyjnych.

RoZWiĄZanie PoPRZeDnieJ 
ZagaDki
W naszej pierwszej zagadce podaliśmy 
cytat z książki Wojciecha Chmielarza  
„Osiedle marzeń”. Bez problemu roz-
poznały go panie: Jagoda i Anna, które 
otrzymują nagrody książkowe. 

gratulujemy i zapraszamy do rozwią-
zania kolejnej zagadki. Powodzenia!

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

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

W domu na nocnej szafce czekał na mnie 

prezent. Delikatny w splocie łańcuszek z zawie-

szonym na nim srebrnym aniołkiem. Właściwie 

geometrycznym wyobrażeniem aniołka – okrą-

gła główka osadzona na podłużnym trójkącie 

sukienki, dołem dwa wąskie prostokąty nóg, 

po bokach ostry zarys skrzydełek. Śmieszny 

aniołek, ale aniołek. Od kogo go dostałam? Ro-

dzice mi nie powiedzieli. Podobno znaleźli go 

w skrzynce w maleńkiej kopercie z czerpanego 

papieru. Nadawcy nie było. Tylko odbiorca:

MADZIK.

Łańcuszek z wisiorkiem powiesiłam na szyi. 

Aniołek znalazł swoje ulubione miejsce w za-

głębieniu między kośćmi moich obojczyków.

Za

gadka nr2

W weekend 7–8 kwietnia w centrum kultury Jazovia (Rynek 10) będzie można 
odebrać darmowe bilety na koncerty w ramach festiwalu Filharmonia. Do rozdania 
są wejściówki na cztery świetne jazzowe imprezy w ramach pierwszej części cyklu.

Pit et Ratatouille, HI5, XY Quar-
tet, Algorhythm – występy tych 
muzyków podczas Filharmonii 
2018 będzie można obejrzeć za 
darmo. Wystarczy przyjść do Ja-
zovii w sobotę 7 kwietnia między 
godz. 10.00 a 14.00 albo w nie-
dzielę 8 kwietnia między godz. 
12.00 a 16.00 i odebrać bezpłatną 
wejściówkę. Osoby, która podczas 
wiosennego spaceru odwiedzą 
klub przy Rynku, dostaną po jed-
nym zaproszeniu (pojedynczym 
albo podwójnym).

Filharmonia 2018 rozpocznie 
się 16 kwietnia o godz. 19.00 
koncertem francuskiego du-
etu Pit et Ratatouille. Do 30 
maja, kiedy zakończy się pierw-
sza część festiwalu, w Jazovii 
i na Scenie Bajka (kino Amok,  
ul. Dolnych Wałów 3) zaplanowa-
no 11 koncertów, w tym występ 
megagwiazdy światowego jazzu 
– Chicka Corei, oraz dwudniową 
wystawę prac Zdzisława Beksiń-
skiego. Szczegółowy program oraz 
informacje o sprzedaży biletów są 
dostępne na stronie internetowej 
filharmonia.jazovia.pl.

Na festiwal Filharmonia zapraszają 
Miasto Gliwice i Fundacja Integracji 
Kultury. (mm)

Hi5

algorhythm
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lubisz podróżować i chętnie gotujesz? W takim razie 
kulturalne Podróże kulinarne to inicjatywa adresowa-
na właśnie do ciebie! nowy cykl Fundacji na Zielonym 
startuje 7 kwietnia.

Od kwietnia do listopada 
w Społecznej Kuchni na Zie-
lonym (ul. Cichociemnych 
19 – dawniej Zubrzyckiego) 
będziemy skakać po kontynen-
tach i smakach. Na początek 
wyruszymy do chorwackiej 
Istrii, w maju odwiedzimy mało 
znany i dziki Kirgistan. Później 
będzie jeszcze egzotyczna Ma-
lezja i jej smakowita, wegańska 
sąsiadka – Tajlandia. A także: 
kolorowy Meksyk, aromatycz-
ne Maroko i daleka Japonia.

Każde spotkanie będzie 
składać się z dwóch części. 

O godz. 16.00 rozpocznie się 
otwarta dla wszystkich pre-
lekcja podróżnicza, a o godz. 
18.30 zaplanowano warsztaty 
kulinarne, na które trzeba się 
wcześniej zapisać za pośred-
nictwem strony nazielonym.pl. 
Pierwsza w kolejce jest Istria, 
po której oprowadzać będzie 
Damian Wacławczyk, przewod-
nik górski i pilot wycieczek. 
W kuchni uczestnicy warsz-
tatów przygotują wykwintny 
makaron w sosie truflowym.

Projekt jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice. (mm)
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http://www.biblioteka.gliwice.pl/
http://www.biblioteka.gliwice.pl/
http://nazielonym.pl/
http://filharmonia.jazovia.pl/
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inFoRMacJa o ZakaZie  
Palenia PaPieRoSÓW  

na PRZyStankacH

zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 957, 2439) zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym 
palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów 
elektronicznych na przystankach komunikacji publicznej. 
W związku z naruszeniem art. 13 ust. 2 ww. ustawy funkcjonariusz 
Straży Miejskiej może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. 
Zgodnie z uchwałą nr XVI/332/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 16 
lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gliwice obszaru 
objętego zakazem palenia na przystankach komunikacji publicznej, 
przez obszar przystanku komunikacji publicznej, na  którym obowią-
zuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyro-
bów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie 
Gminy Gliwice, rozumie się: obszar w odległości 15 metrów od znaku 
przystanku we wszystkich kierunkach, jednak nie dalej niż do granicy 
pasa drogowego oraz granicy nieruchomości przyległych.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA

WaRto WieDZieć
INFORMACJE

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję,  

że biuro Miejskiego Rzecznika konsumentów  
będzie nieczynne 18 kwietnia (środa).

W urzędzie Miejskim w pokoju 007 (sekretariat)  
mogą Państwo uzyskać informację  

o innych instytucjach konsumenckich,  
a także otrzymać poradniki konsumenckie.

Do Państwa dyspozycji pozostaje:
inFolinia konSuMencka

tel. 801-440-220 oraz 22/290-89-16,
czynna w godzinach 8.00–18.00 

od poniedziałku do piątku.

W celu uzyskania porady konsumenckiej  
mogą Państwo skontaktować się z Wojewódzkim  

inspektoratem inspekcji Handlowej w katowicach,  
ul. brata alberta 4, 40-951 katowice,

 tel. 32/356-81-00.

 uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, 
jesteś ofiarą gwałtu, była lub jest nadal sto-
sowana wobec ciebie przemoc fizyczna lub 
psychiczna,

 doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 przeżywasz poważną chorobę lub choruje 

ktoś z twoich bliskich,
 w twoim małżeństwie, związku pojawił się 

kryzys,
 stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 pojawił się kryzys związany z przejściem na 

nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywil-
nego, narodzenie dziecka, odejście z domu 
dorosłych dzieci itp.,

 pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, 
rodzicami, przełożonymi,

 czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym 
życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,

 masz problemy ze snem, dręczą cię koszmary,
 tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem 

myśli, ogarnia cię chaos,
 pojawiły się myśli samobójcze, próbowałaś 

/eś odebrać sobie życie...
...nie musisz pozostawać z trudnościami sam! 
Jesteśmy i chcemy pomóc ci odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możli-
wości.  (OIK)

ośrodek interwencji kryzysowej w gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

tel. 32/335-53-40 lub 510-230-115

Jeżeli na twojej drodze życiowej 
pojawiło się coś, co zaburzyło  
dotychczasową harmonię....

Do 13 kwietnia na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja 
szczepienia lisów wolno żyjących. Szczepionka przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożona 
w formie przynęty, która będzie miała kształt małych, brunatnych krążków o zapachu 
zepsutej ryby, wyczuwalnym przez lisy już z odległości około 800 metrów.

Śląski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii apeluje do mieszkańców 
województwa o niepodnoszenie 
szczepionek z ziemi. Znalezioną 
przynętę należy pozostawić w da-
nym miejscu. Warto wiedzieć, że 
przez dwa tygodnie po przeprowa-
dzeniu akcji nie powinno się wy-
prowadzać zwierząt domowych na 
tereny zielone. Podkreślić również 
należy, że szczepionka nie jest prze-
znaczona dla zwierząt domowych 
oraz gospodarskich i nie działa na 
nie wystarczająco skutecznie.

Szczepionka zostanie zrzucona przy 
użyciu samolotów z wysokości oko-
ło 200 metrów na obszarze ponad 
10 tys. km2 powierzchni zielonych. 
Na terenie całego województwa 
śląskiego zostanie zrzuconych po-
nad 200 tysięcy dawek – nie tylko 
nad lasami, ale również nad pozo-
stałymi terenami zielonymi, takimi 
jak pola, łąki czy ogródki działkowe. 
Szczepionka zostanie też wyłożona 
m.in. w Wojewódzkim Parku Kul-
tury i Wypoczynku w Chorzowie 
(WPKiW).

Sama przynęta nie jest niebez-
pieczna dla człowieka, jednakże 
należy zachować ostrożność, gdyż 
szczepionka zawiera osłabiony wirus 
wścieklizny. Dla zdrowia ludzkiego 

może stanowić pewne niebezpie-
czeństwo w momencie niezacho-
wania odpowiedniej ostrożności 
i niedostosowania się do zaleceń. 
W przypadku kontaktu człowieka 
z płynną zawartością kapsułki, która 
znajduje się we wnętrzu przynęty, 
należy niezwłocznie umyć bieżącą 
wodą z mydłem ręce oraz wszystkie 
inne części ciała, które zetknęły się 
ze szczepionką. W takich przypad-
kach należy natychmiast skonsulto-
wać się z lekarzem, który zadecyduje 
o dalszym postępowaniu.

Wszelkich dodatkowych informacji 
w tej sprawie udzielać będą pra-
cownicy Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Kato-
wicach pod numerem telefonu:  
32/42-88-615.

Wprowadzenie akcji doustnego 
szczepienia lisów przeciwko wście-
kliźnie sprawdziło się jako najsku-
teczniejsza metoda zwalczania 
wścieklizny w Europie. W latach 
2011–2012 na terenie całego wo-
jewództwa śląskiego odnotowano 
po jednym przypadku wścieklizny, 
w latach 2013–2016 nie stwier-
dzono przypadków wścieklizny, 
natomiast w 2017 roku pojawił się 
jeden przypadek tej choroby.

Wykładanie szczepionek w wo-
jewództwie śląskim odbywa się 
dwa razy w ciągu roku – wiosną 
i jesienią. Wszelkie polowania 
w tym okresie są zabronione. Akcja 
finansowana jest z rezerwy budże-
tu państwa oraz współfinansowana 
przez Unię Europejską.  (ŚUW)

nie dotykaj szczepionek!
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ogŁoSZenia

ab.6740.7.2.2018
z 29 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamia 
się, że na wniosek z 13 marca 2018 r.:
Miasta gliwice
44-100 gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej pn.:

„budowa odcinka drogi powiatowej 
oraz odcinka drogi gminnej w śladzie 
dróg oznaczonych w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
symbolami obW/1-g2/2, g2/2, kk oraz  
09 kDZ ½, wraz z włączeniem do ronda przy  
ul. bojkowskiej w gliwicach (rondo obecnie 
w trakcie realizacji)”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości 
o numerach ewidencyjnych działek (przed ich 
podziałem):
obręb bojkowskie Pola:
95, 96, 97, 100, 101/1, 101/3, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 113/1, 157, 188, 213, 214, 215/1, 215/2.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale 
Architektury i Budownictwa (pokój nr 504 na  
V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia 
należy wnieść pisemnie, powołując się na znak 
niniejszego obwieszczenia w terminie 14 dni od 
dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczę-
ciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona 
w oparciu o posiadane dowody i materiały.

ObWIESZCZENIA 

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta gliwice 
nr Xiii/323/2016 z 4 lutego 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbywa się w dniach
od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r.
Deratyzacja polega na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach 
artykułów spożywczych, obiektach przemy-
słowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny 
zostać także objęte, w miarę potrzeb, sieci kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2018 r. należało oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, 
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja od-
szczurzania wymaga użycia bogatego zestawu 
trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni 
i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2018 r. właściciele, administra-
torzy budynków i innych pomieszczeń użyt-
kowych zobowiązani byli do zaopatrzenia się 
w odpowiedni zapas trutki, według normy:
• na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, przetwórnie przemysłu 

spożywczego – 0,50 kg trutki,
• w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę 

– 0,25 kg trutki.
15 marca 2018 r. należało trutkę wyłożyć 
w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobień-
stwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych, itp. – zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu.
od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r. należało 
pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2018 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy 
przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć 
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzy-
mać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, nale-
ży umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA 
tRutka”. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną 
trutką, należy bezwzględnie i natychmiast 
skierować poszkodowanego do najbliższego 
ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogo-
towia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosun-
ku do tych osób, które nie wykonają obowiąz-
ków wynikających z niniejszego obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające 
z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

ObWIESZCZENIE
PREZYDENTA  

MIASTA GLIWICE

ObWIESZCZENIE
PREZYDENTA  

MIASTA GLIWICE

OFERTY PRACY

• spawacz Mag 
wykształcenie min. zawodowe, mile 
widziane o kierunku mechanicznym, 
ważne uprawnienia spawalnicze me-
todą MAG 135, zakres obowiązków: 
spawanie konstrukcji stalowych, przy-
czep towarowych do 3,5 t, mile widzia-
na znajomość rysunku technicznego, 
jedna zmiana; miejsce pracy: Knurów;

• fryzjer/ka 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
doświadczenie zawodowe, ks. sanepi-
dowska, fryzjerstwo damsko-męskie, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• operator koparki kołowej  
   (jednonaczyniowej do 20 t) 

wykształcenie zawodowe, doświadcze-
nie zawodowe na koparkach kołowych, 
uprawnienia do pracy na koparce (jed-
nonaczyniowej do 20 t), obsługa i kon-
serwacja koparek kołowych, koniecz-
ne posiadanie własnego samochodu  
+ prawo jazdy kat. B, mile widziane pra-
wo jazdy kat. C oraz inne uprawnienia 
na maszyny budowlane, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Śląska;

• pracownik produkcji 
wykształcenie średnie zawodowe, 
dwie zmiany, umowa na okres próbny, 

cięcie listew za pomocą piły dwutar-
czowej, miejsce pracy: Gliwice;

• listonosz – osoba   
   z orzeczonym stopniem   
   niepełnosprawności 

wykształcenie i doświadczenie: brak 
wymagań, zakres obowiązków: przy-
gotowywanie korespondencji do do-
ręczenia, doręczanie korespondencji 
i przekazów pieniężnych, realizacja 
planów sprzedażowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• diagnosta do okręgowej  
   stacji diagnostycznej 

wykształcenie średnie, wymagane do-
świadczenie zawodowe, konieczne 
uprawnienia diagnostyczne powyżej 
3,5 t, zakres obowiązków: kontrola/
diagnostyka pojazdów powyżej 3 t, 
praca 12 godzin/dzień wolny, miejsce 
pracy: Knurów;

• doradca finansowy 
wykształcenie średnie lub wyższe, 
pozyskiwanie i obsługa klientów, 
przedstawianie oferty firmy, doradz-
two finansowe, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gierałtowice.

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 29 marca 2018 r.

oferta pracy  
na stanowisku  

kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według 

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwali-

fikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkole-
nia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu 
kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatyw-

ność, odporność na stres, umiejętność pracy w ze-
spole, dobry poziom kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż 

pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert:|
dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na 
wybrane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 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: 32/33-04-635.

komendant  
Straży Miejskiej  

w gliwicach,  
ul. bolesława 

śmiałego 2a, 44-121 gliwice,
 ogłasza nabór do pracy 
 na wolne stanowisko 

urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na 
stronie http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć 
w zamkniętej kopercie do pokoju 103B 
w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem pocz-
ty w terminie do 13 kwietnia 2018 r. 
do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze 

w Straży Miejskiej w gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 

e-mail: nabor@smgliwice.pl
Dokumenty uważa się za dostarczone 
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone 
na ww. adres w terminie do 13 kwietnia 
2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin testu merytoryczne-
go, testu ze sprawności fizycznej, rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne w ogło-
szeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/338-19-84.

numer naboru: 1/Dś/2018

ośrodek Pomocy Społecznej w gliwicach, 
ul. górnych Wałów 9,

 zatrudni 2 kandydatów na stanowisko  
referenta w Dziale świadczeń w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• wydawanie decyzji administracyj-

nych z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych 
w oparciu o wywiady środowisko-
we oraz decyzji administracyjnych 
w sprawach dotyczących pomocy 
materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów, przyznawanej 
na podstawie ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty,

• przygotowywanie list wypłat oraz 
zleceń dla działu finansowo-księ-
gowego,

• przygotowywanie dokumentacji 
kierowanej do organów odwo-
ławczych,

• przygotowywanie korespondencji 
z zakresu prowadzonych spraw,

• przygotowywanie danych do spra-
wozdań rzeczowo-finansowych,

• udzielanie bieżących informacji 
klientom korzystającym z pomocy,

• wydawanie zaświadczeń w spra-
wach dot. realizowanych świadczeń.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe lub średnie 

(w przypadku wykształcenia średnie-
go udokumentowany minimum roczny 
staż pracy w jednostkach samorządu 
terytorialnego);

2. bardzo dobra umiejętność obsługi 
komputera i programów kompute-
rowych;

3. zdolność analitycznego myślenia;
4. umiejętność sporządzania pism urzę-

dowych;
5. zdolność pracy pod presją czasu;
6. niekaralność za przestępstwa karno

-skarbowe;
7. umiejętność stosowania obowiązują-

cych przepisów prawa do powierzo-
nych zadań, w szczególności znajo-
mość następujących aktów prawnych:
• Kodeks postępowania administra-

cyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

• ustawa z 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 2198 z późn. zm.),

• ustawa z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1769 z późn. zm.),

• uchwała nr 221 Rady Ministrów  
z 10 grudnia 2013 r. w sprawie usta-
nowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w za-
kresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata  
2014 – 2020 (t.j. M.P. z 2015 r.,  
poz. 821 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

administracja, prawo, ekonomia, 
socjologia.

informacja o warunkach pracy na stano-
wisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej 4 go-

dzin dziennie, pod presją czasu,
• miejsce pracy – siedziba Ośrodka Po-

mocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 
9, Gliwice;

• w zależności od potrzeb, konieczność 
pracy poza godzinami wyznaczonymi 
harmonogramem czasu pracy.

W marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, skrupu-

latność, odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie (dopuszczalne ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pracy 
potwierdzone za zgodność z ory-

ginałem) oraz kwalifikacje (ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (ksero-
kopie zaświadczeń o ukończonych 
kursach, szkoleniach, posiadane 
certyfikaty potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzające-
go niepełnosprawność, w przypad-
ku gdy kandydat zamierza skorzy-
stać z uprawnienia, wynikającego 
z art. 13a ust. 2 ustawy o pracow-
nikach samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
zatrudnienia na oferowanym sta-
nowisku,

• oświadczenie, od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czynno-
ści prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie pod-
pisane o treści: „Przyjmuję do wia-
domości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych, zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopa-
da 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (DzU z 2008 r., nr 223,  
poz. 1458 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty, tj. list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy powinny być 
własnoręcznie podpisane i opatrzone 
podpisaną przez kandydata klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą o pra-
cownikach samorządowych z 21 listopa-
da 2008 r. (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902)  
z późn. zm.”.

Dokumenty należy składać w terminie do 
16 kwietnia 2018 r. w Dziale Kadr i Orga-
nizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gli-
wicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: Nabór numer 1/DŚ/2018 
na wolne stanowisko urzędnicze referent 
w Dziale Świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą, 
decyduje data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie 
będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi 
formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu postępowania ogłoszona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 
9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach od 
dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się 
z 3 etapów.

Planowany termin testów merytorycz-
nych: 20 kwietnia 2018 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego 
zostanie opublikowany na stronie inter-
netowej www.opsgliwice.pl wraz z listą 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne nastąpi do  
18 kwietnia 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwe-
stionariusz osobowy oraz „Regulamin 
naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach” zostały opublikowane na stronie 
internetowej BIP Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach > zakładka nabory > 
ogłoszenia o naborach > pliki do pobrania.

http://www.pup.gliwice.pl/
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ogŁoSZenia
NIERUCHOMOŚCI

iV ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta gliwice

16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się iV ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 974, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,1306 ha, położonej w gliwicach przy ul. kasprowicza, stanowiącej własność Miasta 
gliwice, zapisanej w kW nr gl1g/00130837/3.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
183 200,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1840,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem Vat zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).
6 czerwca 2017 r. odbył się I przetarg nieogra-
niczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
21 listopada 2017 r. odbył się II przetarg nie-
ograniczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
21 marca 2018 r. odbył się III przetarg nieogra-
niczony, który został zakończony wynikiem 
negatywnym.
1. oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• działka oznaczona numerem 974, obręb 

Sośnica, zapisana jest w księdze wie-
czystej nr GL1G/00130837/3, użytek:  
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 
lub w trakcie zabudowy. 

2. opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 
974, obręb Sośnica. 
Działka nr 974, obręb Sośnica, położona 
jest w Gliwicach przy ul. Kasprowicza. Nie-
ruchomość znajduje się we wschodniej czę-
ści miasta, w otoczeniu głównie zabudowy 
mieszkaniowej. 
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gli-
wicach planuje się przyszłościowo:
• wzdłuż ul. Poznańskiej – budowę odcinka 

trasy rowerowej nr 30 (północno-zachodnia 
część działki nr 974),

• wzdłuż ul. Kasprowicza i dalej w kierunku 
ul. Poznańskiej – budowę odcinka trasy 
rowerowej nr 131 (północno-wschodnia 
część działki nr 974).

Działka posiada kształt nieregularny. Teren 
działki jest nierówny, zadrzewiony i zakrze-
wiony.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości 
odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). 
W pobliżu nieruchomości (w drogach) przebie-
gają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, 
teletechniczna oraz kanalizacyjna. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Na działce znajduje się punkt oświetleniowy 
stanowiący element miejskiej sieci oświe-
tleniowej. W momencie sprzedaży działki 
974, na rzecz właściciela działki nr 1890/5, 
obręb Sośnica (tj. Miasta Gliwice – KW nr 
GL1G/00047980/1), zostanie ustanowiona 
nieodpłatna i nieograniczona w czasie słu-
żebność gruntowa, w sposób umożliwiający 
swobodny dostęp do słupa z oprawą w celu za-
pewnienia prawidłowej eksploatacji i konser-
wacji urządzeń oświetleniowych. Powierzchnia 
służebności ok. 8 m2. Załącznik przedstawiający 
teren objęty służebnością do wglądu w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami UM przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16.

Odwodnienie terenu działki w gestii właści-
ciela. W granicach działki przechodzi kanał 
deszczowy. W momencie sprzedaży działki 
nr 974, na rzecz właściciela działki nr 1890/5, 
obręb Sośnica (tj. Miasta Gliwice – KW nr 
GL1G/00047980/1), zostanie ustanowiona 
nieodpłatna, nieograniczona w czasie służeb-
ność gruntowa polegająca na:
• prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji 

deszczowej kanałem o średnicy DN600, 
o szerokości 3 m z każdej stron,

• prawie swobodnego dostępu do tych in-
stalacji i urządzeń, w celu usuwania awarii, 
dokonywania przeglądów, kontroli, konser-
wacji, pomiarów, remontów, modernizacji 
i wymiany. Załącznik przedstawiający teren 
objęty służebnością do wglądu w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM przy 
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16.

Istnieje możliwość skomunikowania działki 
nr 974, obręb Sośnica, z włączeniem nowym 
zjazdem do drogi publicznej – ul. Kasprowicza 
w Gliwicach (odcinek pomiędzy ul. Poznańską 
a ul. Sikorskiego). Nowy zjazd należy zlokali-
zować poza obszarem skrzyżowania ulic Po-
znańskiej/Kasprowicza. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz 

natężenia i struktury ruchu, który nierucho-
mość będzie generowała. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 
2010 r. miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Gliwice dla obsza-
ru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ, 
działka nr 974, obręb Sośnica, położona jest 
w przeważającej części na terenie oznaczonym 
symbolem:
24 Mn – tereny istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, które zaliczane są 
do terenów adaptacji i uzupełniania istnieją-
cej zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
01 MN – 36 MN, ustalone zostało następu-
jące przeznaczenie:
1) podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Dla terenu 24 MN obowiązują następujące 
zasady lokalizacji przeznaczenia:
• ustala się urządzanie usług lub drobnej 

wytwórczości wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych,

• zakazuje się urządzania usług rozrywki, 
a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, 
klubów nocnych i innych o podobnym stop-
niu uciążliwości dla otoczenia,

• zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczo-
ści mogącej potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko.

Dla terenu o symbolu 24 MN ustalona zo-
stała na rysunku planu nieprzekraczalna linia 
zabudowy, zarówno od ulic, jak i od potoku. 
Pozostała, bardzo niewielka część działki  
nr 974, obręb Sośnica, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem: 
02 WS – tereny wód powierzchniowych i zie-
leni litoralnej, które zaliczane są do terenów 
zieleni.
Dla terenu 02 WS obowiązują następujące 
zasady lokalizacji przeznaczenia:
• zakaz zabudowy obiektami budowlanymi 

z wyjątkiem: urządzeń inżynierii wodnej, 
w tym mostów i kładek pieszych nad 
powierzchniowymi wodami płynącymi, 
promenad, w sposób nie pogarszający 
przepływu fali wód powodziowych,

• zakaz usuwania zadrzewień i zakrzewień 
oraz zieleni litoralnej, nie pogarszających 
w sposób istotny przepływu wód powo-
dziowych.

Zgodnie z § 5 ust. 9 i 10 tekstu planu:
• zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w od-

ległości mniejszej niż 1,5 m od górnej kra-
wędzi skarpy powierzchniowych cieków 
wodnych,

• zakazuje się lokalizowania budynków 
lub budowli, z wykluczeniem obiektów 
budowlanych inżynierii wodnej, sieci in-
frastruktury technicznej, w tym mostów, 
kładek pieszych, promenad, w odległości 
mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy 
powierzchniowych cieków wodnych.

W ww. planie miejscowym, działka 974, obręb 
Sośnica, znajduje się w granicach: 
• obszaru górniczego „Sośnica III”, 
• ścisłego obszaru rewitalizacji, 
• strefy ochrony konserwatorskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
4. Wadium
Wadium w wysokości 18 400,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg,  
dz. nr 974, obręb Sośnica, imię i nazwisko oso-
by oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 10 maja 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 

zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – 
bez możliwości przeksięgowania,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4024/17 z 24 stycznia 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej działki nr 974, obręb Sośni-
ca, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpi-
sany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 15 czerwca 2018 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4024/17 z 24 stycznia 
2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami UM w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 
lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-
64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490). 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce 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 wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego  
w gliwicach na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego 
w gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 

urzędowe / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta gliwice:
•	 nr 69/2018 do 18 kwietnia 2018 r.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 115 do 4 kwietnia 2018 r.,
•	 nr 136, 168 – 170 do 10 kwietnia 

2018 r.,
•	 nr 175 – 179 do 14 kwietnia 2018 r.,
•	 nr 188, 190 – 193 do 18 kwietnia 

2018 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 158 – 166, 171 – 172  

do 14 kwietnia 2018 r.;
przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 167 do 17 kwietnia 2018 r.,
•	 nr 173 – 174 do 18 kwietnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 185 do 18 kwietnia 2018r. 

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:

• zabudowanych dz. nr 1084 i 1085, 
obręb Sośnica, zapisanych w kW 
nr gl1g/00012450/3, o łącznej 
powierzchni 0,1645 ha, położo-
nych w gliwicach przy ul. Mło-
dego górnika 13, stanowiących 
własność Miasta gliwice.

termin przetargu: 18 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości:  
211 700,00 zł*
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 21 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 kwietnia 2018 r.

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta Miasta 

gliwice, których  
organizatorem jest Wydział 

gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w gliwicach

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia  
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż  

nieruchomości i przetargi na wysokość 
czynszu.

 lokalizację nieruchomości można sprawdzić 
na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy Wydziału 
gospodarki nieruchomościami urzędu 

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

Przedsiębiorstwo 
energetyki 

cieplnej – gliwice 
Sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  

z publikacją ogłoszenia, organizowanych  
wg procedur określonych regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
------------------------------------------
Remont sieci ciepłowniczych 
i instalacji wysokich parame-
trów – 2 zadania remontowe 
na terenie miasta gliwice.

termin składania ofert:  
12 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30

------------------------------------------
Modernizacja rozdzielni 6 kV 
Rg-2 Pec – gliwice Sp. z o.o. 
– etap ii 

termin składania ofert:  
17 kwietnia 2018 r. do godz. 9.30

termin otwarcia ofert:  
17 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na  

www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji  
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego w trybie artykułu 39  
i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż urządzeń 
zapleczy gastronomicznych 
oraz wykonanie instalacji 

sanitarnych, elektrycznych  
i niskoprądowych w ramach 

inwestycji pn. „budowa 
nowoczesnej hali widowisko-

wo-sportowej PoDiuM  
w gliwicach”.

termin składania ofert:  
4 maja 2018 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
4 maja 2018 r. o godz. 12.00

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

Zarząd 
budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa Społecznego, 

44-100 gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony pn.:
------------------------------------------
Remont elewacji wraz z docie-
pleniem i kolorystyką oraz izo-
lacją przeciwwilgociową ścian 
fundamentowych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Witkiewicza 15 w gli-
wicach.

termin składania ofert:  
9 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

------------------------------------------
Wykonanie instalacji centralne-
go ogrzewania z jednoczesną 
przebudową mieszkań, w celu 
wydzielenia pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Przemysłowej 3a – 3b 
w gliwicach.

termin składania ofert:  
13 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00.

termin otwarcia ofert:  
13 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00.

------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na  

www.tbs2.pl

KOMUNIKATY

http://bip.gliwice.eu
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ogŁoSZenia
NIERUCHOMOŚCI

 

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest Zakład gospodarki Mieszkaniowej

• ul. DaSZyŃSkiego 23, lokal nr i, 
piwnica (wejście od podwórka), 
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, 
Wc, korytarz, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
69 400,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. bŁ. cZeSŁaWa 4, lokal nr i, par-
ter, pow. 51,07 m2 + 5 pomieszczeń 
w piwnicy: 15,44 m2, 2 pomiesz-
czenia, magazyn, Wc, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
112 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. ZWyciĘStWa 33, lokal nr V, 
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
50 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. ZWyciĘStWa 1, lokal nr X, 
piwnica, parter, pow. 260,11 m2,  
4 pomieszczenia, klatka scho-
dowa, toaleta na parterze;  
12 pomieszczeń, klatka schodowa, 
4 korytarze w piwnicy, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
325 100,00 zł
Wadium: 16 300,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.20 do 10.35, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. DWoRcoWa 26, lokal nr 5,  
iii piętro (poddasze), pow. 
59,88 m2 + pomieszczenie przy-
należne na parterze: 2,91 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
143 400,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• Pl. inWaliDÓW WoJennycH 20, 
lokal nr ii, parter, pow. 92,93 m2, 
5 pomieszczeń, Wc

termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
290 800,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• ul. ZWyciĘStWa 39, al. PRZyJaŹ-
ni 9, lokal nr iii, parter, i piętro 
(budynek oficyny), pow. 70,45 m2 
+ piwnica: 2,75 m2, 4 pomieszcze-
nia, klatka schodowa, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 900,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• ul. gÓRnycH WaŁÓW 27, lokal 
nr 8, iii piętro (poddasze), pow. 
37,44 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
83 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 11 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. HutnicZa 5, lokal nr 3, i pię-
tro, pow. 76,45 m2 + 2 piwnice: 
9,34 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z Wc, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
166 200,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. bŁ. cZeSŁaWa 4a, lokal nr 6, 
parter, i piętro, pow. 72,09 m2  
+ 2 pomieszczenia gospodarcze 
(i piętro): 29,3 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój (i piętro), 
klatka schodowa z komórką (par-
ter/i piętro), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
94 800,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. PRyMaSa SteFana WySZyŃ-
Skiego 14c, lokal nr 33, Viii pię-
tro, pow. 46,30 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• ul. 22 liPca 9, lokal nr 24,  
iii piętro, pow. 37,47 m2 + piwnica: 
4,21 m2, 1 pokój, kuchnia ze spi-

żarką, przedpokój, łazienka z Wc, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
89 700,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
termin oględzin: 13 kwietnia 2018 r. od godz. 
13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkie-
go 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. ZWyciĘStWa 32, lokal nr 14, 
ii piętro, pow. 38,80 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
86 400,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
termin oględzin: 9 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15  
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. RogeRa 1, lokal nr 4, pod-
dasze, pow. 49,43 m2, 2 pokoje,  
2 przedpokoje, kuchnia, Wc, 
komórka, pomieszczenie gospo-
darcze, lokal do generalnego  
remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
110 880,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.25 do 10.40
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzow-
skiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. ŻÓŁkieWSkiego 2, lokal nr 5, 
ii piętro, pow. 56,45 m2 + piwni-
ca: 10,26 m2, 2 pokoje, kuchnia, 

łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15 
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Cho-
rzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. cZĘStocHoWSka 12, lokal  
nr 23, parter, pow. 48,00 m2  
+ piwnica: 7,22 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka (do 
legalizacji), lokal do generalnego  
remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
91 000,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin oględzin: 9 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. WitkieWicZa 34, lokal nr 2, 
parter, pow. 34,00 m2 + piwnica: 
10,97 m2, 1 pokój, przedpokój, 
kuchnia, łazienka, spiżarka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
92 549,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
termin oględzin: 6 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 17 kwietnia 
2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ZGM przy pl. Inwalidów 
Wojennych 12 w Gliwicach, tel. 32/338-39-53)
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 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.

Zarząd budynków Miejskich i towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza:

RokoWania 
Po ii PRZetaRgu PiSeMnyM nieogRanicZonyM

1. Przedmiot rokowań: lokal użytkowy  
przy ul. andersa 13 wraz z pomiesz-
czeniami przynależnymi.

2. Terminy przeprowadzonych przetargów:
• I przetarg pisemny nieograniczony 

– 12 maja 2017 r.,
• II przetarg pisemny nieograniczony 

– 22 września 2017 r.
3. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz 

z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste. 

4. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2. 
5. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biuro-

wych, 3 pomieszczenia gospodarcze, 
2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe. 

6. Powierzchnia pomieszczeń przynależ-
nych – garaż zawierający 4 boksy o po-
wierzchni użytkowej 57,66 m2  oraz 
budynek gospodarczy o powierzchni 
użytkowej 27,36 m2. 

7. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
8. Kondygnacja: I i II.
9. Obciążenia nieruchomości: wolna od 

obciążeń i praw osób trzecich.
10. Z własnością lokalu związany jest 

udział wynoszący 5380/10000 części 
w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieru-
chomości.

11. Nieruchomość lokalowa jest objęta 
KW nr GL1G/00070822/6.

12. Nieruchomość gruntowa: lokal użyt-
kowy położony na działce nr 238 
o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe 
Miasto – KW nr GL1G/00032445/1.

13. Opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu – 3% wartości 
udziałów w nieruchomości gruntowej.

14. Cena wywoławcza – 339 500,00 zł.
15. Zaliczka – 16 975 zł.

Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu 

zaoferowanej przez oferenta, któ-
ry wygra rokowania,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, któ-

ra wygra rokowania, uchyli się 
od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

16. Nieruchomość zostanie udostępniona 
w celu oględzin 12 kwietnia 2018 r. 
w godzinach od 10.00 do 11.00.

17. Warunkiem przystąpienia do rokowań 
jest wniesienie do 23 kwietnia 2018 r. 
zaliczki na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu zaliczki na konto).

18. Termin i miejsce otwarcia zgłoszeń 
udziału w rokowaniach: 27 kwietnia 
2018 r., godz. 10.00, ustna część ro-
kowań – godz. 11.00, sala konferen-
cyjna (pokój 121) na I piętrze w siedzi-
bie ZBM I TBS Sp. Z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 

19. Zgłoszenia udziału w rokowaniach 
winny zawierać następujące infor-
macje:
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa 

firmy) oraz adres zamieszkania 
(prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku ofe-
renta będącego osobą fizyczną 
nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlo-
wego – poświadczony za zgodność 
z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywil-
nego – poświadczone za zgod-
ność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólni-
ków oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na 
ich reprezentowanie w  procesie 
zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w rokowaniach jed-
nego z nich,

• kserokopia dowodu wpłaty wraz 
z pisemną informacją o numerze 
konta, na które ma zostać zwró-
cona zaliczka, w przypadku nie-
wygrania rokowań,

• osoby fizyczne działające w imie-
niu innych osób fizycznych dodat-
kowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Za-
rząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę 
oraz słownie) i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi 
znany jest stan techniczny nieru-
chomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał 
się  z warunkami rokowań i przyj-
muje te warunki bez zastrzeżeń.

20. Zgłoszenia udziału w rokowaniach na-
leży składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, w za-
klejonych kopertach do 23 kwietnia 
2018 r. do godz. 15.00. 

21. Koperty ze zgłoszeniami udziału 
w rokowaniach winny być opisane 
w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Admini-

stracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS 
Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
,,ZgŁoSZenie uDZiaŁu  
W RokoWaniacH na  

ZakuP lokalu uŻytkoWego  
PRZy ul. anDeRSa 13  

– nie otWieRać  
PRZeD 27.04.2018 r.”.

22. Osoba, która wygra rokowania, zobo-
wiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprze-

daży lokalu w terminie 30 dni od 
daty zamknięcia rokowań,

• poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem 
lokalu użytkowego.

23. Zgłoszenie udziału w rokowaniach 
przestaje wiązać, gdy została wybra-
na inna oferta, albo gdy rokowania 
zostały zamknięte bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega 
sobie prawo zamknięcia rokowań bez 
wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie umieszczono na stronie in-
ternetowej ZBM I TBS Sp. z o.o. – www.
zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków rokowań można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

Zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo 
budownictwa Społecznego,  

44-100 gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o możliwości wynajęcia lokali
w nowo budowanej inwestycji – budynek użytkowy  

w rejonie ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego w gliwicach. 

lokale użytkowe o powierzchni:
• u1 – 162,09 m2,
• u2 – 152,31 m2,
• u3 – 191,72 m2,
• u4 – 126,06 m2.

Parking wielopoziomowy – 2, 3 i 4 kondygnacja.

termin oględzin – 10 kwietnia 2018 r., w godz. 14.30 – 15.00.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej 
www.zbm2.pl

http://www.zgm-gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 14/2018 (894), 5 kwietnia 201812

Perły z... drewna

W Wiecznym Mieście

A może by tak tej wiosny ruszyć śladem drewnianych kościołów na Śląsku? Podczas 
planowania wycieczek warto zajrzeć do książki wydanej przez Muzeum w Gliwicach na 
temat świątyń wykonanych z drewna.

Autorem opracowania „Kościoły 
drewniane na Śląsku” jest Jacek 
Kubik, inżynier i miłośnik architek-
tury. – Napisałem tę książkę, aby 
ocalić pamięć o architekturze, która 
w chaosie i bałaganie, jaki nas ota-
cza, jeszcze trwa jako świadectwo 
tego, że możliwe jest wznoszenie 
budowli, które są funkcjonalne, 
zharmonizowane z przyrodą i po 
prostu piękne – mówi Kubik.

W bogato ilustrowanej książce 
zainteresowani znajdą opisy 74 
drewnianych świątyń. 72 z nich to 
kościoły katolickie, 1 protestancki, 
a 1 to duża kaplica. 2 obiekty znaj-
dują się na terenie Gliwic – są to 
kościół Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny na os. Wojska 
Polskiego i kościół pw. św. Jerzego 
w Ostropie.

Świątynia przy ul. Kozielskiej to 
jeden z najlepiej zachowanych 
tego typu obiektów na Górnym 
Śląsku. Kościół powstał w 1493 
roku w Zębowicach, do Gliwic tra-
fił w 1925 roku. To jeden z pięciu 
XV-wiecznych drewnianych kościo-

łów w powiecie gliwickim. Posiada 
cechy gotyckie i barokowe. Kościół 
pw. św. Jerzego przy ul. Piekarskiej 
jest częściowo drewniany, a czę-
ściowo murowany. Został konse-
krowany w 1719 roku i powstał 
na miejscu świątyni zniszczonej 
podczas wojen szwedzkich w la-
tach 1655–1656. We wnętrzu 
zachowało się oryginalne baroko-
we wyposażenie – ambona, belka 
tęczowa z datą 1646, konstrukcja 
ołtarza głównego oraz polichromie 
w nawie głównej i prezbiterium. 
Renowację tego zabytku wspiera 

finansowo Miasto Gliwice. Kościół 
nie jest obecnie użytkowany w ce-
lach religijnych.

Spotkanie autorskie z Jackiem 
Kubikiem zaplanowano na piątek 
13 kwietnia o godz. 17.00 w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a). 
Wstęp wolny. Więcej informacji na 
temat gliwickich zabytków i atrak-
cji turystycznych można znaleźć 
na stronie internetowej turystyka.
gliwice.eu. (mm)

Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza widzów 8 kwietnia na filmowy spacer po papie-
skich bazylikach Rzymu. W cyklu „Sztuka na ekranie” zajrzymy do świątyń i ich skarbców.

Bazylika św. Jana na Lateranie, 
ogromna bazylika św. Piotra w Wa-
tykanie, uznawana za miejsce  po-
chówku św. Pawła bazylika św. Pawła 
za Murami oraz bazylika Matki Bożej 
Większej (wł. Santa Maria Maggiore) 
– to jedne z najwspanialszych kościo-
łów na świecie. Wszystkie znajdują 
się w Rzymie i są obowiązkowymi 

punktami na trasie zwiedzania 
każdego szanującego się turysty.  
8 kwietnia w kinie Amok zobaczymy 
nie tylko pełne przepychu świątyn-
ne wnętrza, ale także ich skarbce. 
Bazyliki papieskie to cenne zabytki, 
w których zgromadzono najsłynniej-
sze dzieła sztuki. Ich historie pisali 
nie tylko papieże, ale także najwięksi 

europejscy artyści, z Michałem 
Aniołem na czele. Niepowtarzalna 
okazja, żeby pospacerować po nich 
w towarzystwie ekspertów – history-
ków sztuki i muzealników – nadarzy 
się 8 kwietnia dwukrotnie, o godz. 
16.00 i 18.15. Bilety na seanse są 
do kupienia w kasie i na stronie  
amok.gliwice.pl. (mm)

KultuRA

czWARteK 5 KWietniA
 ■ godz. 16.30: „D.O.M.E.K – a jak ty mieszkasz?” – 

warsztaty plastyczne, Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

 ■ godz. 16.30: warsztaty origami, Stacja Artystyczna  
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.00: „Silny rodzic, silne dziecko” – warsztaty 
pedagogiczne z cyklu „Sztuka lepszego życia – czyta-
jąc siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,  
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Ekslibris – czym był? Czym jest dzisiaj? 
Jakim będzie?” – wernisaż wystawy Mariana Biet-
kowskiego, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 4)

PiąteK 6 KWietniA
 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej  

Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 17.00: „Kierunek podróży – Korsyka” – spotka-

nie podróżnicze z Danutą Łyskawą, Filia nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 18.00–20.00: wernisaż wystawy Grupy pla-
stycznej „Inspiracje” z Kalet, Stacja Artystyczna Rynek  
(Rynek 4–5)

SobotA 7 KWietniA
 ■ godz. 16.00: „Architektura Polski niepodległej – głów-

ne nurty lat międzywojennych” – wykład prof. Krzysz-
tofa Stefańskiego, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Istria – smakowita mieszanka kulturo-
wa” – spotkanie w ramach Kulturalnych Podróży Ku-
linarnych, Społeczna Kuchnia na Zielonym (ul. Cicho-
ciemnych 18)

 ■ godz. 16.15: „Teraz wczesnoszkolne dzieciaki!” – seans 
w ramach sekcji „Teraz dzieci mają głos!” Festiwalu 
Polskiej Animacji, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

nieDzielA 8 KWietniA
 ■ godz. 11.00, 13.00 i 15.00: „Nie biegaj!” – warsztaty 

z cyklu „Nie dokazuj!”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. 
Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00 i 18.15: „Święty Piotr i inne papieskie ba-
zyliki Rzymu” – projekcja z cyklu „Sztuka na ekranie”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: Strauss Gala – koncert operetkowy, Cen-
trum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 
85)

 ■ godz. 18.00: koncert Późnego Lata z cyklu „Paskudofo-
nia”, klub muzyczny 4art (ul. Siemińskiego 22)

PonieDziAłeK 9 KWietniA
 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Justyną Wydrą,  

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 17.30: „Czyńcie sobie Ziemię poddaną” – deba-
ta ekologiczna, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej 
(ul. Banacha 3)

 ■ 19.30–21.30: Galeryjny Showroom, Centrum Organi-
zacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

WtoReK 10 KWietniA
 ■ godz. 17.00: „Wszystkie kolory świata” – wernisaż wy-

stawy prac plastycznych osób z autyzmem, Bibliofo-
rum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Rumunia i Mołdawia, jakich się 
nie spodziewacie” – spotkanie podróżnicze z Iwoną 
Dziurą, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

ŚRoDA 11 KWietniA
 ■ godz. 17.00–19.00: „Las w słoju” – warsztaty plastycz-

ne, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 18.00: „Obramowana wrażliwość – myśli ze-
spolone” – wernisaż wystawy Edyty Reichel, Centrum  
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

CO? GDZIE? KIEDY?
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https://turystyka.gliwice.eu/
https://turystyka.gliwice.eu/
http://amok.gliwice.pl/
https://kultura.gliwice.eu/

