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Biało-Czerwoni 

w Arenie Gliwice
10 kwietnia reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zmierzy się z Niemcami  
w kwalifikacjach Mistrzostw Europy 2020. Biało-Czerwoni podejmą rywali  
w Arenie Gliwice. Przed spotkaniem dojdzie do towarzyskiego starcia drugich 
reprezentacji obu krajów. 

https://gliwice.eu
https://www.piast-gliwice.eu/portal.html
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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 miniony weekend cała Polska śledziła uroczystości związane z pożegnaniem i pogrzebem tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Trumnę z jego ciałem 
nieśli w gdańskiej bazylice Mariackiej prezydenci Warszawy, Sopotu, Lublina, Gliwic i Poznania oraz były prezydent Wrocławia. Także gliwiczanie oddali hołd Pawłowi Adamowi-
czowi. W sobotę i niedzielę tłumy mieszkańców pojawiały się falami na Rynku, by w ciszy i zadumie zapalić znicz pod zdjęciem zmarłego. Z migoczących lampionów uformowano 
serce – symbol solidarności z Gdańskiem. Warto podkreślić, że do wirtualnej „Ostatniej puszki pana prezydenta dla WOŚP” – ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy zainicjowanej na 
Facebooku – trafiło prawie 16 mln zł. (fot. G. Mehring/Gdańsk.pl, Facebook, UM Gliwice)

Gliwiczanie pożegnali prezydenta Gdańska

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

Podróże do kędzierzyna-koźla i Strzelec Opolskich będą szybsze, a przewóz towarów sprawniejszy. Powstanie też 
nowy przystanek na osiedlu kopernika. PkP Polskie linie kolejowe SA podpisały umowę na przygotowanie doku-
mentacji projektowej wartej prawie 5 mln zł. Zakończenie tego etapu prac przewidziano na drugą połowę 2020 r.
Gliwice od lat zabiegały o szer-
sze wykorzystanie kolei w miej-
skim transporcie publicznym. 
PKP PLK zmodernizują stację 
Gliwice Łabędy, odtworzą 
połączenie stacji Gliwice Port 
ze stacją Gliwice Łabędy, co 
usprawni przewóz towarów, 
i wybudują przystanek osobo-
wy o roboczej nazwie Gliwice 

Kopernik. Miasto uzupełni go 
o tzw. infrastrukturę miejską. 

Zamysł Gliwic dotyczący szersze-
go wykorzystania komunikacji 
kolejowej jest realizowany przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolię. GZM zleciła opracowanie 
koncepcji kolei metropolitalnej, 
którą wykonała Politechnika 

Śląska (Katedra Systemów Trans-
portowych i Inżynierii Ruchu na 
Wydziale Transportu).

– Gliwice Łabędy to ważna śląska 
stacja, przez którą przebiegają linie: 
z Katowic do Kędzierzyna-Koźla (nr 
137) oraz  do Pyskowic (nr 135)  
i dalej do Strzelec Opolskich (linia nr 
132). Przez Gliwice Łabędy przebie-

ga międzynarodowy szlak kolejowy 
E30 łączący Niemcy, Polskę i Ukra-
inę – tłumaczy Jacek Kaniewski, 
rzecznik prasowy PKP PLK.

Prace są obecnie na etapie przy-
gotowywania dokumentacji pro-
jektowej inwestycji. Według planu 
ten etap o wartości niemal 5 mln 
zł zostanie zakończony w 2020 r. 

Modernizacja węzła w Łabędach 
jest częścią większego projektu 
PKP PLK o nazwie „Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Prace na podstawo-
wych ciągach pasażerskich (E30 
i E65) na obszarze Śląska, etap II: 
linia E 30 na odcinku Katowice 
– Chorzów Batory oraz Gliwice 
Łabędy”.  (mf)
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Będzie pięknie przy ul. Jesiennej
trwa zagospodarowywanie terenu wokół stawów 
przy ul. Jesiennej w Sośnicy. Przestrzeń zostanie 
uporządkowana, pojawią się ciekawe nasadzenia, 
miejsce do zabawy oraz do grillowania. Prace już się 
rozpoczęły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
nowy skwer zostanie oddany do użytku w 2020 r.

Większość prac zostanie wy-
konana jeszcze w tym roku. 
Na projekcie wyraźnie widać 
zarysowane poszczególne ele-
menty, m.in. alejki. Niektóre 
z nich będą asfaltowe, pozo-
stałe brukowane kostką. 

Jeszcze w tym roku poja-
wią się ławki, stojaki na 
rowery, miejsce na grilla 
lub ognisko – w tym 
celu z betonowej kostki 
zostanie ułożony okrąg. 
Wokół zbiornika pojawią 
się wierzby, przy rondach 
liliowce, irysy, kostrzewy, 
rajgrasy i rozplenice.

Pojawią się też lampy solar-
no-wiatrowe, kosze na śmieci, 
małe urządzenia zabawowe – 
karuzela oraz kiwaki w kształ-
cie tuby i smoka. 

Obecnie wykonywane są alej-
ki przy drugim zbiorniku. Tuż 
przed zakończeniem inwestycji 
rozpocznie się rekultywacja 
trawników.  

Inwestycję realizuje firma EKO- 
-POL. Jej koszt to 1 388 468,53 zł.  
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, ze zmodernizowanego 
terenu wokół zbiorników będzie 
można korzystać od marca 2020 r. 
   
 (mf)
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Stacja na os. kopernika  
coraz bliżej
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ZDrOWIE

Przypomnijmy – Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ mimo wcze-
śniejszych zapewnień jego 
dyrektora, a także deklaracji 
złożonej prezydentowi Gliwic, 
odmawia finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej w za-
kresie kardiologii inwazyjnej 
w Szpitalu Miejskim nr 4. Miasto 
Gliwice nie ustaje w staraniach, 
aby finansowanie to zapewnić.

argumentacja 
w pismach Fun-
duszu zmienia 
się jak w kalej-
doskopie

W piśmie z 24 lipca ub.r. śląski 
oddział NFZ-u poinformował, 
że postępowania konkursowe 
w omawianym zakresie nie 
są planowane ze względu na 
ograniczone środki finansowe. 
Natomiast podczas spotkania 
zorganizowanego w Katowi-
cach przed trzema tygodniami  
(3 stycznia) dyrektor tej jednost-
ki stwierdził, że zawarcie umowy 
na kardiologię inwazyjną ze Szpi-
talem Miejskim nr 4 jest możliwe 
– zależy to jednak od decyzji 

ministra zdrowia. We wcze-
śniejszych rozmowach decyzja w 
tej sprawie miała leżeć w gestii 
prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 3 stycznia dyrektor 
ŚOW NFZ przedstawił również 
szpitalowi kolejną sprzeczną 
z wcześniejszymi ustaleniami 
propozycję – realizację usług 
w ramach tzw. koordynowanej 
opieki nad pacjentem po zawale 
serca. Na to, jak się okazuje, by-
łyby pieniądze, ale na znacznie 
szerszą wysokospecjalistyczną 
pomoc w ramach kardiologii 
inwazyjnej – już nie. 

W jednym piśmie ŚOW NFZ pod-
kreślał, że odmowa finansowania 
świadczeń z zakresu kardiologii 
inwazyjnej wynika z posiadanej 
przez szpital umowy w zakresie 
kardiologii zachowawczej – 
w związku z tym „świadczenia 
kardiologii inwazyjnej mogą być 
rozliczane w ramach tej umowy”. 
W drugim natomiast wskazywał, że 
świadczenia w zakresie usług kar-
diologii inwazyjnej nie zostały ujęte 
w obecnie obowiązującej umowie, 
gdyż przed wejściem w życie tzw. 
sieci szpitali nie były one realizo-
wane przez gliwicki szpital. 

W gliwickiej pracowni przeprowadzo-
no ponad 1 800 zabiegów angioplastyki 
w ostrych zespołach wieńcowych, koro-
narografii oraz wszczepień rozrusznika. 

W 2016 roku aż 453 pacjentów z zawałem 
serca, wymagających natychmiastowego 
leczenia inwazyjnego, w stanach zagro-
żenia życia transportowano z gliwickie-
go szpitala do Zabrza, kędzierzyna-koźla,  
Rybnika i katowic.

Mieszkańcy Gliwic i powiatu uzyskiwa-
li specjalistyczną pomoc średnio o 45 
minut później niż pozostali mieszkańcy  
województwa śląskiego.

Pomimo braku finansowania kardiologii inwazyjnej w Gliwicach lekarze ratują życie 
pacjentów. trwa wymiana korespondencji między Miastem Gliwice a Narodowym 
Funduszem Zdrowia w tej sprawie. Na oficjalne pisma kierowane do prezesa NFZ-u  
w Warszawie odpowiada on raz osobiście, innym razem przekazuje sprawę do śląskiego 
oddziału w katowicach. Argumenty Funduszu są za każdym razem inne, a uzasadnie-
nia – sprzeczne. kwestia zapewnienia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego wy-
sokospecjalistycznej opieki kardiologicznej na miejscu, bez konieczności przewożenia 
pacjenta do innego miasta, zeszła w pismach NFZ na odległy plan. 
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Jedno jest pewne – z po-
wodu braku pełnego 
finansowania dla oddzia-
łu, dramatycznie zaczął 
narastać dług całej gliwic-
kiej placówki. tylko na 
kardiologii inwazyjnej to 
kwota ponad 9 mln zł

Szpital już w kwietniu ub.r. złożył 
wniosek do Sądu Rejonowego 
w Warszawie o zawarcie ugody 
z ŚOW NFZ, dotyczący zapłaty za 
wykonane świadczenia kardiolo-
giczne ratujące życie (na kwotę 
3,9 mln zł). Pod koniec sierpnia 
ŚOW NFZ poinformował, że nie 
widzi możliwości zawarcia ugody. 
Szpital złożył więc pod koniec li-
stopada pozew do Sądu Okręgo-
wego przeciwko NFZ, tym razem 
na kwotę narosłą do 7,4 mln zł, 
w sprawie zapłaty za świadczenia 
zdrowotne udzielone przez szpi-
tal pacjentom w stanie nagłym. 

Gliwickie serca 
można rato-
wać, ale poza 
Gliwicami

Postanowieniem z 12 
grudnia ub.r. Sąd Okrę-
gowy w Gliwicach uznał 
zasadność roszczeń 
szpitala i wydał NFZ-owi 
nakaz zapłaty w postę-
powaniu upominawczym 
na powyższą kwotę 
(wraz z ustawowymi od-
setkami). Od tego czasu 
odpowiedzi Funduszu 
stały sie ostrzejsze 

W ostatnim piśmie z 7 stycznia 
prezes NFZ otwarcie twierdzi, 
że przyjmowanie przez szpital 
pacjentów w ostrych zespołach 
wieńcowych i z zawałami serca 
oraz z obrzękami płuc to nie ra-

towanie życia w stanie nagłym, 
lecz świadome i planowe działa-
nie gliwickiej placówki, by obejść 
przepisy i wymusić na Funduszu 
sfinansowanie wykonanych 
świadczeń. Podważa tym samym 
zasadność przeprowadzenia w Gli-
wicach ponad 1 800 zabiegów an-
gioplastyki w ostrych zespołach 
wieńcowych, koronarografii oraz 
wszczepień rozrusznika. 

„Jest to schemat stosowany przez 
wiele podmiotów leczniczych” – 
przekonuje prezes NFZ. „Nie taka 
była intencja ustawodawcy, który 
stworzył zapisy art. 19 ustawy 
o świadczeniach, gwarantujące 
ubezpieczonym pewność, że 
w stanie nagłym, którego defi-
nicja wyraźnie wskazuje, że do-
tyczy to sytuacji wymagających 
natychmiastowych medycznych 
czynności ratunkowych i leczenia, 
taka pomoc zostanie udzielona 
w zakresie niezbędnym w każdym 
z kilkuset działających na terenie 
całego kraju podmiotów me-
dycznych, nawet tych, które nie 
posiadają umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, a podmioty 
te mają prawo do wynagrodzenia 
od NFZ za udzielone w niezbęd-
nym zakresie” – dowodzi prezes. 

Zdaniem prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia, gliwiczanom 
przechodzącym zawał nie jest 
potrzebna niezwłoczna, szybka 
reakcja na miejscu, bo w bliskiej 
odległości są m.in. Śląskie Cen-
trum Chorób Serca w Zabrzu 
oraz Górnośląskie Centrum Me-
dyczne Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Poza 
tym niezbędne zabiegi wyko-
nuje w województwie śląskim 
aż 17 pracowni hemodynamiki. 
Z przywoływanej przez prezesa 
NFZ-u Mapy Potrzeb Zdrowotnych 
wynika jednak, że zapotrzebowa-
nie na tego rodzaju świadczenia 
wzrośnie. Uwzględniając strukturę 
ludności województwa śląskiego, 
wieku, płci i miejsca zamieszkania, 
minimalna wymagana liczba tzw. 
stołów hemodynamicznych na 
Śląsku to 24.

Wydawałoby się, że o tym, jak 
ważne jest funkcjonowanie  
w Gliwicach kompleksowej, wy-
sokospecjalistycznej szpitalnej 
opieki kardiologicznej z pełnym 
finansowaniem ze strony Naro-
dowego Funduszu Zdrowia nie 
trzeba nikogo przekonywać 

Dane Narodowej Bazy Danych 
Zawałów Serca AMI-PL pokazują 
najdobitniej, że przed urucho-
mieniem Pracowni Kardiologii 
Inwazyjnej w Szpitalu Miejskim 
gliwiczanie z zawałem serca 
i mieszkańcy ościennych miej-
scowości byli leczeni inwazyjnie 
rzadziej, a ich śmiertelność była 
wyższa niż przeciętnie w woje-
wództwie śląskim. W 2016 roku 
aż 453 pacjentów z zawałem 
serca, wymagających natych-
miastowego leczenia inwazyjne-
go, w stanach zagrożenia życia 
transportowano z gliwickiego 
szpitala do Zabrza, Kędzierzyna
-Koźla, Rybnika i Katowic. 

Mieszkańcy Gliwic i powiatu 
uzyskiwali specjalistyczną po-
moc średnio o 45 minut póź-
niej niż pozostali mieszkańcy 
województwa śląskiego. Chorzy 
byli narażeni na powikłania, 
często bezpośrednio zagraża-
jące życiu, a także zwiększenie 
ryzyka wystąpienia pozawało-
wej niewydolności serca. Czy 
do powrotu do tego stanu dąży 
w Gliwicach NFZ?

trudna, nie do zaakcepto-
wania sytuacja finansowa 
gliwickiego szpitala,  
wynikająca m.in. z opisa-
nych powodów, pogłębia 
się z każdym miesiącem. 
Brak pozytywnych decy-
zji ze strony NFZ stawia 
miasto przed konieczno-
ścią podjęcia radykalnych 
kroków w kierunku  
zatrzymania efektów 
równi pochyłej w szpitalu.

Pisma zawierające prośbę o po-
moc gliwiczanom w rozwiązaniu 
trudnej sytuacji szpitala oraz 
o informację zwrotną o podjętych 
działaniach otrzymali w ostatnich 
tygodniach m.in. posłowie Jaro-

sław Gonciarz, Piotr Pyzik, Barbara 
Dziuk i Wojciech Szarama oraz 
wojewoda Jarosław Wieczorek. 
Czy można w tej sprawie liczyć na 
wsparcie gliwickich posłów?  
 (kik)

ZDrOWIE

Internauci
komentują
Tak fajnie wyremontowany oddział , sympatycz-
ni lekarze i pielęgniarki, tak bardzo potrzebni - 
co się dzieje w tym naszym kraju? Trzy dni tam 
leżałem nim przewieziono mnie do Zabrza na 
operację serca i miło wspominam tam pobyt  
bo tak pokierowano moją psychiką że nie 
bałam się operacji - pozdrawiam kardiologię.

Dzięki temu oddziałowi mój mąż dzisiaj żyje. 
Dostał się na oddział kardiologiczny zaledwie 
dwa tygodnie po jego otwarciu, został przyjęty 
do szpitala w nocy a dwie godziny po rozpozna-
niu zawału miał zrobioną koronografię, w tej 
chwili czuje się bardzo dobrze a to wszystko 
dzięki dobrym lekarzom jacy pracują właśnie  
na tym oddziale. Tylko czy ten wpis coś zmieni, 
przecież te pieniądze które mogą leczyć ludzi na 
tym oddziale w Gliwicach można dać na jakieś 
bezsensowne rzeczy a najlepiej do Torunia.

Przy zawale kiedy liczy się każda minuta gliwi-
czanie mają byc wozeni do Rybnika. Przeciez 
mamy lekarzy i nowoczesny sprzęt za kupę kasy. 
Tu w Gliwicach. Przecież to skandal. Panie  
i panowie posłowie się obudza przed wyborami. 
I tak jak poseł z PIS sfotografuja się z czekiem 
dla szpitala.

pisownia oryginalna

Kardiologia
czeka na pomoc



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 4/2019 (936), 24 stycznia 20196

Od początku roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego może skorzystać każdy mieszkaniec, którego nie stać na płatne 
porady. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie. 

Udzielanie porad odbywa się 
w wyznaczonych punktach 
w Gliwicach według kolejności 
zgłoszeń. termin wizyty należy 
umawiać pod nr. tel. 517-081-
054, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30–10.30.

Osobom ze znaczną nie-
pełnosprawnością rucho-
wą, które nie mogą stawić 
się w wybranym punkcie 
osobiście, a także osobom 
doświadczającym trudności 
w komunikowaniu się, może 
być udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna także poza 
punktem albo za pośrednic-
twem środków  porozumie-
wania się na odległość.

Punkty obsługiwane przez rad-
ców prawnych i adwokatów
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

filia w Sośnicy, ul. Reymonta 
18 (radcy prawni) – po-
niedziałek–piątek w godz. 
11.00–15.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Górnych Wałów 9 (adwo-
kaci) – poniedziałek–piątek 
w godz. 14.00–18.00

3. Gliwicki Ośrodek Integracji 
Niepełnosprawnych, ul. Zwy- 
cięstwa 34 (radcy prawni  

i adwokaci) – poniedziałek–
wtorek w godz. 8.00–12.00, 
środa–czwartek w godz. 
12.30–16.30

NIEODPŁAtNA POMOC 
PRAWNA
Gliwickie punkty prowadzone 
przez Fundację Togatus Pro 
Bono z siedzibą w Olsztynie 
przy ul. Warmińskiej 7/1, ob-
sługiwane przez adwokatów 
i radców prawnych
1. Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2, ul. Partyzantów 25 
– poniedziałek–piątek w godz. 
13.15–17.15

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, ul. Kopernika 63 – po-

niedziałek–piątek w godz. 
15.00–19.00

NIEODPŁAtNE PORAD-
NICtWO OByWAtElSkIE
Gliwickie punkty prowadzone 
przez Stowarzyszenie na rzecz 
Rodziny z siedzibą w Chorzowie 
przy ul. Omańkowskiej 1, obsługi-
wane przez adwokatów i radców 
prawnych
1. Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych Specjalnych nr 7, ul. Gie-
rymskiego 7 – poniedziałek–
piątek w godz. 15.00–19.00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2, ul. Partyzantów 25 
– poniedziałek–piątek w godz. 
9.00–13.00.  (zd/kik)

Górzysty kirgistan jest wciąż dość egzotycznym, lecz 
coraz bardziej popularnym wśród globtroterów celem 
podróży po Azji Centralnej. Potrafi oszołomić zróżnico-
waniem geograficznym i prostotą prowadzonego tam 
życia. Niewiele osób wie, że ten kraj ma w Gliwicach 
swego przedstawiciela – konsula Honorowego Repu-
bliki kirgistanu.
Jest nim od 2018 roku gliwicki 
przedsiębiorca Janusz Krzywo-
szyński. Jako konsul honorowy 
zajmuje się m.in. kojarzeniem 
firm z Polski i Kirgistanu, dzia-
łalnością kulturalną czy pomocą 
obywatelom Kirgizji w Polsce, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Biuro 
konsulatu działa przy ul. Plebań-
skiej 18. 

Kontakt e-mailowy: kirgiskon-
sul@gmail.com, kyrgyzconsul@
gmail.com. Kontakt telefonicz-
ny: 518-603-969 (wyłącznie 
w sytuacjach nagłych i wy-
magających natychmiastowej 
interwencji, np. wypadkach 
losowych).  
 
 (kik)

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Mia-
sta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy lokalnej. Były one 
skierowane przede wszystkim do Miejskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządo-
wych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Konsultacje przeprowadzono 
w terminie od 20 grudnia 2018 
roku do 15 stycznia 2019 roku. 
W tym czasie zbierano uwagi lub 
opinie do projektu uchwały Rady 
Miasta, w której określa się tryb 
i szczegółowe kryteria oceny wnio-
sków o realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ogłoszenia o konsultacjach publiko-
wano m.in. na stronie internetowej 
miasta www.gliwice.eu oraz Gliwic-
kiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych www.gcop.gliwice.pl,  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego i w tygodniku 
„Miejski Serwis Informacyjny – 
Gliwice”. 

W trakcie konsultacji wpłynęła 
jedna uwaga Miejskiej Rady Dzia-

łalności Pożytku Publicznego, do-
tycząca doprecyzowania kryteriów 
stanowiących podstawę wyboru 
wniosków do finansowania. Uwa-
ga została uwzględniona. 

Wynik konsultacji wraz z pro-
jektem uchwały, zawierającym 
propozycję zmiany w tekście 
dokumentu, zostanie przekazany 
Radzie Miasta Gliwice.    (al)

W latach 1945–1948 na skutek działań Armii Czerwonej na Górnym śląsku zginę-
ło, zostało deportowanych, zmaltretowanych, zgwałconych i okradzionych wiele 
tysięcy ślązaków. 27 stycznia wspominamy ofiary tych mrocznych czasów.

Gliwice były pierwszym dużym 
miastem na Górnym Śląsku, do 
którego wkroczyła Armia Czer-
wona. Wielu żołnierzy dopuściło 
się wyjątkowego okrucieństwa na 
mieszkańcach miasta. Byli wśród 
nich przedstawiciele różnych 
narodowości – dla agresorów 
nie miało to znaczenia. Tragedia 
dotknęła między innymi miesz-
kańców Ostropy. W Łabędach 
znajdował się punkt zborny, z któ-
rego internowani z całego Śląska 
wyjeżdżali na roboty. Wielu nigdy 
nie wróciło.

Historycy nie są zgodni co do 
liczby ofiar tej tragedii, jednak 
liczbę samych deportowanych 
do ZSRR szacuje się na 50–90 
tys. Więźniowie byli zmuszani 
do niewolniczej pracy – na Sy-
berii, Ukrainie, w Kazachstanie. 
Wśród ofiar „wyzwolenia” są 
też ludzie zamordowani we wła-
snych domach, kobiety (a także 
dziewczynki) wielokrotnie gwał-
cone przez sowieckich żołnierzy, 
a także wszyscy ci, którzy byli 
świadkami tych okropności. 

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w publikacjach 
historyków, a także w Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górno-
ślązaków w Radzionkowie. Uru-
chomienie wystawy muzealnej 
wsparło symboliczną kwotą 20 
tys. zł Miasto Gliwice.

W niedzielę 27 stycznia obcho-
dzimy Dzień Pamięci o Tragedii 
Górnośląskiej 1945 roku, usta-
nowiony 8 lat temu przez Sejmik 
Województwa Śląskiego. Związek 
Górnośląski apeluje, by o godz. 
9.00 stanąć w miejscach, które 
symbolizują Tragedię Górnoślą-
ską. – Ofiarom poświęćmy nasze 
myśli i modlitwy, połóżmy kwiaty 
i zapalmy znicze – mówi Grzegorz 
Franki, prezes Związku.

W Gliwicach można to zrobić 
między innymi przy pomniku 
ofiar przy kościele św. Jerzego 
w Łabędach (ul. Radosna 2) albo 
pomniku Gliwiczanom Ofiarom 
Wojen i Totalitaryzmów na skra-
ju parku Chopina (ul. Fredry 6).  
 (mm)
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Pamiętajmy!
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Darmowa pomoc prawna

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządze-
nia nr PM-159/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia  
19 grudnia 2018 r. Protokół z konsultacji został opublikowany m.in. na 
stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicka Inicjatywa 
Lokalna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach pod hasłem „Inicjatywa lokalna”.

W Gliwicach  
działa również konsul  
Honorowy kirgistanu!
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Wyniki konsultacji

https://gliwice.eu/
http://gcop.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
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Przypomnijmy, że nowelizacja 
ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych grun-
tów, podpisana 31 grudnia przez 
Prezydenta RP, wprowadziła m.in. 
dodatkową możliwość uzyskania 
zaświadczenia potwierdzającego 
przekształcenie – na odpłatny 
(50 zł opłaty skarbowej) wniosek 
właściciela lokalu, uzasadniony 
potrzebą jego zbycia. Zaświadcze-
nie wydawane będzie przez urząd 
miasta lub gminy w terminie 30 
dni od daty złożenia wniosku. Aby 
otrzymać zaświadczenie w tym 
szczególnym trybie, konieczne jest 
także przedłożenie wraz z wnio-
skiem aktu notarialnego umowy 
przedwstępnej zbycia lokalu. 

– Tyle mówią suche przepisy. Z opu-
blikowanej 11 stycznia przez Kra-
jową Radę Notarialną dogłębnej 
analizy prawnej, dokonanej przez 
organy samorządu notarialnego 
i sądy wieczystoksięgowe wynika 
jednak, że nie ma w ogóle po-
trzeby uzyskania zaświadczenia 
w przypadku chęci sprzedaży lokalu 
– zauważa Aleksandra Wysocka, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach. 

Przychylenie się przez 
ustawodawcę do stano-
wiska krajowej Rady No-
tarialnej byłoby bardzo 
pożądane przez samorzą-
dy. Znacząco usprawniło-
by bowiem pracę urzęd-
ników zajmujących się 
sferą przekształcania. 

– Już teraz, na starcie 2019 roku, 
w samych tylko Gliwicach do 
urzędu wpływa średnio kilkanaście 
takich odpłatnych wniosków dzien-

nie. Jeśli będzie tak dalej, niemoż-
liwe będzie wydanie zaświadczeń 
dla ogółem 35 tys. właścicieli lokali 
w zaplanowany wcześniej sposób 
– podkreśla Aleksandra Wysocka. 
Wydanie zaświadczenia dla jed-
nego lokalu musi być bowiem 
poprzedzone przeanalizowaniem 
całej dokumentacji nieruchomości 
pod kątem spełniania przesłanek 
ustawowych do przekształcenia.

– Cała ta sytuacja i jej kontekst 
prawny świadczą tylko o tym, że 
nowelizacja ustawy w zakresie 
przyspieszonego trybu wydawa-

nia zaświadczeń była nieprzemy-
ślana i nieskonsultowana z praw-
nikami – ocenia Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Gliwic 
zajmujący się sferą mieszkalnic-
twa w mieście. – Wprowadzono 
zamieszanie, które wzburzonym  
mieszkańcom miasta muszą dziś 
wyjaśniać samorządy – dodaje.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
stanowisko Krajowej Rady Nota-
rialnej z 11 stycznia br. podzielą 
referendarze Sądu Rejonowego 
w Gliwicach, którzy decydu-
ją o wpisaniu zmian do ksiąg 
wieczystych. Tekst stanowiska 
KRN-u dostępny jest na stronie  
www.krn.org.pl.  (kik)

Z mIasta
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Doskonałe wyniki gliwickiej policji
Gliwiccy policjanci odnotowali w bieżącym roku rekordową wykrywalność przestępstw – dane zostały 
zaprezentowane podczas dorocznej odprawy, w której wziął udział zastępca prezydenta Gliwic krystian 
tomala. Odprawa była jednocześnie pożegnaniem Marka Bajcera, komendanta komendy Miejskiej Policji 
w Gliwicach, który odszedł na emeryturę. 

W spotkaniu wziął udział zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach inspektor 
Roman Rabszyn oraz wójtowie, 
burmistrzowie i prezydenci 
miast powiatu gliwickiego. 
Z ramienia gliwickiego samo-
rządu w spotkaniu uczestniczył 
Krystian Tomala, zastępca pre-
zydenta Gliwic. 

– Jesteście Państwo najważniej-
szą i największą formacją mundu-
rową strzegącą bezpieczeństwa 
gliwiczan. Stoicie na straży, często 
narażając własne życie po to, by 
chronić życie, zdrowie i mienie 
innych. Miasto i mieszkańcy doce-
niają te działania. Proszę przyjąć 
gratulacje za konsekwentną, 
metodyczną i pełną pasji pracę – 
mówił podczas odprawy Krystian 
Tomala. 

W ciągu ostatnich 5 lat z budżetu 
miejskiego na działania policji prze-
znaczono 5,4 mln zł. W tym roku 
będzie to kolejny milion.

Za bezpieczeństwo rejonu zamiesz-
kałego przez ponad 300 tysięcy 
osób odpowiada gliwicki garnizon 
policji, któremu podlega siedem 
komisariatów – pięć w Gliwicach 
i po jednym w Knurowie oraz w Py-
skowicach. Garnizon tworzy około 
700 funkcjonariuszy. W 2018 r.  
policjanci przeprowadzili 5 468 
spraw karnych. Odnotowano spa-
dek liczby wypadków drogowych 
oraz wszczętych postępowań. 
Osiągnięto znakomity wynik wykry-
walności przestępstw kryminalnych 
– 48,5 proc. Ze statystyk wynika, 
że każdego dnia w 2018 r., tylko 
w służbie patrolowej znajdowało 
się 97 policjantów, podejmując  

97 interwencji. Każdego dnia stróże 
prawa ujawniali 53 wykroczenia, 
w tym 30 szczególnie uciążliwych. 

Każdego dnia legitymowali też śred-
nio 209 osób i zatrzymywali dwie 
osoby poszukiwane lub zaginione.

– Uzyskaliśmy historyczne wy-
niki wykrywalności przestępstw 
w kategoriach, które najbardziej 
doskwierają mieszkańcom: bójka 
i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, 
kradzieże, rozboje, wymuszenia 
i uszkodzenie mienia. Spada licz-
ba przestępstw kryminalnych, 
co zawdzięczamy m.in. coraz 
lepszej prewencji oraz dodat-
kowym służbom patrolowym, 
opłacanym przez samorządy – 
tłumaczył podinspektor Marek 
Bajcer, komendant KMP w Gli-
wicach. 

Była to ostatnia odprawa ko-
mendanta Bajcera, który odszedł 
na emeryturę. Na stanowisku 
zastąpił go dotychczasowy ko-
mendant policjantów z Zabrza, 
inspektor Marek Nowakowski. 
 (mf)
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Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, które nastąpiło automatycz-
nie wraz z nowym rokiem, wywołuje wiele wątpliwości natury prawnej. komplikuje 
to pracę urzędnikom samorządowym realizującym przepisy znowelizowanej ustawy. 

Zamieszanie z przekształceniem

http://www.krn.org.pl/1193


Ferie w Teatrze Miejskim w Gliwicach będą okazją nie tylko do zobaczenia przedstawie-

nia „Niezwykły lot Pilota Pirxa”, ale też wzięcia udziału w warsztatach aktorskich. Dzieci 

stworzą swój własny spektakl w nurcie teatru ruchu.

Na warsztatach aktorskich swoich sił 

mogą spróbować wszyscy, którzy są 

ciekawi, jak się pracuje na scenie. Za-

jęcia poprowadzi aktorka i choreografka 

Katarzyna Kostrzewa. Cykl warsztatów 

będzie trwał 5 dni. W pierwszym ty-

godniu ferii (11–15 lutego) weźmie 

w nich udział młodzież od 12 do 16 lat, 

a w drugim (18–23 lutego) dzieci od  

7 do 11 lat.

21, 22 i 23 lutego będzie także można 

zobaczyć jeden z najciekawszych spek-

takli dla dzieci w repertuarze TM-u – 

„Niezwykły lot Pilota Pirxa” w reżyserii 

Jerzego Machowskiego. Przedstawienie 

oparte na prozie Stanisława Lema to 

prawdziwa teatralna podróż w kosmos. 

Na podkład rakiety zaproszą młodych 

widzów aktorzy Teatru Papahema. Na 

scenie wykorzystają między innymi 

lalki i multimedia. Bilety są dostępne 

w kasach teatru (ul. Nowy Świat 55–57) 

i Sceny Bajka – Kina Amok (ul. Dolnych 

Wałów 3), a także na stronie inter-

netowej TM-u.                   (mm)    
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Dla młodych aktorów

„Niezwykły lot Pilota Pirxa”, reż. J. Machowski 

Ferie w Mieście Ferie w Mieście
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Już wkrótce ferie!

willa caro zaprasza na zajęcia w klimacie art déco,  
a Zamek Piastowski otwiera swoje podwoje dla... no-
sorożca włochatego. Ferie w Muzeum w Gliwicach za-
powiadają się naprawdę ciekawie!

Szkielet wymarłego przedstawiciela epoki polodowcowej – nosorożca 
włochatego – został odkopany w okolicy jeziora Dzierżno. Cenny ek-
sponat udostępnia Muzeum w Gliwicach, a w ferie zaprasza wszystkie 
dzieci do poznania historii tego ogromnego ssaka. Jadł trawę czy 
polował na inne zwierzęta? Żył samotnie czy w stadzie? Dlaczego 
zniknął z powierzchni Ziemi? Najwyższy czas się dowiedzieć!

W Willi Caro przeniesiemy się do czasów mniej odległych. Wejdziemy 
do krainy sztuki w stylu art déco, pełnej stożków, kul, sześciokątów 
i walców. Spotkamy się także z niesamowitymi Polkami okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. W tamtym czasie kobiety otrzy-
mały prawa wyborcze, mogły też swobodnie podróżować i uprawiać 
sporty. Jak potoczyły się ich kariery? Na warsztatach poznamy biografie 
malarki Zofii Stryjeńskiej, pisarki Zofii Nałkowskiej czy lekkoatletki 
Haliny Konopackiej. (mm)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach bierze tegoroczne ferie pod lupę! Dzieci rozwiążą 

kryminalne zagadki, poćwiczą spostrzegawczość i wcielą się w detektywów. To będzie fanta-

styczna zimowa zabawa. Oddziały MBP w całym mieście przygotowały mnóstwo atrakcji dla 

najmłodszych czytelników.Podczas zajęć w filiach MBP w Gli-wicach dzieci nauczą się łamać szyfry, pobierać odciski palców i rysować portrety pamięcio-we. W Biblioforum (CH Forum,  ul. Lipowa 1) dzieci nauczą się pro-gramować roboty i tworzyć notesy do prowadzenia detektywistycznych notatek. Na os. Baildona najmłodsi wezmą udział w grze połączonej z tropieniem w terenie. W filii na os. Kopernika dzieci przygotują swoje służbowe legitymacje. W Łabędach wcielą się w projektantów mody i wykonają kapelusze inspirowane nakryciem głowy najsłynniejszego książkowego detektywa – Sherlocka Holmesa. Będą też warsztaty tworze-nia komiksów, teatrzyki i bale prze-
bierańców. Jest z czego wybierać! Udział we wszystkich atrakcjach jest 

bezpłatny. Na niektóre trzeba się wcześniej zapisać. (mm)
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Dla pasjonatów 
historii

Dla małych detektywów

Nie od dziś wiadomo, że oglą-
danie filmów to jedno z naj-
bardziej relaksujących zajęć – 
w sam raz na ferie. Kino Amok 
zaprasza na projekcje najlep-
szych filmów dla młodych wi-
dzów i pasjonujące warsztaty.
Wśród filmowych propozycji przeważa-
ją kultowe serie: „Kacper i emma”,  
„Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mai” czy „wicher”. Kino Amok od 
10 do 24 lutego wyświetli po 3 filmy 
z każdego cyklu. Poza tym nie zabrak-
nie kilku najnowszych przebojów – ani- 
mowanego filmu „Asteriks i Obeliks. 
Tajemnica magicznego wywaru”  czy 
inspirowanego książkami o Kubu-
siu Puchatku filmu „Krzysiu, gdzie  
jesteś?”. Dla starszych dzieci przygo- 
towano między innymi holenderski 
film„Mały gangster” i szwedzką 
„Grę wojenną”. Oba filmy poruszają  

problem budowania dobrych relacji 
między rówieśnikami. A ze specjalną 
dedykacją dla wszystkich braci i sióstr 
przygotowano spotkanie z cyklu „Do-
bry czas z filmem i rodziną”. 23 lutego 
wyświetlony zostanie film „Superbrat”.

Podczas Filmowego Zimowiska 
zaplanowano też warsztaty. 13 lutego 
dzieci spróbują swoich sił w tworze-

niu zabawek optycznych i nauczą 
się wprawiać obrazy w ruch. 21 i 22 
lutego młodzi widzowie spotkają 
się z taperami, czyli osobami, które 
improwizują podkład muzyczny do 
wyświetlanych scen filmowych. Ucze- 
stnicy poznają instrumenty z różnych 
stron świata i wspólnie zastanowią się, 
jaką rolę dźwięk odgrywa w filmach.
 (mm)
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Dla kinomanów
Podczas ferii w Stacji Artystycznej rynek rządzić będą sztuka i ekologia. Dzieci nauczą 

się tworzyć cudeńka z papieru i dowiedzą się, co bez większego wysiłku mogą zrobić dla 

dobra naszej planety.
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Dla (eko)artystów

freski Zofii Stryjeńskiej

„Kacper i emma – zimowe wakacje”, reż. A. Lindtner Næss

więcej: 
www.biblioteka.gliwice.pl

więcej: 
www.muzeum.gliwice.pl

więcej: 
www.amok.gliwice.pl

więcej: 
www.teatr.gliwice.pl

więcej: fb.com/StacjaArtystycznarynek

Pierwszy tydzień szkolnej laby upłynie pod znakiem origami. Od 11 

do 15 lutego SAR (Rynek 4–5) zaprasza na turnus, podczas którego 

dzieci poznają wywodzącą się z Azji technikę składania papieru. Ale 

nie tylko! Mali artyści pod czujnym okiem prowadzącej będą też 

malować i poznawać inne metody plastyczne.

Od 18 do 22 lutego zaplanowano zajęcia pod hasłem „ekologia 

na wesoło”. Uczestnicy turnusu uświadomią sobie, jaki wpływ ich 

codzienne czynności wywierają na środowisko naturalne. Będą gry, 

zabawy, kwizy, warsztaty plastyczne, a także wycieczka niespodzianka.

Zajęcia w SAR-ze są skierowane do dzieci od 6 do 12 lat. Organiza-

tor zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku między godz. 8.00  

a 16.00. 
(mm)

https://teatr.gliwice.pl/
http://www.muzeum.gliwice.pl/
https://biblioteka.gliwice.pl/
https://www.facebook.com/StacjaArtystycznaRynek/
http://amok.gliwice.pl/
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JuBIlEuSZE / WARtO WIEDZIEć

17 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie, nadanymi przez prezydenta 
RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Zofia i Manfred 
Donothowie, Wiesława i Joachim Ficowie, Maria i Marian Głąbałowie, Gabriela i Józef Gołąbkowie, Teresa i Tadeusz Harężowie, Barbara i Mirosław Jarzębscy, 
Helena i Władysław Kosteccy, Maria i Zbigniew Kuźnarowie, Teresa i Bernard Leszczyńscy, Anna i Ryszard Maksymowiczowie, Lidia i Stefan Pasiekowie…

…Salomea i Zbigniew Pieleccy, Marianna i Franciszek Pietrasowie, Małgorzata i Jarosław Pluteccy, Krystyna i Norbert Pośpiechowie, Barbara i Stanisław Różakowie, 
Elżbieta i Waldemar Różyccy, Jolanta i Tadeusz Rypińscy, Zofia i Franciszek Sikorowie, Stanisława i Wiesław Urbanowie, a także Teresa i Emil Żurkowie. Gratulujemy!

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Halinę i Piotra Redlińskich. (kik)
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Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można teraz sprawdzić i opłacić na 
Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Rozrachunko-
wej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany  
i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPar –    
opłaty pod kontrolą

Na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.
gliwice.eu oraz w aplikacji mobilnej można sprawdzić na 
trzy dni do przodu, czy w Gliwicach zostaną przekroczone 
stężenia szkodliwych substancji i jakie będą warunki 
do aktywności na zewnątrz. 

Poznaj prognozy stężenia pyłów PM 10 i 2,5, dwu-
tlenku azotu, dwutlenku siarki, 
tlenku węgla oraz indeks jakości 
powietrza, czyli kompleksową 
informację o jakości powietrza 
na danym obszarze miasta.

prognozy.gliwice.eu 

Sprawdź jakość powietrza

https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
https://gliwice.eu/
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Z punktu widzenia kibica derbowy mecz pomiędzy MkS-em Dąbrowa Górnicza 
a Gtk Gliwice mógł się podobać. Spotkanie obfitowało w zwroty akcji i zakończyło 
się zwycięstwem gliwiczan na wyjeździe.

Mecz rozpoczęli z przytupem 
miejscowi. Z bardzo dobrej 
strony prezentował się Mathieu 
Wojciechowski, który kilka dni 
temu otrzymał powołanie do 
szerokiej reprezentacji Polski. 
Gliwiczanie kilka pierwszych prób 
mieli nieudanych, ale w końcu 
zza łuku trafił Myles Mack, któ-
rego zastąpił wkrótce Desmond 
Washington. Szybko udowodnił 
swój talent strzelecki. Jego dwie 
„trójki” z bardzo dalekiej odle-
głości (w tym jedna na koniec 
pierwszej kwarty) spowodowały, 
że po 10 minutach gry był remis.

Po wznowieniu MKS zaczął 
mieć ogromne problemy na 
linii rzutów wolnych. Z 23 
prób dąbrowianie trafili tylko 
11. Takich kłopotów nie mieli 
gliwiczanie, a ponownie dobre 
wejście Washingtona pozwoliło 
zbudować jeszcze większą prze-
wagę. Dąbrowianie zerwali się 
do odrabiania sporych strat za 
sprawą Szymona Łukasiaka.

Drugą połowę świetnie rozpo-
częło GTK, którego przewaga 
wynosiła już 19 punktów. 
MKS nie zamierzał się jednak 
poddać i do swojego dorob-
ku dokładał kolejne „oczka”, 
znacząco niwelując straty. Już 
na początku ostatniej odsłony 
dwie skuteczne akcje przepro-
wadził Melvin i MKS... wyszedł 

na prowadzenie. Na całe szczę-
ście gliwiczanie w porę prze-
budzili się, a gospodarze byli 
już bardzo zmęczeni. GTK wró-
ciło na prowadzenie, a dobry 
fragment Marka Piechowicza 
ostatecznie przesądził o cen-
nym zwycięstwie gliwiczan.  
  
 (kik/GTK)

Na Mistrzostwach Polski Juniorów szermierze gliwickiego Piasta wywalczyli aż cztery 
medale, a w punktacji klubowej MPJ uplasowali się na pierwszym miejscu. 

Ten najcenniejszy, złoty medal 
zdobył Damian Michalak, który 
tym samym obronił tytuł zdobyty 
rok temu.  Po brąz sięgnęła Karo-
lina staszulonek. Trzecie miejsca 
zajęły również drużyny gliwickiego 
klubu.

Damian Michalak od początku 
turnieju radził sobie bardzo do-
brze. W finale zmierzył się z Ka-
rolem Noganowiczem (Kolejarz 
Wrocław). Na kilkanaście sekund 
przed końcem walki wrocławianin 
prowadził 14:13. Michalak jednak 
do końca zachował zimną krew. 
To on zadał dwa ostatnie trafienia 
i wygrał całe zawody.

W turnieju żeńskim Karolina 
staszulonek zakończyła zawody 
na trzecim miejscu. Brązowa 
medalistka Mistrzostw Europy 
z 2018 roku przegrała w półfinale 
ze zwyciężczynią tych mistrzostw, 
Barbarą Brych, 10:15.

W niedzielę odbyły się zawody 
drużynowe. Po sobotnich suk-
cesach indywidulanych liczono, 
że zarówno żeńska, jak i męska 
ekipa Piasta także będą liczyć się 
w grze o najwyższe cele – i tak 
się stało. Drużyna żeńska w skła-
dzie: Ewa Kawencka, Barnadeta 
majgier, alicja Ostrowska i Ka-
rolina staszulonek zdobyła brą-

zowy medal. Również na trzecim 
stopniu podium stanęli pano-
wie: Jan kardaszewicz, Damian 
Michalak, Wojciech Rzyczniak 
i Mikołaj Wesołowski.

W punktacji klubowej Piast zdecy-
dowanie zajął pierwsze miejsce.

Rok 2019 zaczął się dla szermierzy 
Piasta bardzo udanie, a przypo-
mnijmy, że w poprzednim roku 
szpadziści tego klubu zdobyli 
aż 11 medali Mistrzostw Polski 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych z seniorami włącznie.  
  
 (gm/kik)

Szczypiornistki Sośnicy Gliwice wygrały pierwsze spotka-
nie rundy rewanżowej I ligi kobiet grupy B z kS AZS AWF 
Warszawa 25:21 (14:9). Nerwowy początek meczu nie 
wskazywał faworyta tego spotkania.
Wymiana punkt za punkt z akade-
miczkami z Warszawy trwała do 17 
minuty meczu. Wtedy gliwiczanki 
objęły prowadzenie i systematycz-
nie zwiększały przewagę, kończąc 
pierwszą połowę z wynikiem 14:9. 
Drużyna z Gliwic w tym meczu 
grała już, niestety, bez kapitan 
Aleksandry Abramowicz, która 
w połowie stycznia opuściła zespół 
i podpisała kontrakt z austriackim 
ATV Trofaiach.

O rozstrzygnięciu meczu na korzyść 
szczypiornistek z Gliwic przesądziło 
piorunujące otwarcie drugiej po-
łowy. Skuteczne trafienie pięciu 
bramek musiało okazać się wy-
starczające, aby mecz zakończyć 
wygraną na własnym parkiecie. 
Świetnie spisywały się bramkarka 
Klaudia Zizulewska, która bardzo 

skutecznie broniła niemal całe 
spotkanie oraz Karolina Golec  
(7 bramek).

Wygrana nad warszawiankami 
może mieć spore znaczenie w ta-
beli, bo zespół AWF-u po lepszym 
okresie też przeżywa gorszy czas, 
a w razie punktowej równowagi 
Sośnica ma zdecydowanie lepszy 
bilans punktowy. Przed zespołem 
z Gliwic teraz dwa tygodnie prze-
rwy spowodowane finałami mi-
strzostw Polski juniorek, do których 
zakwalifikowały się dwie drużyny 
z SPR Sośnicy Gliwice. Pierwsza 
drużyna rozpocznie zmagania 
w turnieju w Olkuszu, natomiast 
mistrzynie Śląska będą między 25 
i 27 stycznia gospodarzami rozgry-
wek w hali przy ul. Chorzowskiej 5 
w Gliwicach.  (SPR/kik)

Bardzo udany  
weekend szpadzistów

Gtk po raz drugi wygrywa derby

Drugie zwycięstwo z rzędu odnieśli futsaliści Piasta Gliwi-
ce. W minioną niedzielę gliwiczanie, grając przed własną 
publicznością, pokonali Słonecznych Stok Białystok 3:2. 

Podbudowani wysokim zwy-
cięstwem nad AZS-em Gdańsk, 
podopieczni Klaudiusza Hirscha 
od pierwszej sekundy przypuścili 
szturm na białostocką bramkę, 
zapominając jednak o obronie. Już 
w 2. minucie, po strzale Krzysztofa 
Kożuszkiewicza, Michał Widuch mu-
siał wyciągnąć piłkę z siatki. Po tym 
golu goście nastawili się na  obronę 
tej jednobramkowej przewagi i grę 
z kontry, a Piast  dążył do odrobie-
nia strat. Cel ten udało się osiągnąć 
dopiero w 18. minucie, gdy Marcin 
Grzywa doprowadził do wyrów-
nania. Ledwie 19 sekund później 
Adrian Citko, wykorzystując podanie 
Mateusza Lisowskiego, zdobył dla 
Słonecznych drugiego gola.

Zaraz na początku drugiej połowy  
kibice zobaczyli najładniejszą akcję 

meczu. Zaczął ją i skończył celnym 
strzałem Sergio Parra, a ostatnim 
podającym był Mateusz Omylak. 
Ledwie dwie minuty później, po 
długim podaniu Michała Grecza, 
piłkę przed polem karnym przejął 
Rafał Franz i strzałem z półobrotu 
zdobył trzecią bramkę dla Piasta.

Choć do końca spotkania pozostało 
potem jeszcze 17 minut, więcej goli 
kibice nie zobaczyli. Nie oznacza 
to jednak, że na boisku nic się nie 
działo, a wręcz przeciwnie. Obie 
strony dążyły do zmiany wyniku, 
bardzo dobrze jednak spisywali się 
obaj bramkarze.

Po tej wygranej gliwiczanie tracą 
już  tylko 1 pkt do szóstego miej-
sca dającego awans do grupy 
mistrzowskiej.  (gm/kik)
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OGŁOSZENIA 

Przedsiębiorstwo  
remontów ulic  

i Mostów S.A. w Gliwicach,  
ul. Nad Bytomką 1, zatrudni:

• mechanika maszyn i urządzeń,
• mechanika samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do 

obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do 

obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami 

rozkładarki mas mineralno-bi-
tumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej 
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pro-
szone są o przesyłanie dokumentów aplikacyj-
nych na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.
pl  lub jskiba@pruim.gliwice.pl. 
Dokumenty można również przesłać pocztą 
lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM 
S.A., adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytom-
ką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-
-40-03.

nabór nr kD.210.4.2019.IN-1 
urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Informatyki  

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

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

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 1 lutego 2019 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie, nie będą rozpa-
trywane. 

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

komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława śmiałego 

2A, 44-121 Gliwice,
 ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:  
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabo-
ry oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej  
w Gliwicach.

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

Komplet dokumentów należy dostarczyć  
w zamkniętej kopercie do pokoju 114B w sie-
dzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub prze-
słać za pośrednictwem poczty w terminie do  
30 stycznia 2019 r. do godz. 13.00 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 30 stycznia 2019 r. 
do godz. 13.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stro-
nie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.

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

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.

oferty pracy

oferty pracy

● operator zwyżki 
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia na ww. 
stanowisko, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B – z praktyką, jedna zmiana, miejsce pracy: 
teren Gliwic;

● fryzjer 
wykształcenie: brak wymagań, wymagany kurs fry-
zjerski lub osoba w trakcie takiego kursu, umowa-zle-
cenie, dwie zmiany, farbowanie, strzyżenie, upięcia, 
modelowanie, praca rownież w weekendy, miejsce 
pracy: Gliwice;

● krawcowa 
wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia, szy-
cie pokrowców na materace, obsługa maszyn Juki, 
Overlock, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik robót drogowych   
    – pomocnik 

wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, E, regu-
lacja uzbrojenia drogowego wraz z robotami towarzy-
szącymi, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;

● pomocnik montażysty 
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie za-
wodowe przy montażu lub produkcji, mile widziana 

umiejętność obsługi wózka widłowego, podstawowa 
znajomość rysunku technicznego, umiejętność ob-
sługi przyrządów pomiarowych, zakres obowiązków: 
montaż regałów metalowych, obsługa przyrządów 
pomiarowych, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● lider gościnności 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, ko-
munikatywność, zakres obowiązków: tworzenie at-
mosfery gościnności na każdym etapie wizyty gościa 
w restauracji, współpraca z innymi pracownikami 
i kadrą menażerską, pełnienie roli ambasadora marki 
McDonalds, równoważny system czasu pracy, wymiar 
etatu do uzgodnienia, miejsce pracy: Knurów;

● sprzedawca 
wykształcenie: brak wymagań, mile widziana książecz-
ka sanepidu, obsługa klienta zgodnie ze standardami, 
obsługa kasy fiskalnej / POS, dbanie o prawidłową 
ekspozycję towarów w sklepie, dbanie o porządek 
w sali sprzedażowej i na zapleczu, przestrzeganie 
standardów funkcjonowania Piekarni Ciastkarni KŁOS, 
miejsce pracy: Gliwice w pasażu sklepu Kaufland na  
ul. Pszczyńskiej – najpierw szkolenie w sklepie w Knu-
rowie – pracodawca zwraca koszty dojazdów.

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 17 stycznia 2019 r.

Zarząd Budynków Miejskich II towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia  

publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznych  

w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków 
Miejskich II towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

termin składania ofert: 30 stycznia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji 

budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycz-
nych w budynkach tBS, budynkach gminnych (wg wykazu) 
oraz mieszkaniach tBS we Wspólnotach Mieszkaniowych  

(wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich 
II towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwi-

cach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Część nr 1. Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: 
konstrukcji budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elek-
trycznych w budynkach tBS (wg wykazu) oraz mieszkaniach tBS 
we Wspólnotach Mieszkaniowych (wg wykazu) zarządzanych 
przez Zarząd Budynków Miejskich II towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkań-
ców nr 4, nr 6 i nr 10.
Część nr 2. Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: 
konstrukcji budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elek-
trycznych w budynkach gminnych (wg wykazu) zarządzanych 
przez Zarząd Budynków Miejskich II towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkań-
ców nr 4, nr 6 i nr 10.

termin składania ofert: 28 stycznia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

śląskie Centrum 
logistyki S.A., 

44-100 Gliwice,  
ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu  
w trybie przetargu  

nieograniczonego na: 
----------------------------------------------

„ZAPROJEktOWANIE  
I WykONANIE MIĘDZyREGA-
ŁOWEJ WODNEJ INStAlACJI 
tRySkACZOWEJ W OPARCIu 

O AktuAlNĄ NORMĘ VDS DO 
WOlNOStOJĄCyCH CZtERECH 

PODWÓJNyCH REGAŁÓW 
WySOkIEGO SkŁADOWANIA 

W MAGAZyNIE „k”,
zlokalizowanym na terenie 

śląskiego Centrum logistyki 
S.A. w Gliwicach, przy  

ul. Portowej 28”.
termin składania ofert:  

31 stycznia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 

 31 stycznia 2019 r. o godz. 10.30
----------------------------------------------

Zadanie nr I: renowacja 
ogrodzenia

oraz 
Zadanie nr II: renowacja 

DWÓCH wież oświetlenio-
wych 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

klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności 
Blue Media, mają do dyspozycji szybkie płatności (mtransfer, Pekao24 
czy płacę z iPkO), płatności online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, 
MasterCard i Maestro) oraz BlIk. 

Przez Internet można uiścić opłaty 
komunikacyjne (np. zarejestrowanie 
pojazdu czy wydanie prawa jazdy) 
i skarbowe (np. sporządzenie aktu mał-
żeństwa albo pełnomocnictwa). Online 
można zapłacić także za udostępnienie 
danych z ewidencji ludności czy wydanie 
zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za pośrednic-
twem formularza ogólnego dostępnego 
pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.
pl oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi 
um przy poszczególnych kartach usług 
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biu-
ro_obslugi).

Zapłać online 
w Wirtualnym 
Biurze Obsługi

mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl/
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl/
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obs%C5%82ugi


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 4/2019 (936), 24 stycznia 2019 13

Z mIasta

Wiosną wybory do Rad Osiedli 
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

Wybory  
do rad Osiedli

https://bip.gliwice.eu/strona=11216
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OGŁOSZENIA
NIerUcHoMoŚcI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
lokalizacja: ul. Tarnogórska w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka nr 356, obręb Podlesie, o pow. gruntu 0,0560 ha, 

zabudowana budynkiem garażu o pow. 9,49 m²,  
kW Gl1G/00032440/6, użytek: B – tereny mieszkaniowe.

Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem 
garażu. Pozostałą część nieruchomości stanowi zieleń ogrodo-
wa. Granice tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta. 
Budynek garażu znajduje się w pogorszonym stanie technicz-
nym, widoczne znaczne uszkodzenia pokrycia dachowego. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty 
betonowe, posadzki betonowe, dach drewniany kryty papą, 
brama drewniana. 
W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są sieci: gazowa, 
elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Możliwość przyłączenia do sieci ustala z wła-
ścicielami sieci nabywca nieruchomości na koszt własny.
Zgodnie z Koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje 
się w przyszłości budowę trasy rowerowej nr 10 wzdłuż ulicy 
Tarnogórskiej. W granicach działki znajdują się studnie nie 
będące w administrowaniu Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych. 
Włączenie ruchu drogowego z działki nr 356, obręb Podle-
sie, winno odbywać się do ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach 
zjazdem istniejącym zlokalizowanym w południowej części 
przedmiotowej nieruchomości przy budynku nr 84 lub zjazdem 
istniejącym usytuowanym w północnej części działki.
Z uwagi, iż nieruchomość jest ogrodzona od strony ul. Tar-
nogórskiej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach umożliwia wejście na jej teren. 
Istnieje konieczność skontaktowania się z Referatem Zby-
wania Nieruchomości w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00;  
czw.: 8.00-17.00; Pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12, 
celem otwarcia bramy. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Zgodnie z wpisem w dziale III księgi wieczystej została ustano-
wiona nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegają-
cą na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 356, szlakiem 
stanowiącym pas o szerokości ok. 4,5 m i długości 28 m,  
tj. o powierzchni ok. 126 m², na rzecz każdoczesne-
go właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą  
nr GL1G/00021230/1 (działka nr 357, obręb Podlesie).
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 356, obręb Podlesie, położona jest na terenie na 
którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Przed-
miotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwi-
cach uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908. Zgodnie 
z ustaleniami planu działka nr 356, obr. Podlesie, znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem: 1 mu – co oznacza: 
tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności 
zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MU do 8 MU 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne.
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 
służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej.
Teren działki nr 356, obr. Podlesie, znajduje się w granicach 
obszaru rewitalizacji.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Minimalne postąpienie: 1100,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
29 marca 2019 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 11 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 

ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 356, obręb Podlesie, oraz 
wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 22 lutego 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-

rialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),

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

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7034/2018 z 12 października 
2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmu-
jącej działkę nr 356, obręb Podlesie, zabudowaną budynkiem 
garażu, położoną przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, wpisaną 
do KW nr GL1G/00032440/6, stanowiącą własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, nie wpły-
nęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 
2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., pod poz. 
2908, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00046417/7 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabyw-
ca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6932/18 z 1 października 
2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzi-
nach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interne-
towej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 
lokalizacja: ul. Cmentarna/ul. Reymonta w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka nr 710, obręb kolej, o pow. 0,3234 ha, zapisana 

w kW nr Gl1G/00036926/5, użytek Bp – zurbanizo-
wane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudo-
wy(0,3075 ha) oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe (0,0159 ha);

• działka nr 918, obręb kolej, o pow. 0,2382 ha, zapisana 
w kW nr Gl1G/00036927/2, użytek Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, łącznie 0,5616 ha.

Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona jest przy ul. Cmentarnej/ul. Rey-
monta w Gliwicach, we wschodniej części miasta Gliwice 
w sąsiedztwie nieruchomości przemysłowo-komercyjno
-produkcyjnych, w niewielkiej odległości od zabudowy 
mieszkaniowej. Działki o kształcie nieregularnym, o nie-
wielkich pochyłościach terenu, nieznacznie zadrzewione 
i zakrzewione. 
Skomunikowanie działek nr 710 i 918, obręb Kolej, winno 
odbywać się poprzez działkę nr 916, obręb Kolej (własność 
Gmina Gliwice, użytek dr) do drogi publicznej ul. Reymonta 
w Gliwicach zjazdem istniejącym. 
Przez zachodnią część przedmiotowego terenu przebiegają 
istniejące gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia wraz 
ze strefami bezpieczeństwa, tj. Gs350CN0,4Mpa; Gw400C-
N1,6Mpa oraz sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna 
i sieć teletechniczna. Przebiegające przez przedmiotowe 
działki sieci oraz strefy bezpieczeństwa mogą mieć wpływ 
na zagospodarowanie przedmiotowych działek. 
Zgodnie z Koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach wzdłuż 
ulicy Reymonta planuje się przyszłościowo budowę trasy 
rowerowej nr 31.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości
Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr GL1G00036926/5 
działka nr 710, obręb Kolej, obciążona jest służebnością 
osobistej drogi koniecznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 710, 918, obręb Kolej, położone są na terenie na 
którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielnic Szobiszowice i Zatorze. 
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miej-
ską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca  
2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., 
poz. 2908. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmioto-
we działki znajdują się na terenie opisanym symbolem:  
2 uPn – co oznacza: tereny usługowo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UPn do 5 UPn 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe: 
• działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 

oraz składowanie i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), 
• sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyłowe 

oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funk-
cjonowaniem poszczególnych obiektów,

• dojazdy i parkingi,
• zieleń urządzona.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 900 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2174).
Minimalne postąpienie: 9000,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 marca 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 24 kwietnia 2019 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 90 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 710, 918, obręb 
Kolej, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 20 marca 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do  
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane 
konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6932/2018 z 1 październi-
ka 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 710, obręb Kolej, 
zapisanej w KW nr GL1G/00036926/5 oraz prawa własno-
ści nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka  
nr 918, obręb Kolej, zapisanej w KW nr GL1G/00036927/2, 
stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży 
przedmiotowych działek, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż  
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 wrześ- 
nia 2010 r., pod poz. 2908., zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00046417/7 oraz stanem faktycznym działki, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6932/18 
z 1 października 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice – Referat Zbywania Nierucho-
mości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach:  
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204),
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preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204),
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ uRZĄD MIEJSkI W GlIWICACH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatry-
wania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wy-
korzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 usta-
wy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 

do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji 
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa 
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspek-
torem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do proto-
kołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z na-
stępujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobo-

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają ta-
ką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://kultura.gliwice.eu/
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OGŁOSZENIA

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 Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

lp. adres Czynsz bez mediów rodzaj mieszkania Partycypacja Kaucja

1. Witkiewicza 8/1, parter 706,78 zł, bez mediów 2 pokoje, 60,10 m2 52 588,00 zł 4241,00 zł

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: 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. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 26 lutego 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• ul. kORCZOkA 47, lokal nr II, parter, pow. 
234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze: 67,14 
m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sani-
tariaty, WC, klatka schodowa, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz.13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Wadium: 12 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 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: 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 Od-
dział 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

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 Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 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 wła-
sności nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 441 oraz za-
budowaną działkę nr 442, obręb Stare 
Gliwice, o łącznej powierzchni 0,0589 ha, 
zapisanej w kW Gl1G/00032265/5, poło-
żonej przy ul. Wiejskiej.

termin przetargu: 5 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: 119 000,00 zł, w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 21 500,00 zł
cena niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 
97 500,00 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, nierucho-
mość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem 

VAT. Cena niepodlegająca opodatkowaniu stanowi 82,02% ceny 
wywoławczej brutto.
Wadium: 11 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 438, obręb 
Stare Gliwice, o powierzchni 0,0416 ha, 
zapisanej w kW Gl1G/00022026/5, po-
łożonej przy ul. Wiejskiej.

termin przetargu: 5 lutego 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: 62 400,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 6300,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności 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 2018 r., poz. 2204)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy- 
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej 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.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy- 
cięstwa 21, na stronie internetowej urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) oraz na stronie podmiotowej Woje-
wody śląskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości:

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 6/2019 do 6 lutego 2019 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
• nr 4/2019 do 4 lutego 2019 r.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 1/SP/2019 do 6 lutego 2019 r.,
• nr 2SP/2019 do 6 lutego 2019 r.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUJe,

INforMacJe

Zarząd  
Przedsiębiorstwa 
remontów ulic  

i Mostów S.A. w Gliwicach, 
ul. Nad Bytomką 1,
rozważa możliwość zakupu: 

Gąsienicowej rozkładarki  
(rozściełacza) mas  

bitumicznych.
Podstawowe parametry techniczne:
• stół roboczy [TV] w przedziale ok. 

2,5 – 5,0 m z możliwością posze-
rzenia do min. 8,5 m;

• silnik spełniający normę emisji 
spalin EU Tier 4f;

• zautomatyzowany system niwela-
cji w tym:
• ultradźwiękowy szerokopasmo-

wy czujnik wysokości (2 szt.),
• mechaniczny czujnik wysokości 

(1 szt.).

W związku z powyższym zapraszamy 
do kontaktu oraz składania ofert:
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl,  
tel. 32/270 40 03, wew. 140.

uWAGA, kWAlIFIkACJA WOJSkOWA!
4 lutego 2019 r. na terenie miasta Gliwice rozpocznie się kwalifikacja 
wojskowa. Obejmuje ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały 
lub czasowy na terenie miasta Gliwice, którzy w bieżącym roku ka-
lendarzowym kończą 19. rok życia. Kwalifikacja będzie prowadzona  
w pomieszczeniach Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy 
ul. Zawiszy Czarnego 7 i potrwa do 12 marca br.
Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma indywidualne zawia-
domienie wyznaczające dzień i godzinę stawienia się.
kwalifikacja obejmuje następujące czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – bada-

nie lekarskie, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska,
• założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu 

osobistego (książeczki wojskowej).
W Gliwicach wezwania otrzyma 697 mężczyzn oraz 8 kobiet. Osoba 
stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań spe-

cjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

• aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania 

nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwalifikacji – będzie można 
uzyskać w dni robocze w godz. 8.30 – 14.30, pod numerem telefonu: 
261-124-658.

NIerUcHoMoŚcI

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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24 stycznia gościem Biblioteki Centralnej będzie Arkady  
Paweł Fiedler. Podróżnik opowie o samochodowej wypra-
wie przez Czarny ląd – z kapsztadu aż do Europy.
Arkady Paweł Fiedler podróżowanie 
ma we krwi. Jego słynny dziadek, 
nomen omen też Arkady, opubliko-
wał 32 książki podróżnicze, odbył 
ponad 30 ambitnych wypraw, 
w tym do mało wówczas znanej 
w Polsce Ameryki Południowej. 
Arkady Paweł postawił na samo-
chód. Zaczynał od malucha, po-

tem przesiadł się do samochodu 
elektrycznego. O tym, czy w Afryce 
miał problemy z doładowaniem 
swojego pojazdu i jak na niego 
reagowali miejscowi, opowie  
24 stycznia w Bibliotece Centralnej 
(ul. Kościuszki 17). Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 18.00. Wstęp 
wolny.  (mm)

Bezzałogowe statki powietrzne – bardziej pomagają czy 
szkodzą? 31 stycznia będzie o tym mówił dr hab. inż Marek 
Marcisz, geolog i pasjonat dronów. 

Zdalnie sterowane drony robią 
ostatnio karierę w wielu różnych 
dziedzinach – poczynając od wy-
wiadu wojskowego, na fotografii 
krajobrazowej kończąc. Mogą być 
uzbrojone i wykonywać zadania 
bojowe, mogą też być wykorzy-
stywane do użytku prywatnego 
i latać nad miastem. Mało kto 
wie, że naukowcy bardzo często 
wykorzystują drony w kręgu 

polarnym. Mierzą z ich pomocą 
grubość warstwy ozonowej i liczą 
populację fok. 

Czego o dronach jeszcze nie wiemy 
i kto tak naprawdę może ich używać? 
O tym porozmawiamy 31 stycznia 
podczas wykładu w ramach Wszech-
nicy PAU. Spotkanie rozpocznie się 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
o godz. 16.00. Wstęp wolny.  (mm)

trębacz Piotr Schmidt i festiwal Polish Happy Jazz Fest zostały wyróżnione 
w rankingu miesięcznika „JazzPRESS”. Gliwicki muzyk i świetna impreza zostały 
dostrzeżone w 3 kategoriach.
Piotr Schmidt ma ostatnio dobrą 
passę. Niedawno pisaliśmy o tym, 
że jego płyty zostały zauważone 
przez popularnego niemieckiego 
recenzenta. Teraz trafił na 3. miej-
sce w rankingu najlepszych polskich 
jazzowych wykonawców 2018 
roku internetowego miesięcznika 
„JazzPRESS”. Piątą najciekawszą 
polską jazzową płytą 2018 roku 

został natomiast wybrany „Tribute 
to Tomasz Stańko” formacji Piotr 
Schmidt Quartet.

W plebiscycie na polskie wydarzenie 
jazzowe triumfowały aż 2 gliwickie 
inicjatywy. Na 3. miejscu uplasował 
się Polish Happy Jazz Fest. Festiwal 
jazzu tradycyjnego jest okazją, żeby 
posłuchać zespołów swingowych. 

Cofamy się do korzeni tego gatunku. 
W Sośnicy występują polscy i zagra-
niczni wykonawcy. Ich występy na-
wiązują do jazzu lat. 20, 30. i 40. XX 
wieku. Imprezę organizuje Fundacja 
Jazzu Tradycyjnego, a Miasto Gliwice 
wspiera ją finansowo. Na 4. miejscu 
rankingu „JazzPRESSU” znalazła się 
trasa „Saxesful” Piotra Schmidta. 
 (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARtEk 24 StyCZNIA

 ■ godz. 18.00: „W trumnie czy bez? O zwyczajach 
pogrzebowych” – wykład z cyklu „Dom życia i Dom 
zgromadzenia: o tradycjach górnośląskich Żydów”, 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatow-
skiego 14)

 ■ godz. 18.00: spotkanie podróżnicze z Arkadym Paw-
łem Fiedlerem, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00: „Cabo Verde – wyspy szczęśliwe czy 
wyspy leniwe?” – spotkanie z Antkiem w podróży, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.00: koncert pastorałek góralskich, Cen-
trum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” (ul. Partyzan-
tów 25)

 ■ godz. 18.30: Śnieżne śpiewanki – spotkanie z cy-
klu „Paskuda zaprasza”, teatr Stara Kotłownia 
(Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, ul. Bar-
lickiego 3)

 ■ godz. 20.00: „Najlepsze polskie 30‘, zestaw IV” – 
projekcje filmów krótkometrażowych w ramach 
DKF-u Trans, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

PIĄtEk 25 StyCZNIA
 ■ godz. 17.00: „Jak przeklinali nasi przodkowie” – 

wykład dr. Sebastiana Adamkiewicza z cyklu „Mło-
dzi badacze kontra historia”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Architektura sakralna Gliwic” – wer-
nisaż wystawy malarstwa członków Gliwickiego 
Stowarzyszenia Artystycznego „PRO ARTE”, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.30: „Głębokie rzeki”, reż. W. Bitokow – 
projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwalu Filmów 
Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

SOBOtA 26 StyCZNIA
 ■ godz. 11.00: Pchli targ, Stacja Artystyczna Rynek 

(Rynek 4‒5)
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Od pierwszej abstrakcji do 

sztuki współczesnej. Nowe możliwości, kolejne 
przekraczanie granic” – warsztaty z cyklu „Od jaski-
ni do salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Serce świata”, reż. N. Mieszczani-
nowa – projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIElA 27 StyCZNIA
 ■ godz. 16.00: „Lista Schindlera”, reż. S. Spielberg 

– projekcja filmowa, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Zaklęty w smoka”, reż. I. Dżenduba-
jew – projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.45: „Niech będzie Lisa”, reż. I. Kagrama-
now – projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Piter by Kasta”, reż. A. Soboliew,  
P. Lee – projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

WtOREk 29 StyCZNIA
 ■ godz. 18.00: „Na wypad z psem” – spotkanie z cy-

klu „Nasi bracia mniejsi”, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.30: „Lili”, reż. I. i A. Czyżykowie – pro-
jekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwalu Filmów 
Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych  
Wałów 3)

śRODA 30 StyCZNIA
 ■ godz. 12.30: „Powrót Bena”, reż. P. Hedges – Se-

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

 ■ godz. 18.30: „Animator”, reż. reż. I. i A. Czyżyko-
wie – projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

Elektrykiem przez Afrykę

Porozmawiają o dronach

Gliwicki jazz znowu górą!
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