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Wrócili 
studenci

30 września uroczyście zainaugurowa-
no nowy rok akademicki na Politechnice 
Śląskiej. Uczelnia ma liczne powody do 
dumy – nie tylko jest wysoko w rankin-
gach, ale też wybiera ją coraz więcej 
dziewczyn.

Pan Schindler to był 
dobry człowiek

Miał 17 lat, gdy wybuchła wojna. 
Przez 4 lata pracował w Emalii, krakow-
skiej fabryce stworzonej przez Oskara 
Schindlera. – To był bardzo dobry czło-
wiek – wspomina Stanisław Borowski, 
bohater naszego artykułu.

Więcej miejsca  
w Technoparku

Niemal 5 mln zł, 10 000 m2, 3 kon-
dygnacje. Przy ul. Wincentego Pola 
uroczyście otwarto nowy budynek Tech-
noparku. Znalazło się w nim miejsce dla 
11 firm działających głównie w branży 
informatycznej.

Dużo inwestycji, 
duże możliwości

Gliwice mają bardzo wysoką zdol-
ność kredytową i małe zadłużenie.  
O dobrej kondycji gospodarczej świadczą 
nie tylko zmiany widoczne w mieście 
gołym okiem, ale także twarde dane 
ekonomiczne. 
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DRuga STRONa W ObIekTyWIe

Pierwszy dzień jesieni już za nami. Z tej okazji 360 dzieci z gliwickich przedszkoli 
posadziło 25 dębów szypułkowych w parku przy Kaplicy Gallich (ul. Koziel- 
ska 8). Liczba drzewek jest symboliczna – nawiązuje do 25 lat samorządności. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.  
W sadzeniu drzew uczestniczyła też gliwicka Straż Miejska wraz ze swoją maskot-
ką – misiem. Przedstawiciele straży wygłosili prelekcję na temat bezpieczeństwa 
na drodze.

Pierwszy egzemplarz Astry nowej generacji 
– kolejnej odsłony modelu, który przez dwie 
ostatnie dekady jest niekwestionowanym 
bestsellerem Opla w Polsce – zjechał  
29 września z taśmy montażowej w za-
kładach firmy Opel w Gliwicach. Pierwsza 
czerwona Astra z Gliwic, wyposażona  
w inteligentne matrycowe reflektory LED 
IntelliLUX® oraz system OnStar, lśniła  
w blasku fleszy podczas ceremonii ofi-
cjalnego rozpoczęcia regularnej produkcji.  
W uroczystościach wzięli udział liczni 
goście, w tym wicepremier i minister go-
spodarki, Janusz Piechociński, wiceprezes 
ds. sprzedaży i obsługi posprzedażnej  
w Grupie Opel, Peter Christian Küspert, 
konsul Stanów Zjednoczonych, Wal-
ter Braunohler, oraz prezydent Gliwic,  
Zygmunt Frankiewicz. Dumnymi gospo-
darzami tego wydarzenia byli pracownicy 
gliwickiego zakładu.

Grabki i łopatki poszły w ruch!

Ruszyła produkcja Astry V generacji

Budowa własnego urządzenia do animacji, napisanie autorskiego programu kom-
puterowego i sterowanie grą za pomocą wzroku – to wcale nie jest takie trudne. 
Przekonali się o tym odwiedzający plenerowe targi multimedialne Media Tent, 
które zagościły w ubiegłą sobotę na gliwickim Rynku. Podczas imprezy można było 
testować najnowsze gadżety, przenoszące w wirtualną rzeczywistość (na zdjęciu), 
wziąć udział w warsztatach i zmierzyć się z innymi graczami w komputerowych 
rozgrywkach. 

CYBER-ZABAWA na Rynku

Co Maciej Orłoś oraz Anna Karna, znani z anteny TVP, robili w Gliwicach? Nagry-
wali kolejny, gliwicki odcinek programu „Nie ma jak Polska". Będzie można zoba-
czyć go już w niedzielę, 4 października, na antenie telewizyjnej jedynki. Początek  
o godz. 9.40.  Jakiś czas temu Gliwice gościły już w tym programie. Jesteśmy prze-
konani, że materiału do nagrania jest u nas tyle, że spokojnie mógłby powstać 
cykl „Nie ma jak Gliwice”. Póki co życzymy naszym Czytelnikom miłego odbioru.  
Tego nie można przegapić! 

Nie ma jak Polska. Nie ma jak Gliwice

…człowieka – to wiadomo nie od dziś! Miłośnicy zwierząt i czworonogi do adopcji 
spotkali się w Parku Chopina. Impreza pod hasłem „Wariacje na cztery łapy, czyli 
baw się razem z psami” odbyła się w naszym mieście już po raz siódmy. Wolon-
tariusze i pracownicy gliwickiego schroniska zaprezentowali zwierzaki szukające 
nowych właścicieli. Można było też skorzystać z porad weterynaryjnych i zobaczyć 
popis umiejętności psów i ich treserów. Podczas imprezy zebrano ponad 300 kg 
karmy dla podopiecznych placówki.

Pies to najlepszy przyjaciel...
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akTuaLNOŚCI

W Parku Naukowo-Technologicznym „TeCHNOPaRk gLIWICe” 
otwarto drugi budynek inkubatora przedsiębiorczości. Na powierzch-
ni 1000 m2 ulokowało się 11 firm, głównie z branży informatycznej  
– geoinformatycznych i zajmujących się aplikacjami mobilnymi.

Budynek przy ul. Wincentego Pola 27 
ma 3 kondygnacje, na których znajdują 
się pomieszczenia biurowe o powierzchni 
od 20 m2 do 60 m2. Zostały wyposażone 
w media, instalację teletechniczną, in-
ternet. 

– Obiekt jest nieduży, ale też firmy, 

które się tu ulokowały, nie potrzebują 
wielkich przestrzeni. To głównie spółki 
informatyczne, które dobrze odnajdą się 
w nowym inkubatorze. Atutem obiektu 
jest też świetna lokalizacja – dzielnica 
akademicka Politechniki Śląskiej oraz są-
siedztwo węzłów autostrad A4, A1 i DTŚ, 
które zapewniają dogodną komunikację 
– powiedział „Miejskiemu Serwisowi In-

formacyjnemu-Gliwice” prof. Jan Kosmol, 
prezes gliwickiego Technoparku. 

Inkubator Technoparku to również 
rozwiązanie dla firm, które dopiero sta-
wiają pierwsze kroki w biznesie. Dla nich 
stworzono strefę co-workingową, czyli 
wspólną przestrzeń do pracy. Obecnie  

z usługi korzysta 8 firm. 
– Inkubator Technoparku to szansa na 

długofalowy rozwój. Takie przedsięwzię-
cia pozwalają optymistycznie patrzeć  
w przyszłość miasta. Gliwice mają wy-
robioną markę w Polsce, i nie tylko, jako 
świetne miejsce dla inwestycji – mówił 
podczas uroczystego otwarcia Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Nowy inkubator Technoparku kosz-
tował 4,75 mln zł. Niemal 1,3 mln zł to 
wsparcie z Unii Europejskiej, a 228 tys. zł 
pochodzi ze środków budżetu państwa. 

Pozostała część – 3,2 mln zł – to wkład 
własny Technoparku Gliwice.  (mf)

gliwiccy policjanci otrzymali siedem nowych radiowozów, które 
będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy dzielnicowych oraz 
„drogówkę”. Zakup nowych aut był możliwy dzięki finansowemu 
wsparciu miasta gliwice.

Pięć samochodów marki Opel Corsa 
trafiło do wszystkich pięciu gliwickich 
komisariatów. Będą służyły dzielnicowym  
w wykonywaniu codziennych obowiąz-
ków, a także podczas interwencji na 
podległym terenie. Dwa samochody Kia 
Cee’d przeznaczono z kolei dla policjan-
tów z Wydziału Ruchu Drogowego.  

Miasto Gliwice wydało na zakup 
radiowozów 261 tys. zł. Druga połowa 
pochodzi z budżetu policji. Z tej łącznej 
kwoty w tym roku zostaną jeszcze kupio-
ne dwa pojazdy – nieoznakowany oraz 
pierwszy specjalistyczny furgon dla ze-
społu techniki kryminalistycznej, kryjący 
w sobie minilaboratorium. 

Gliwicki samorząd systematycznie 
wspiera gliwicką policję. W ciągu pię-
ciu lat na ten cel przeznaczył ponad  
4 mln zł z miejskiego budżetu. Poza zaku-
pem radiowozów, miasto dofinansowu-
je m.in. remonty i dodatkowe patrole. 
– Policja finansowana jest z budżetu 
centralnego, a samorządy nie są zobligo-
wane do jej dotowania. Przykład Gliwic 
pokazuje jednak, że lokalne władze znają 
realia funkcjonowania komend. Wspie-
rając je finansowo, dbają tym samym 
o bezpieczeństwo mieszkańców – pod-
kreśla Marek Słomski, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

      (al)

Wincentego Pola 27 
– kolejne miejsce dla firm

Miasto wspiera policję

Podczas otwarcia budynku wstęgę przecięli: (od lewej) Jerzy Łoik, prezes KSSE, Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic i prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej

Twórcy Technoparku: (od lewej) Jacek Kotra, dyrektor Technoparku, Jerzy Łoik, prezes 
KSSE, prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej, Zygmunt Frankiewicz,  
prezydent Gliwic i prof. Jan Kosmol, prezes gliwickiego Technoparku

Drugi budynek Technoparku dopiero został otwarty, a już pojawił się pomysł utworzenia 
kolejnego. – Na terenach przyległych do Technoparku należałoby kontynuować tego typu 
działalność i wybudować jeszcze więcej powierzchni użytkowej – powiedział Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic
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INWeSTyCje

W pierwszym kwartale 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac zwią-
zanych z termomodernizacją budynku urzędu Miejskiego w gliwicach. 

Zakres robót obejmie wymianę stolarki 
okiennej, instalacji centralnego ogrzewa-
nia, docieplenie dachu w skrzydle północ-
nym nad IV piętrem, docieplenie ścian 
zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 
oraz przebudowę wejścia głównego.

Koncepcję architektoniczną oraz doku-
mentację projektową opracowała gliwicka 
firma BUD SERWIS RDK.

Prace projektowe zostały zakończone. 
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie prze-

targu na wyłonienie wykonawcy robót, 
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 
na budowę. Zakończenie całości inwe-
stycji planowane jest na drugą połowę  
2017 roku.

Biorąc pod uwagę planowany zakres 
prac należy mieć na uwadze utrudnienia 
dla klientów Urzędu, natomiast będą one 
miały wyłącznie charakter przejściowy. 

     (or)

gliwice są jednym z najbogatszych polskich miast. Mają bardzo wy-
soką zdolność kredytową i małe zadłużenie. O dobrej kondycji go-
spodarczej świadczą nie tylko zmiany widoczne w mieście gołym 
okiem, ale także twarde dane ekonomiczne. 

Ogólnopolskie zestawienia porównu-
jące sytuację finansową polskich samorzą-
dów opublikowało ostatnio Pismo Samo-
rządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wśród 
miast na prawach powiatu o najwyższej 
zdolności kredytowej Gliwice znajdują się 
na drugim miejscu w kraju, a równocze-
śnie okazują się jednym z trzech najmniej 
zadłużonych. W zestawieniu najzamożniej-
szych są w swojej grupie klasyfikowane na 
czwartym miejscu. 

Rankingi opracowane na podstawie 
obiektywnych wskaźników przez prof. 
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu War-
szawskiego po raz kolejny pokazują, że sa-
morząd miejski dobrze zarządza finansami. 
Podobne stanowisko zajmują niezależni 
eksperci ze światowej agencji Fitch Ra-
tings, którzy systematycznie sprawdzają 
kondycję ekonomiczną Gliwic i wystawiają 
oceny rozpoznawalne na globalnym rynku. 
Uważają, że zasobność kasy miejskiej, do-

bre planowanie budżetu oraz dynamiczny 
rozwój pozwalają Gliwicom na bezpieczne 
spłacanie kredytów i zapewniają pozytyw-
ne perspektywy na przyszłość.

Z danych głównego urzędu 
Statystycznego na koniec  
2014 roku wynika, że wśród 
polskich miast – po Warszawie  
– najwyższe dochody budżetu  
w przeliczeniu na mieszkańca 
miały gliwice 

Gliwice przez wiele lat nie zadłużały się 
prawie w ogóle. Budowały solidną bazę 
dochodową i konsekwentnie realizowały 
dobrze przemyślaną strategię. Tworzyły 
jak najlepsze warunki dla inwestorów, 
którzy zapewniali miejsca pracy gliwicza-
nom i coraz większe wpływy podatkowe 
do miejskiej kasy. Kołami zamachowymi 
dla gospodarki stały się przede wszystkim: 
lokalizacja skrzyżowania dwóch autostrad 

(A1 i A4) oraz strefa ekonomiczna. Dziś 
widać efekty. Gliwice odniosły ogromny 
sukces – z jednego z najbiedniejszych miast 
dawnego województwa katowickiego stały 
się jednym z najbogatszych w kraju. 

Rosnące przez lata dochody sprawiły, 
że wiele ważnych i najbardziej potrzebnych 
przedsięwzięć Gliwice realizowały za wła-
sne pieniądze i środki unijne. Po kredyty 
sięgnęły w momencie, gdy sporo innych 

miast zadłużyło się już ponad miarę. Nie 
potrzebowały ich na łatanie budżetu, 
ale wykorzystały je jako kolejny impuls 
rozwojowy. Podpisały umowy kredytowe 
na dobrych warunkach w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie  
362,5 mln zł. Spłaty rozłożono na wiele lat 
i potencjał ekonomiczny Gliwic jest wciąż 
bardzo duży. 

      (al)

Pieniądze z kredytów przeznaczono w ostatnich latach na realizację lub 
refinansowanie różnych inwestycji poprawiających jakość życia w mieście  
i przyczyniających się do dalszego rozwoju. Wśród nich znalazły się m.in.: 
 
• budowa estakady Heweliusza pomiędzy ulicami Pionierów i Portową,
• kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku i uliczek starówki,
• przebudowa ul. Akademickiej i przekształcenie jej w deptak,
• budowa hali widowiskowo-sportowej Gliwice,
• budowa trzech hal sportowych przy ulicach Chorzowskiej, Górnych Wałów  
 i Kozielskiej oraz Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” 
 przy ul. Dzionkarzy,
• modernizacja 11 boisk i kompleksów sportowych przy szkołach,
• budowa krytej pływalni „Neptun” w Sośnicy,
• modernizacja Palmiarni Miejskiej,
• modernizacja Gliwickiego Teatru Muzycznego,
• zagospodarowanie budynku przy ul. Sikorskiego na potrzeby 
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Ośrodka Interwencji 
 Kryzysowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy,
• wzniesienie budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ulicach 
 Kochanowskiego, Staromiejskiej i Targowej,  
• modernizacja Domu Przedpogrzebowego przy ul. Poniatowskiego 
 z przeznaczeniem na muzeum,
• dofinansowanie zakupów nowych autobusów dla PKM, 
• modernizacja kanalizacji deszczowej.

Remont budynku urzędu

gliwice inwestują  
w rozwój
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WyDaRZeNIe

W ubiegłą niedzielę, 27 września, w gliwickim Teatrze Muzycznym 
odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta w dzie-
dzinie kultury. Wyróżnienia i gratulacje z rąk prezydenta gliwic Zyg-
munta Frankiewicza odebrało sześć osób. 

Nagrody Prezydenta Miasta za osią-
gnięcia w dziedzinie kultury to już wielo-
letnia tradycja. 

Prezydent Gliwic wręczył je po raz dwu-
dziesty drugi. Nagrody przyznawane są za 
całokształt pracy artystycznej, za znaczące 
osiągnięcia twórcze z poprzedniego roku 
oraz za istotne osiągnięcia w zakresie upo-

wszechniania i ochrony kultury. – Wszyst-
kim nagrodzonym gratuluję. Życzę wielu 
dalszych pomysłów i kolejnych realizacji. 
Życzę dobrego odbioru widzów i słuchaczy 
– mówił w trakcie uroczystości Zygmunt 
Frankiewicz.

     (as)

Nagrodzeni  
za kulturę

katarzyna Cupiał – II nagroda za całokształt 
osiągnięć w dziedzinie upowszechniania 
kultury. Laureatka jest absolwentką wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, animatorką 
kulturalną oraz malarką. Jest również orga-
nizatorką licznych przedsięwzięć kulturalnych 
(wieczorów autorskich, wystaw, koncertów, 
wykładów, spotkań, warsztatów artystycz-
nych) w latach 2011-2014 w Galerii Secesja, 
a od 2014 w Stacji Artystycznej Rynek. Zor-

ganizowała tak znane przedsięwzięcia, jak „Kaczyniec Kulturalnie”, a także 
„Gliwiccy Artyści na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Leszek Styś – II nagroda za całokształt 
twórczości artystycznej. Laureat jest te-
atrologiem, kulturoznawcą oraz instrukto-
rem teatralnym i instruktorem arteterapii. 
Jest również publicystą. Od 20 lat związany  
z offowym nieinstytucjonalnym Teatrem A  
z Gliwic, który współtworzy jako kierownik 
literacki, reżyser, aktor i wokalista. Od 2011 
roku jest dyrektorem artystycznym tej  grupy. 
Jest również autorem scenariuszy teatral-

nych, piosenek, felietonów i bajek oraz pomysłodawcą wydarzeń artystycz-
nych realizowanych w ramach projektów kulturalnych na Śląsku i w Polsce.

Fundacja gliwickiej Orkiestry kameralnej 
– III nagroda za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania kultury w 2014 roku. 
Działalność fundacji oparta jest na dorobku 
i doświadczeniu gliwickich i śląskich artystów 
muzyków, którzy pracują i współpracują z wio-
dącymi instytucjami i zespołami artystyczny-
mi w regionie i kraju. Ta działalność stanowi 
stały element gliwickiego życia kulturalnego 
poprzez cykle koncertowe: „Estrada Młodych”, 

„Mistrzowskie Interpretacje”, „Pożegnanie Lata”. Nagrodę w imieniu Fundacji 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej odebrał jej prezes – Waldemar Staniczek.

Przemysław Witkowicz – nagroda honoro-
wa za upowszechnianie kultury. Laureat jest 
śpiewakiem, kompozytorem i artystą chóru 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. Dysponuje 
barytonem i kontratenorem. Z gliwicką in-
stytucją związany od 1989 roku. Jako artysta 
chóru występował w najważniejszych realiza-
cjach Operetki Śląskiej, a później GTM. Przez 
kilka lat prowadził zespół GTM Junior, który był 
pionierskim projektem o ogromnych walorach 

edukacyjnych. Jest założycielem niezależnego autorskiego teatru dla dzieci Wit
-Wit przywiązującego wielką wagę do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. 

Zdjęcie z okładki: od lewej Waldemar Staniczek, prezes nagrodzonej Fundacji Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej, Katarzyna Cupiał, Henryk Konwiński (w zastępstwie  
za nieobecnego w trakcie uroczystości laureata Leszka Stysia), Krzysztof Rumin, Tomasz 
Paweł Sadownik, Przemysław Witkowicz oraz prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz

krzysztof Rumin – I nagroda za całokształt 
twórczości artystycznej. Laureat jest plasty-
kiem. Uprawia grafikę warsztatową, malar-
stwo, konserwację. Jest także nauczycielem 
rysunku, posiadającym duży dorobek w posta-
ci wystaw indywidualnych  w całej Polsce i za 
granicą (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Francja). 
Dwukrotnie  zapraszano go do udziału w świa-
towej wystawie Art Award w Japonii. Laureat 
został odznaczony przez Prezydenta RP Brązo-

wym Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną. Bierze aktywny udział  
w licznych projektach charytatywnych.

Tomasz Paweł Sadownik – I nagroda za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
w 2014 roku. Laureat jest artystą muzykiem, 
dyrygentem dwóch chórów „Calvi Cantores” 
i „Slavica Musa”. Jest również jednym z naj-
lepszych głosów barytonowych na Śląsku.  
W ubiegłym roku został nominowany do 
Fryderyków – nagrody polskiego przemysłu 
fonograficznego – w dwóch kategoriach: naj-
wybitniejsze nagranie muzyki polskiej oraz 

album roku muzyka współczesna. Ma na swoim koncie wiele nagród indywi-
dualnych i otrzymanych z prowadzonymi przez siebie zespołami.

Co roku prezydent Gliwic zaprasza gliwickie instytucje kultury, placówki oświatowe,  
szkoły wyższe, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne oraz gliwickich 
radnych do zgłaszania kandydatur zarówno artystów uznanych, jak i młodych twórców.  
Nagrody o charakterze indywidualnym lub zbiorowym mogą trafić do osób fizycznych 
(zamieszkałych w Gliwicach) bądź prawnych (z siedzibą w naszym mieście).  
Są przyznawane w trzech kategoriach: twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury  
oraz ochrona kultury 

Wieczór pełen emocji uświetnił koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej Improwizowanej ALL’IMPROVVISO. Przed gliwicką publicznością wystąpił Enrike 
Solinis z zespołem Euskal Barrokensemble 
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MIaSTO I MIeSZkańCy

Rozpoczyna się nowy rok akademicki na Politechnice Śląskiej. Pomi-
mo tego, że zawód inżyniera kojarzy się przede wszystkim z mężczy-
znami, na uczelniach technicznych kobiet przybywa. Z najnowszych 
statystyk wynika, że z roku na rok coraz więcej pań jest również na 
gliwickiej Politechnice.

Od kilku lat w Polsce rozwija się trend, 
zgodnie z którym coraz więcej dziew-
czyn studiuje na politechnikach.Panie 
na uczelniach technicznych radzą sobie 
nie gorzej niż mężczyźni. Przekonały się  
o tym również władze Politechniki Ślą-
skiej. W ubiegłym roku akademickim 
odsetek kobiet studiujących w Gliwicach 
wyniósł 33,90%. Zdecydowaną większość 
stanowiły w Kolegium Języków Obcych 
oraz na wydziałach Architektury, Che-
micznym oraz Inżynierii Biomedycznej. 
Natomiast na wydziałach: Organizacji  
i Zarządzania, Matematyki Stosowanej 
oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki 
kobiety stanowiły połowę wszystkich  

studentów. Najmniej pań wybiera kie-
runki na wydziale Elektrycznym (zaledwie  
78 na 1804 studentów).

Pomimo tego, że od kilku lat widać, 
iż wyraźnie wzrosła liczba studentek,  
to jednak płeć piękna nadal jest tu  
mniejszością. Prognozy są optymi-
styczne, a więc … dziewczyny do boju!  
Politechniki czekają z otwartymi ramio-
nami!

alma Mater  
cenionych pracowników

Politechnika Śląska cały czas przoduje 
w rankingach jako jedna z najlepszych 
uczelni technicznych w kraju. Dzięki 

znakomitej kadrze profesorskiej i bardzo 
dobrym perspektywom zatrudnienia po 
jej ukończeniu, młodzi ludzie wybierają 
ją bardzo chętnie. W roku akademickim 
2014/2015 na gliwickiej uczelni studiowa-
ły łącznie 24 824 osoby. Według tygodnika 
„Wprost” Politechnika Śląska znajduje 
się na czwartym miejscu wśród uczelni 
w Polsce, których absolwenci są najbar-
dziej poszukiwanymi przez pracodawców. 

Natomiast według firmy Sedlak & Sedlak 
gliwicka uczelnia to Alma Mater najlepiej 
zarabiających w niespełna rok po ukoń-
czeniu studiów – spośród absolwentów 
wszystkich szkół wyższych na Górnym 
Śląsku. To samo źródło podaje, że co dwu-
nasty prezes w Polsce ukończył studia na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach.         (am)

Politechnika 
dziewczyn

Wolontariusze to tacy ludzie, którzy dają, nie oczekując niczego  
w zamian. Robią coś dla innych, nie czekając na profity i splen-
dor. Radość daje im samo niesienie pomocy, wyciągnięcie ręki, 
uśmiech drugiego człowieka. W gliwicach takich osób nie brakuje.  
Od 2008 r. ochotnicy działają przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pierwsi wolontariusze w OPS za-
angażowali się w pomoc samotnym 
osobom starszym i niepełnosprawnym. 
Ta aktywność trwa nadal i rozwija się.  
– Początki były pełne wątpliwości  
i obaw, ale przede wszystkim wypełnio-
ne pozytywną energią i ciekawością, kto  
i kiedy pojawi się w biurze wolontariatu. 
Pierwsi wolontariusze przecierali szlaki, 
a swoją postawą zachęcali do działania 
kolejne osoby – mówi Iwona Krężelok 
-Jancz, koordynatorka wolontariatu  
OPS.

W 2009 roku wolontariat dyna-
micznie się rozwinął na rzecz dzieci  
i młodzieży. Ochotnicy zaczęli organizo-
wać spotkania, warsztaty i korepetycje. 
– Wolontariusze pracują indywidualnie 
lub z grupą dzieci nad zaległym i bieżą-
cym materiałem szkolnym, rozbudzają 
wewnętrzną motywację dziecka i chęć 
do nauki, pomagają w nabywaniu wła-

ściwych nawyków, takich jak systema-
tyczność, obowiązkowość, wytrwałość  
i współpraca, uczą dzieci pewności siebie 
– wylicza koordynatorka. 

Rozsądna pomoc. Zawsze po-
trzebna

W kolejnych latach powstawały nowe 
projekty, m.in. „Magia Chemii” – cykl 
warsztatów przeprowadzonych na Poli-
technice Śląskiej, „Warsztaty fotograficz-
ne”, „Czytam, bo warto", „Architektura dla 
dzieci”, „Zajęcia logopedyczne”, „Poznaj 
swoje miasto” czy „Angielski tu i teraz”. 

 – Te wszystkie zadania były i są możliwe 
do zrealizowania dzięki ludziom, którzy mają 
w sobie impuls do działania, posiadają różne 
umiejętności i bogatą osobowość. To ludzie  
w różnym wieku, od 16 do 70 lat, jed-
nak wszyscy odgrywają szczególną rolę  
w Ośrodku. Dzięki nim świat staje się inny, 
lepszy. Dziękuję wszystkim byłym i obecnym 

wolontariuszom  w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej – podsumowuje Iwona Krężelok-Jancz.

W tym roku szkolnym 2015/2016 dzieci 
również czekają na pomoc wolontariuszy. 
Praca ma charakter indywidualny i odbywa 
się na terenie wybranych szkół podstawo-
wych, świetlic, w miejscu zamieszkania 
dziecka lub na terenie Centrum Wolonta-
riatu. 

Twórz z nami inny świat! Taki, 
jakiego pragniesz dla siebie...

Posiadasz wiedzę oraz umiejętności  
i chcesz się nimi podzielić, chcesz czuć 

się potrzebny i sprawdzić siebie? Dołącz 
do naszego grona! Wystarczy poświęcić  
60-90 minut raz w tygodniu przez mini-
mum 3 miesiące. Zapraszamy, spotkajmy 
się i porozmawiajmy.

Nasz adres: Wolontariat Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, piętro 1, pokój 126.

Kontakt: e-mail: wopsgliwice@gmail.
com;  tel: 32/ 335 96 25 lub 510 230 248, 
strona internetowa: www.wops-gliwice.pl 
lub facebook.com/wopsgliwice.

Anita Szczecina  
GCOP

Ci sami ludzie... inny świat
fo

t. 
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W środę, 30 września, na Politechnice Śląskiej rozpoczął się rok akademicki 2015/2016. Po 
przemówieniu prof. Andrzeja Karbownika, rektora P. Śl., nastąpiła immatrykulacja studentów 
I roku. Wysłuchano też wykładu prof. Jerzego Woźnickiego, przewodniczącego Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hady-
ny. Po inauguracji nadano tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. 
Januszowi Kowalowi z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  (mf)
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– Nazywam się Stanisław Borowski. Mam 93 lata. 
Przez 4 lata pracowałem w Emalii w Krakowie, w fabry-
ce pana Oskara Schindlera. To był wspaniały człowiek. 
Uratował 1100 Żydów. Uratował też mnie – wspomina  
Stanisław borowski, który w miniony piątek został 
uhonorowany przez Prezydenta gliwic medalem  
i listem gratulacyjnym.

Stanisław Borowski urodził 
się w Przemyślu, a wychował  
w Sanoku. Podczas wojny miesz-
kał w Krakowie, a później, przez 
60 lat w Gliwicach. Obecnie 
mieszka w Pszczynie, u jednej 
z córek. Tam dochodzi do zdro-
wia po złamaniu biodra. Gdy 
wydobrzeje, powróci do Gliwic 
– do miasta, które pokochał od 
pierwszego wejrzenia, w któ-
rym się ożenił i wychował trójkę 
dzieci. W piątek, 25 września, 
Stanisław Borowski skończył  
93 lata. Pojechaliśmy do niego  
z życzeniami, listem gratula-
cyjnym od Prezydenta Gliwic  
i medalem. W pięknym domu na 
obrzeżach Pszczyny, na piętrze,  
w eleganckim salonie siedział 
starszy pan w otoczeniu rodziny. 
Był promienny i od razu prze-
szedł do rzeczy...

– Miałem 17 lat, gdy wybu-
chła wojna. Najpierw mama do-
stała skierowanie na wyjazd na 
roboty do Niemiec, ale ponieważ 
musiała zostać z rodziną, poje-
chał mój 15-letni brat. Później ja 
dostałem podobne skierowanie. 
Pojechałem do Krakowa, gdzie 
przy ul. Miodowej był punkt 

zbiorczy. Tam kazali nam się 
wykąpać, ogolili nam głowy. 
Wraz z jednym chłopakiem 
udało nam się uciec. Ja zatrzy-
małem się u ciotki na ul. Gęsiej. 
Przeczekałem 2 miesiące zanim 
wróciłem do Sanoka. Niedługo 
potem dostałem skierowanie 
do Baundienstu, Polskiej Służby 
Budowlanej. Najpierw praco-
wałem przy rowach melioracyj-
nych, a  wraz z nastaniem jesieni 
przenieśli mnie do fabryki Emalii 
przy ul. Lipowej 4. Tak poznałem 
pana Oskara Schindlera, jednego 
z najlepszych ludzi. Pan Schindler 
to był wspaniały człowiek, praw-
dziwy przyjaciel. Traktował mnie 
jak syna – wspomina Stanisław 
Borowski.

Dobry Niemiec  
i zły Niemiec

„Nazywam się Oskar Schin-
dler, jestem dyrektorem tego 
zakładu. Potrzebuję kogoś, kto 
umie rysować, kto chce pra-
cować w zakładzie szklarskim  
i w kuźni”. To były pierwsze słowa 
Schindlera, które usłyszał 17-letni 
Stanisław. Bardzo chciał się wyka-
zać, więc zgłosił się do rysunku. 

W biurze projektowym szybko 
jednak okazało się, że jego wiedza 
dotycząca rysunku technicznego 
pozostawia wiele do życzenia. 
Trafił na produkcję sprzętu dla 
wojska. Schindler zapewnił mu 
odzież, wyżywienie, nocleg.

– Nikt z nas nie był głodny. 
Pracowaliśmy ciężko od godz. 
6.00 do 18.00. O godz. 13.00 
był obiad z kawałkiem mięsa 
czy kiełbasy. Mieliśmy też sklep 
na terenie fabryki. Można było  
w nim kupić chleb, masło, cukier. 
Pan Schindler nie dał nas skrzyw-
dzić. To, co robiłem, nie było 
zgodne z moimi przekonaniami, 
bo robiliśmy łuski do pocisków 
artyleryjskich. Ale nie mieliśmy 
wyboru. My pracowaliśmy,  
a pan Schindler nas chronił przed 
innymi Niemcami. Gdy do fabryki 
przyjeżdżały komisje, starszych 
ludzi ukrywał, żeby ich nie zabrali 
na egzekucję. Kiedyś, od komen-
danta obozu koncentracyjnego 
w Płaszowie, wygrał w karty 
służącą. W ten sposób uratował 
jej życie – wspomina Borowski.  
– Komendant był bardzo okrut-
nym człowiekiem, każdego ranka 
w piżamie wychodził na balkon  
i dla rozrywki strzelał do jednego 
Żyda.  

W tamtych czasach Stanisław 
Borowski, wraz z innymi pracow-
nikami Emalii, mieszkał w starym 
budynku przy ul. Zakopiańskiej. 
Każdego dnia doprowadzano ich 
do pracy w fabryce na Zabłociu. 

– Budynek, w którym mieszka-
liśmy rozpadał się. Nie było okien, 
ani ogrzewania. Zima była sroga. 
Temperatura spadła do -20o C,  
a nam kazano spać w samej 
bieliźnie. Do przykrycia mieliśmy 
tylko cienkie koce. W fabryce 
poprosiliśmy pana Schindlera  
o możliwość zorganizowania 
jakiegoś pieca. Zgodził się.  
W porównaniu do Zakopiańskiej 
warunki mieliśmy dobre. Było 
ogrzewanie, ciepła woda do my-
cia – mówi Stanisław Borowski. 

Schindler opiekował się 
Żydami, a oni nim

Podczas jednej z kontroli 
jeden z Niemców wrzucił coś do 

kwasu fosforowego, w którym 
czyszczono elementy osprzętu 
wojskowego. Młody Borowski 
został oblany kwasem, który 
zniszczył mu ubranie.

– Poszedłem do pana Schin-
dlera. Od razu załatwił mi nową 
odzież i powiedział, że zapłaci za 
naprawę butów. To był bardzo 
troskliwy człowiek. Wyciągnął 
mnie z obozu w Płaszowie. 
Trafiłem tam podczas łapanki 
w Krakowie. Po trzech dniach 
usłyszałem komunikat przez 
megafon „Stanisław Borowski 
ma się zgłosić na bramę”. Po-
szedłem. Stał tam pan Oskar 
Schindler. Powiedział, że mam 
się zbierać do fabryki, bo praca 
czeka. Gdy opuściliśmy obóz, ka-
zał mi się najeść, odpocząć i na 
drugi dzień zgłosić się do pracy 
w fabryce – opowiada Borowski. 
– Mam wielki szacunek do pana 
Schindlera. Gdy przenosił fabrykę 
do Branic, zobaczył dwa wago-
ny pełne Żydów, które jechały 
do obozu. Kazał je skierować 
do swojej fabryki. Tak uratował 
życie kolejnych ludzi. 

Po wojnie Oskar Schindler 
wyjechał do Niemiec, a później 
do Argentyny. Tam założył fabry-
kę cementu. Interes jednak nie 
wyszedł i wrócił do Niemiec. Tu 
Żydzi wzięli go pod opiekę. Płacili 
mu pensję, a pod koniec życia 
zabrali do Palestyny. Tam umarł. 
– Do dziś wielu Żydów odwiedza 
jego grób, by złożyć uszanowanie 
i kamyk pamięci – wspomina Sta-
nisław Borowski. 

Po latach Borowski wrócił 
do fabryki Emalii. Pojechał wraz 
z prof. Aleksandrem Skotnickim, 
który pisał wówczas książkę  
o Oskarze Schindlerze. W ponie-
działek, 28 września, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gliwi-
cach odbyło się spotkanie obu 
panów.     (mf)

uratował mnie  
pan Schindler

WSPOMNIeNIa

– Arka Noego Oskara Schindlera, oaza nadziei i godności,  
raj w porównaniu z piekłem Płaszowa – to tylko niektóre określenia 
pracowników Emalii na fabrykę przy ul. Lipowej 4. Pan Schindler  
rozbudowywał fabrykę tylko po to, by zatrudnić jeszcze więcej  
osób i w ten sposób uratować jeszcze więcej istnień ludzkich.  
Był sprawiedliwym wśród narodów świata  
– wspomina Stanisław Borowski, weteran II wojny światowej 

Stanisław Borowski w otoczeniu rodziny podczas wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach. Uroczyste spotkanie z młodzieżą,  
we współpracy z miastem Gliwice, zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Inicjatorem był obecny na zdjęciu prof. Aleksander Skotnicki,  
który zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Borowskim podczas zbierania materiału do książki o Oskarze Schindlerze.  
Tego dnia wygłosił wykład „Rola Oskara Schindlera w ratowaniu mieszkańców Krakowa w latach 1939 – 1944” 
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W Sośnicy otwarto kryty basen „Neptun”.  
To czwarta nowoczesna, miejska pływalnia w Gliwicach

Spacer wśród strumieni. W samym centrum Gliwic, na Pl. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego powstała nowoczesna i imponująca fontanna!

2011

2011

Po raz czwarty przyznano tytuł Honorowego Obywatela Gliwic. Otrzymał go ksiądz biskup Jan Wieczorek, pierwszy ordynariusz diecezji  
gliwickiej. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 29 czerwca w gliwickiej katedrze, po mszy św. dziękczynnej z okazji 30-lecia sakry biskupiej

Gliwice rozpoczynają nowy rok w dobrej kondycji finansowej.  
Wydatki miasta mogą wynieść pierwszy raz ponad miliard złotych!

Wszystkie uliczki w pobliżu Rynku zostaną odnowione! Prace  
będą wykonywane etapami przez 5 lat za ponad 41 mln złotych



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  40/2015 (763), 1 października 2015 9

25 LaT SaMORZąDNOŚCI

13:45                 2011-10-01

2011

Szpital Miejski przy ul. Kościuszki 29 ma wreszcie nową,  
funkcjonalną pracownię radiologiczną z prawdziwego zdarzenia!

Przy ul. Konarskiego otwarto najnowocześniejszą na Śląsku i jedną  
z najnowszych w kraju stację pogotowia ratunkowego (zbudowaną 

za pieniądze Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego)

Unowocześniono oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania 
wody, a także rozbudowano sieć kanalizacji na Wójtowej Wsi

Kolejny atrakcyjny obiekt sportowy w mieście – przy Gimnazjum nr 3 
im. Noblistów Polskich oddano do użytku 3 wielofunkcyjne boiska

2011

Oddano do użytku Stadion Miejski, którego budowa kosztowała 60 mln złotych. Obiekt, dostosowany do wymogów PZPN i UEFA, posiada 
podgrzewaną murawę i zadaszone trybuny dla 10 000 kibiców. W pierwszym meczu, 5 listopada, Piast Gliwice wygrał z Wisłą Płock 2:1
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kuLTuRa

gliwicki samorząd oraz uczniowie i nauczyciele V Liceum Ogólnokształcącego chcą wspólnie z mieszkań-
cami upamiętnić gliwicki okres twórczości Tadeusza Różewicza. Na rogu kamienicy przy ul. Zygmunta 
Starego 28, w której mieszkał ten wybitny poeta, 9 października odsłonięta zostanie pamiątkowa kom-
pozycja przestrzenna.  

 „Na miłość Boską, co Pan tam robi 
w tych Gliwicach?” – Julian Tuwim nie 
mógł zrozumieć dlaczego Tadeusz Róże-
wicz wyjechał z Krakowa i w 1949 roku 
zamieszkał w nieznanym mieście. Choć 
poeta czuł się tu nieraz samotny, odda-
lony od przyjaciół, gliwicki okres był dla 
niego bardzo znaczący. Spędził w naszym 
mieście dwadzieścia lat. Tutaj wziął ślub  
z Wiesławą Kozłowską, tu urodzili się 
jego dwaj synowie: Kamil i Jan, tutaj 
powstały setki wierszy, a także poematy 
i dramaty, wśród nich „Kartoteka” czy 
„Stara kobieta wysiaduje”. 

O gliwickich latach Tadeusza Róże-
wicza miasto przypominało przy wielu 
okazjach. Po odrodzeniu się polskiego 
samorządu poeta otrzymał od Rady 
Miejskiej pierwszy w powojennej histo-
rii tytuł Honorowego Obywatela Gliwic. 
Choć nie lubił publicznych występów,  

w 1995 roku dyplom odebrał osobiście. 
Dziękował wszystkim gliwiczanom, 
wśród których mógł żyć jak w rodzinie 
i dzięki którym Gliwice stały się bliskim 
jego sercu miastem. 

Potem wielokrotnie mieliśmy okazję 
do wspominania, do refleksji płynących 
z jego twórczości, do wsłuchiwania 
się w jego mądre słowa pełne niczym  
nieupiększonej prawdy. Gliwice nie za-
pominały. Na zlecenie miasta powstał 
m.in. film dokumentalny „Gliwickie lata 
Tadeusza Różewicza”, organizowano róż-
norodne spotkania i imprezy artystyczne 
z udziałem wybitnych aktorów. 

Tym razem wspólnie z miastem dzia-
łania podjęło V Liceum Ogólnokształcą-
ce. Datę wybrano nieprzypadkowo, bo 

9 października Tadeusz Różewicz obcho-
dziłby kolejne urodziny. Tego dnia o godz. 
17.00 na kamienicy przy ul. Zygmunta 
Starego 28 odsłonięta zostanie kom-
pozycja przestrzenna wykonana przez 
prof. Krzysztofa Nitscha, upamiętniają-
ca gliwicki okres życia i twórczości tego 
wybitnego poety, dramaturga, prozaika 
i scenarzysty. 

Miejska uroczystość będzie częścią 
jubileuszu 70-lecia szkoły przy ul. Gór-
nych Wałów (z inicjatywy społeczności 
tej placówki powstała pamiątkowa 
tablica). Szczegółowy plan obchodów 
można znaleźć na stronie internetowej  
vlo.gliwice.pl. 

      (al) 

Wakacje dawno za nami, ale 10 października znów będzie można poczuć powiew egzotyki. Tego dnia 
w Centrum kultury Studenckiej MROWISkO odbędzie się Światowy Dzień Turystyki w gliwicach pod 
hasłem „kolory afryki”. 

To świetna okazja, by poznać Czarny 
Ląd i posłuchać opowieści podróżników. 

Impreza rozpocznie się o godz. 15.30 
specjalnym programem dla dzieci. Naj-
młodsi będą mogli przypomnieć sobie 
przygody bohaterów książki „W pustyni 
i w puszczy” podczas multimedialnej 
opowieści o Afryce. Później swoimi 
przeżyciami z wypraw podzieli się David 
Kaszlikowski – alpinista, fotograf, laureat 
prestiżowej nagrody KOLOSA. 

Szczegóły:

Gościem specjalnym tegorocznego 
Światowego Dnia Turystyki w Gliwicach 
będzie Marcin Kydryński – znany dzien-
nikarz muzyczny, fotograf, podróżnik  
i autor książek. Organizatorem tego wy-
darzenia jest Miasto Gliwice, a wstęp jest 
bezpłatny. 

                 (mag)

Pamiętamy  
o Różewiczu

afryka w gliwicach

CO?
gDZIe?      
kIeDy?

1 PaźDZIeRNIka (CZWaRTek)
• godz. 20.00: Tradycyjny Czwartek Jazzowy 

– Jam Session z udziałem zespołu Enerja-
zzer, Śląski Jazz Club (Rynek 18, wejście od 
strony Pl. Inwalidów), wstęp wolny

2 PaźDZIeRNIka (PIąTek)
• godz. 9.00 – 19.00: „El Słoń i wyprawa do 

Landetordu – kraju słów” – literacka gra  
w ramach Dnia Uśmiechu, Biblioforum  
(CH Forum ul. Lipowa 1), wstęp wolny

• godz. 12.00 – 14.00: Zabawy z okazji Dnia 
Uśmiechu, Skwer Doncaster, wstęp wolny 

• godz. 18.30: Warsztaty perkusyjne i pokaz 
filmu w ramach festiwalu Rub’N’Dub, stara 
Fabryka Drutu (ul. Dubois 22), wstęp wolny

• godz. 19.00: Calvi Cantores – koncert muzy-
ki rozrywkowej, dom parafialny w Bojkowie 

3 PaźDZIeRNIka (SObOTa)
• godz. 19.00: Grubson, Jarecki I BRK, Indios 

Bravos, Radical Soul Ammunition, Foliba, 
Pozyton Sound, Kalina in Dub, Dr Love  
– koncerty w ramach festiwalu Rub’N’Dub, 
stara Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

• godz. 19.00: Calvi Cantores – koncert mu-
zyki sakralnej, kościół pw. Narodzenia NMP 
w Bojkowie 

• godz. 18.55: The Metropolitan Opera: 
Giuseppe Verdi „Trubadur” – transmisja  
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

4 PaźDZIeRNIka (NIeDZIeLa)
• godz. 12.00: Przemarsz perkusyjnej or-

kiestry marszowej Drum Spirit w ramach  
XXIV Międzynarodowego Festiwalu Perku-
syjnego Drum Fest, gliwicki Rynek

• godz. 17.00: Calvi Cantores – koncert 
muzyki sakralnej, kościół pw. św. Anny  
w Łabędach

• godz. 18.00: „Hebanowe struny” – kon-
cert Agnieszki Kaczmarek-Bialic i Mariusza 
Pędziałka w ramach festiwalu All’Impro-
vviso, Ewangelicki Kościół Marcina Lutra  
w Gliwicach-Łabędach (ul. Strzelców By-
tomskich 9) 

6 PaźDZIeRNIka (WTORek)
• godz. 18.00: Łapami po sztuce – warsztaty 

w Centrum Organizacji Kulturalnych „Pe-
rełka” (ul. Studzienna 6), zapisy: a.sysol@
gcop.gliwice.pl

7 PaźDZIeRNIka (ŚRODa)
• godz. 18.00: „Tematy muzyczne w plasty-

ce” – wernisaż i wieczór poezji, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Stu-
dzienna 6), wstęp wolny 

a TakŻe: 
• Do 11 października: nadsyłanie zgłoszeń  

do Gliwickiego Przeglądu Artystycznego 
GPart (szczegóły na stronie www.gpartgli-
wice.pl)

• Od 26 września do 4 października: Festiwal 
Filmowy Kino Dzieci – zanurzmy się w fil-
mie!, Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Poeta przyjechał w 1995 roku na uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela 
Gliwic 

W tym domu mieszkał Tadeusz Różewicz

WWW.GLIWICE.EU (SEKCJA BANERóW)

http://www.muzeum.gliwice.pl
www.vlo.gliwice.pl
www.gliwice.eu
mailto:asysol@gcop.gliwice.pl
mailto:asysol@gcop.gliwice.pl
www.gpartgliwice.pl
www.gpartgliwice.pl
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SPORT

To nie przypadek

Mistrzynie ringu Działo się!

jedna trzecia sezonu zasadniczego już za nami, a spora część piłkarskiej Polski cią-
gle przeciera oczy ze zdumienia: Piast gliwice liderem ekstraklasy. jak to możliwe? 

Możliwe. I to wcale nie jest 
dzieło przypadku. Statystyka jest 
(dla niektórych) bezwzględna,  
a liczby nie kłamią. W dziesięciu 
spotkaniach gliwicki Piast wy-
grywał ośmiokrotnie. Przegrał 
tylko dwa mecze na wyjazdach  
(z Ruchem w Chorzowie i z Pogo-
nią w Szczecinie). Remisu póki co 
nie było. Podopieczni Radoslava 
Látala na boisku tworzą kolektyw, 
są prawdziwą drużyną, imponują 
zgraniem i walecznością. Jeśli nie 
strzelają napastnicy, to trafiają 
obrońcy. Jeden może liczyć na 

drugiego. Tak było chociażby  
w ostatnim meczu Piasta ze Ślą-
skiem we Wrocławiu.  

Mimo że liderem ekstraklasy 
jest Piast, to faworytem piątko-
wego spotkania byli gospodarze. 
O zwycięstwo nie było łatwo, ale 
gliwiczanie przywieźli ze stolicy 
Dolnego Śląska komplet punktów. 
Na medal spisali się obrońcy. Jesz-
cze przed przerwą wynik otworzył 
Hebert Silva Santos. Śląsk dopro-
wadził do remisu, ale ostateczny 
cios zadał drugi defensor Piasta 
– Uroš Korun. Po meczu we Wro-

cławiu Hebert i Korun żartowali, 
że chyba powinni zmienić pozy-
cję na boisku. – „Herbi”, od dziś 
gramy w ataku? – dowcipkował 
Uroš. – Ciekawe co na to trener? 
– odpowiadał szeroko uśmiech-
nięty Hebert. Klasę rywala do-
cenił szkoleniowiec Śląska. – To 
nie przypadek, że Piast prowadzi  
w lidze, bo ma dobrze wyszko-
lonych technicznie zawodników 
– mówił na pomeczowej konfe-
rencji Tadeusz Pawłowski. – Na 
pewno nie możemy powiedzieć, że 
walczymy o Europejskie Puchary. 
Jest na to zdecydowanie za wcze-
śnie. Rozegraliśmy dopiero dzie-
sięć spotkań. Mamy 24 punkty  
i przed nami jeszcze długa droga. 
Najpierw wywalczmy pierwszą 
ósemkę, a potem będziemy 
myśleć co dalej – studzi emocje 
trener Piasta Gliwice, Radoslav 
Látal. Kolejny krok do umocnienia 
pozycji w tabeli gracze z Okrzei 
mogą zrobić już w najbliższą so-
botę, 3 października. Do Gliwic  
przyjedzie spisująca się poniżej 
oczekiwań w tym sezonie Wisła 
Kraków. Początek sobotniego spo-
tkania o godz. 20.30. Wszyscy na 
stadion!   

     (as)

Międzynarodowe Mistrzostwa kobiet w boksie już  
za nami. O tytuł Mistrzyni Śląska walczyło 130 za- 
wodniczek z 35 polskich klubów i 11 ekip zagranicz-
nych. 

Przez cztery dni w hali przy 
ul. Jasnej 31 rozgrywały się  
X Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Śląska Kobiet w Boksie. 
Starcia były emocjonujące, 
na ringu stanęły zawodniczki 
z Polski, Niemiec, Szwecji, 
Kazachstanu, Australii, Litwy, 
Czech, Azerbejdżanu, Węgier, 
Rosji, Słowacji i Norwegii. 
Najwięcej wrażeń wzbudziły 
sobotnie walki finałowe. 

– Poziom zawodów był bar-
dzo wysoki. Przyjechały świa-
towej klasy zawodniczki. Były 
wśród nich mistrzynie Europy, 
mistrzynie świata, olimpijki. To 
dla dziewczyn ogromny spraw-
dzian, bez względu na to, czy 
wygrają czy nie. To moment, 
który weryfikuje umiejętności 
zawodniczek i pokazuje, na co 
jeszcze trzeba zwrócić uwa-
gę, co poprawić – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – Gliwice” Henryk 
Wilk z GUKS Carbo Gliwice. 

Wśród zawodniczek nie 
zabrakło wychowanek Gliwic-
kiego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Carbo Gliwice. 
Najwięcej emocji wzbudziła 
walka finałowa Lidii Fidury, 
dziewięciokrotnej zwycięż-
czyni tego turnieju. Bokserka  
w wadze 75 kg zmierzyła się  
z Anną Laurell-Nash. Szwedka, 
która podczas półfinału Igrzysk 
Europejskich w Baku odebra-
ła Fidurze srebro, zwyciężyła  
i tym razem. – Dziewczyny 
dobrze sobie poradziły. Pau-
lina Pawlik wygrała w wadze  
46 kg. Karolina Gabrysiuk po-
konała Niemkę, ale przegrała 
wyrównana walkę ze Szwedką. 
Lidia Fidura z kolei wygrała  
z Polką i Węgierką, ale przegra-
ła w finale ze Szwedką. Czuję 
niedosyt, ponieważ według 
mnie Lidia była lepsza – ko-
mentuje Henryk Wilk. 

Wyniki i szczegółowe in-
formacje na temat Mistrzostw 
można znaleźć na stronach: 
www.bokser.org i www.polski-
boks.pl.

   (mf)

aż 45 załóg wystartowało w 1. gliwickim Rally Sprincie o Puchar Prezydenta Mia-
sta. Impreza została zorganizowana w ubiegłą sobotę, 26 września, na terenie 
giełdy samochodowej przez Stowarzyszenie Moto Sport gliwice. Partnerem wy-
darzenia był Miejski Zarząd usług komunalnych.

Pomimo deszczowej aury  
1. Gliwicki Rally Sprint o Puchar 
Prezydenta Miasta przyciągnął 
na giełdę wielu fanów motory-
zacji. Zdecydowana większość 
zawodników, którzy zmierzyli 
się z trasami wyznaczonymi na 
terenie giełdy, to mieszkańcy 
Gliwic. Pojawiła się również licz-
na reprezentacja województwa 
opolskiego.

Poza sportowymi emocjami 
organizatorzy zapewnili kibicom 
dodatkowe atrakcje: pokaz sa-
mochodów zabytkowych, pre-

zentację nowoczesnych technik 
lakierniczych, samochód elek-
tryczny zbudowany przez zespół 
Silesian Greenpower. Z myślą  
o dzieciach MZUK przygotował 
zabawę w lakiernika, czyli wspól-
ne malowanie drewnianego sa-
mochodu.

Wyniki 1. Gliwickiego Rally 
Sprintu są dostępne na stronie 
internetowej Stowarzyszenia 
Moto Sport Gliwice: www.sprint.
msg-rally.pl. Dla najlepszych 
przygotowano puchary oraz 
cenne nagrody.    (as)

1 : 2
(0 : 1)

Biliński (59.) Hebert (44.), Korun (63.)

Pawełek, Zieliński, Celeban, 
Hołota (74. Ostrowski), Pawe-
lec, Paixão (86. Bartkowiak), 
Hateley, Gecov, Danielewicz 
(55. Grajciar), Kiełb, Biliński 

Szmatuła, Pietrowski, Osyra, 
Korun, Hebert, Mráz, Vacek  

(85. Moskwik), Murawski,  
Živec (90. Mak), Barišić,  

Nešpor (62. Badía) 

Celeban, Zieliński, Paixão, 
Pawelec, Ostrowski, Kiełb

Živec

Widzów: 11 444

EKSTRAKLASA 2015/2016 – 10. kolejka

Śląsk Wrocław Piast Gliwice
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Atmosfera jak w rodzinie. Piast Gliwice klubowym autobusem wraca  
z wygranego meczu ze Śląskiem we Wrocławiu. Spontanicznie  

wykonane zdjęcie przesłał do naszej redakcji Gerard Badia

www.bokser.org
www.polskiboks.pl
www.polskiboks.pl
www.sprint.msg-rally.pl
www.sprint.msg-rally.pl
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OgłOSZeNIa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity DzU 102 z 2010 r., 
poz.651 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu gospo-
darki Mieszkaniowej w gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 
12, zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawiera-
jące nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia:

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

w wykazach.

W związku z zarządzonymi na dzień  
25 października 2015 r. wyborami do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej wydział Spraw 
Obywatelskich informuje, że:
• do 12 października można zgłaszać za-

miar głosowania korespondencyjnego 
w kraju;

• do 16 października można składać 
wnioski o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa do głosowania;

• do 20 października można składać 
wnioski o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania;

• do 23 października wydawane będą 
zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków 
i formularzy dostępne są:
• na stronie internetowej:

http://bip.gliwice.eu/ 
informacje_wyborcze

• informacje telefoniczne udzielane są 
pod numerami: (32) 239-11-18, (32) 
238-54-34

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/513/2012  
z 13 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwi-
ce, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2015 r.  
do 15 października 2015 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieru-
chomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wy-
twórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kole-
jowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny 
zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.

W terminie do 15 września 2015 r. należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni po-
żywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni  
i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 września 2015 r. właściciele, administratorzy 
budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowią-
zani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, 
według normy:

a) na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki 
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywcze-
go – 0,50 kg trutki
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg 
trutki 

15 września 2015 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gry-
zoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na 
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach od 15 września do 15 października 2015 r. 
należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją  
w miarę potrzeb.

15 października 2015 r. należy zebrać pozostałe reszt-
ki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

 Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie 
uWaga TRuTka. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które 
nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego 
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wyni-
kające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

OBWIESZCZENIA

Przedsiębiorstwo  
energetyki Cieplnej  
– gliwice Sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu z publikacją ogłoszenia  

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

rozbudowę sygnalizacji  
przeciwpożarowej w budynkach:  
magazynu głównego, portierni  

głównej, księgowości, dyspozycji 
mocy, garaży oraz ZC-4.

Termin składania ofert:  
2 października 2015 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
2 października 2015 r. o godz. 10.30

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

Inne przetargi

Przedsiębiorstwo  
energetyki Cieplnej  
– gliwice Sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu z publikacją ogłoszenia  

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

wykonanie przyłączy sieci cieplnej  
do czterech obiektów  

na terenie NOWe gLIWICe  
przy ul. bojkowskiej  

w gliwicach.

Termin składania ofert:  
12 października 2015 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
12 października 2015 r. o godz. 11.30

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

Inne przetargi

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE  
WYBORCZE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Szczegóły na   
www.gliwice.eu
w dziale „Dla mieszkańców”

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2015 r.,  
poz. 782 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta gliwice:
•	 nr 204/2015 do 9 października 2015 r.,
•	 nr 215/2015 – 221/2015 do 9 października 2015 r.,
•	 nr 222/2015 – 225/2015 do 12 października 2015 r.,
•	 nr 226/2015 – 228/2015 do 14 października 2015 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
•	 nr 24/SP/15 do 14 października 2015 r.

•	nr 637-646 do 14 października 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

że 6 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w urzędzie Miejskim 
w gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254 (II piętro), 
rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem 
ceny wywoławczej, dotyczący sprzedaży prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skar-
bu Państwa, położonej w gliwicach przy ul. kraszewskiego, 
oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,1000 ha, obr. łabędy, 
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w gliwi-
cach księga wieczysta nr kW gL1g/00014909/0, na której 
usytuowane są ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 
12 m2, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

Cena wywoławcza  
nieruchomości brutto:  
105 000,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1050,00 zł

UWAGA!
Na podstawie przepisów ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU nr 177 
z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowaniu 23% VAT, 
który zawarty będzie w wylicyto-
wanej cenie.

Przedmiotowa nieruchomość 
została przeznaczona do zby-
cia na podstawie zarządzenia 

Wojewody Śląskiego nr 504/10  
z 4 października 2010 r., za-
rządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice, wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej,  
nr PM-652/15 z 8 kwietnia 2015 r. 
oraz wykazu nr 9/SP/2015 stano-
wiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego.

Dodatkowych informacji na te-
mat warunków przetargu udzie-
la stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych i przetargów w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (parter) 
– tel. 32/239-12-56.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w gliwicach www.gliwice.eu w zakładce Dla Mieszkańców/
Nieruchomości – przetargi oraz w biuletynie Informacji Publicznej  
(bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 
oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w gliwicach.

Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do publicznej wiado-
mości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej („Miejski 
Serwis Internetowym – gliwice”).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU  

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA  
NIERUCHOMOŚCIAMI  SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA,

WyCIąg Z OgłOSZeNIa O PRZeTaRgu

że 4 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w urzędzie Miejskim 
w gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254 rozpocz-
nie się III ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny 
wywoławczej, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
położonej w gliwicach przy ul. Żeleńskiego-boya 12, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzo-
na jest w Sądzie Rejonowym w gliwicach księga wieczy-
sta nr gL1g/00005081/3, oznaczonej jako działka nr 461  
o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, zabudowanej budyn-
kiem o charakterze użytkowym o powierzchni użytkowej 
865,92 m2, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.
I ustny przetarg nieograniczony 
wyznaczony na dzień 22 czerw-
ca 2015 r. z ceną wywoławczą 
brutto w wysokości 2 532 000 zł,  
w związku z brakiem wniesienia 
wadium zakończony został wyni-
kiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony 
wyznaczony na dzień 10 wrze-
śnia 2015 r. z ceną wywoławczą 
brutto w wysokości 2 025 600 zł, 
w związku z brakiem wniesienia 
wadium zakończony został wyni-
kiem negatywnym.

Cena wywoławcza brutto  
za prawo własności  
nieruchomości: 1 772 400,00 zł
Wadium: 177 240,00 zł
Minimalne postąpienie:  
17 730,00 zł

Na podstawie przepisów ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU nr 177 

z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia 
będzie podlegała zwolnieniu z po-
datku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Działka nr 461 została przezna-
czona do zbycia w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego na 
podstawie zarządzenia Wojewody 
Śląskiego nr 377/14 z 29 grud- 
nia 2014 r. oraz zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice wykonu-
jącego zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej nr PM-412/15 
z 10 lutego 2015 r. oraz wykazu  
nr 3/SP/2015 stanowiącego za-
łącznik do niniejszego zarządzenia. 

Dodatkowych informacji na te-
mat warunków przetargu udzie-
la stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych i przetargów w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (parter) 
– tel. 32/239-12-56.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w gliwicach – www.gliwice.eu w zakładce Dla Mieszkań-
ców/Nieruchomości – przetargi oraz w biuletynie Informacji Publicznej  
– bip.gliwice.eu w dziale Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 
oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w gliwicach.

Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do publicznej wiado-
mości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej („Miejski 
Serwis Internetowym – gliwice”).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU  

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA  
NIERUCHOMOŚCIAMI  SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA,

WyCIąg Z OgłOSZeNIa O PRZeTaRgu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów S.a.,  
44-100 gliwice, ul. Nad bytomką 1

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  
używanych jednostek transportowo-sprzętowych

20 października 2015 r.

1. Przedmiotem przetargu są nw. jednostki sprzętowe:

Lp. Nazwa środka trwałego Nr ewid. Rok prod.
Cena 

wywoławcza
[zł brutto]

Przebieg
[mth, h, km]

1
JELCZ P325 / SKRAPIARKA 
HYDROG SK-5000  
(zabudowa 2005 r.)

7-0141 1995/2005 13 600,00 114 834 km

2 Podnośnik widłowy 
ZREMB GPW 2510 7-0049 1997 5600,00 1717 mth

2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 10% ceny 
wywoławczej do 20 października 2015 r. do godz. 11.00 w kasie PRUiM S.A. lub na konto: Bank 
Zachodni WBK S.A. nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136, z dopiskiem „wadium” i podaniem 
nazwy jednostki sprzętowej.

3. Oględzin sprzętu można dokonać na terenie bazy PRUiM S.A. w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1, 
20 października 2015 r., w godz. 7.30 – 11.00. 

4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM S.A. lub otrzymać go  
w pok. nr b 001, codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel.

5. Informacji dotyczącej przetargu w godz. 7.30 – 14.30 udziela:
• Łukasz Tomal, telefon kontaktowy: 603 212 999, e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl,
• Bartłomiej Sroka, telefon kontaktowy: 32/270-40-03, wew. 132, e-mail: bsroka@pruim.gliwice.pl. 

6. Termin składania ofert: 20 października 2015 r. do godz. 11.00, pok. b106.

7. Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie PRUiM S.A. w Gliwicach, 
ul. Nad Bytomką 1, w sali konferencyjnej (pok. B 0105).

http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
http://bip.gliwice.eu/informacje_wyborcze
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2482
http://bip.gliwice.eu/strona=10521,2521
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2500
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2491
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2496
mailto:ltomal@pruim.gliwice.pl
mailto:bsroka@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OgłOSZeNIa

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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  uL. TOSZeCka 50, lokal nr 4, parter, 
pow. 36,36 m2 + piwnica (3,28 m2),  
1 pokój, kuchnia, WC (do legalizacji)
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 52 600,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. TOSZeCka 50, lokal nr 6,  
I piętro, pow. 73,48 m2 + piwnica  
(2,34 m2), 3 pokoje, kuchnia, łazienka
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 115 900,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. WOLNOŚCI 17, lokal nr 1, parter, 
pow. 40,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 72 500,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 7 października 2015 r. 
od godz. 14.20 do 14.35
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. ŚWIĘTOjańSka 47, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 35,64 m2 + piwnica 
(7,22 m2), 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 80 500,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2015 r. 
od godz. 14.15 do 14.30
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. WĘgLOWa 42, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 43,41 m2 + piwnica  
(3,26 m2), 2 pokoje, kuchnia (brak 
wentylacji grawitacyjnej), WC, 
przedpokój
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 82 700,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. ReyMONTa 22, lokal nr 3, par-
ter, pow. 31,41 m2, 1 pokój, kuch-
nia, z dostępem do WC na klatce 
schodowej (części wspólne)
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 48 800,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. DZIeWaNNy 14, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 32,32 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 71 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. aNDeRSa 9, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 34,31 m2 + piwnica  
(7,37 m2), 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, pom. gospodarcze, WC na 
klatce schodowej (część wspólna)
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 46 700,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 7 października 2015 r. 
od godz. 13.45 do 14.00
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. ZWyCIĘSTWa 5, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 119,90 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, 2 spiżarki, przedpokój, po-
mieszczenie gospodarcze, łazienka 
z WC
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 275 900,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. 
od godz. 12.40 do 12.55
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. NOWa 6, lokal nr 6, I piętro, 
pow. 51,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 119 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł

Termin oględzin: 12 października 2015 r. 
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. STyCZyńSkIegO 25, lokal nr 2a, 
I piętro, pow. 38,83 m2, 2 pokoje, 
kuchnia (brak wentylacji grawita-
cyjnej), łazienka z WC, przedpokój, 
(lokal nie ma ogrzewania)
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. 
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. PRZeMySłOWa 6b, lokal nr 2, 
parter, pow. 33,93 m2, 1 pokój, 
kuchnia z dostępem do WC na 
półpiętrze klatki schodowej (po-
zostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 59 600,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 14 października 2015 r. 
od godz. 14.10 do 14.25
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. uDZIeLI 13, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 27,42 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, przedpokój
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 57 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 14 października 2015 r. 
od godz. 14.40 do 14.55
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. uDZIeLI 9, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,52 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, przedpokój
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 71 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 14 października 2015 r. 
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. uSZCZyka 31, lokal nr I, parter, 
pow. 43,91 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 63 400,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. MeTaLOWCÓW 6, lokal nr II,  
I piętro, pow. 131,64 m2, 7 pomiesz-
czeń, 2 pomieszczenia sanitarne
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 199 800,00 zł
Wadium: 11 110,28 zł
Termin oględzin: 7 października 2015 r.  
od godz. 14.45. do 14.55
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  garaż, usytuowany przy uL. aN-
DeRSa, pow. 19,26 m2

Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 16 100,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 7 października 2015 r. 
od godz. 13.45 do 14.00
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. TaRNOgÓRSka 231, lokal nr III, 
piwnice, parter, I piętro, poddasze, 
pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, klat-
ka schodowa, 3 pomieszczenia na 
poziomie parteru; klatka schodo-
wa, 3 korytarze, 2 łazienki, 6 po-

mieszczeń i komórka na poziomie 
I piętra; 2 pomieszczenia na pozio-
mie poddasza; klatka schodowa, 
korytarz i 7 pomieszczeń na pozio-
mie piwnicy
Termin przetargu:  
15 października 2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 295 700,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Termin oględzin: 5 października 2015 r. 
od godz. 14.45 do 15.10
Termin wpłaty wadium:  
9 października 2015 r.

  uL. gÓRNyCH WałÓW 11, lokal  
nr I, parter, pow. 60,10 m2, 4 po-
mieszczenia, WC
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 201 400,00 zł
Wadium: 10 100,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. 
od godz. 13.15 do 13.30
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. baRLICkIegO 8, lokal nr III,  
parter, pow. 67,97 m2, 6 pomiesz-
czeń, WC
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 173 600,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. 
od godz. 12.00 do 12.20
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. baRLICkIegO 8, lokal nr IV, 
przyziemie, pow. 34,17 m2, 5 po-
mieszczeń, WC
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 87 800,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2015 r. 
od godz. 12.00 do 12.20
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. błOgOSłaWIONegO CZeSła-
Wa 48, lokal nr u-I, parter, pow. 
17,91 m2 + WC (1,15 m2), 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2015 r. 
od godz. 13.10 do 13.20
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

  uL. błOgOSłaWIONegO CZeSła-
Wa 14, lokal nr 12, IV piętro, pow. 
24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu:  
22 października 2015 r., 
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 27 700,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 9 października 2015 r. 
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI

15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, Rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę nr 607/3, 
obręb kłodnica, kW gL1g/00032306/5, na której posadowiony jest zabytkowy budy-
nek byłego dworku o powierzchni użytkowej 486 m2, wpisany do rejestru zabytków 
pod nr a/1205/74.

Cena wywoławcza  
nieruchomości brutto:  
2 200 000,00 zł
Wadium: 220 000,00 zł
Minimalne postąpienie:  
22 000,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10a 
ustawy z  11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2011.177.1054 – j. t.), 
nieruchomość zabudowana 
zwolniona jest od opodatko-
wania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w przetargu 
zostanie obniżona o 50% 
zgodnie z art. 68 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami 
(Dz.u.2014.518 z późn. zm.).

Nieruchomość zabudowana 
obejmująca działkę nr 607/3 
została przeznaczona do zby-
cia w drodze przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta nr XLVI/1011/2014 
z 25 września 2014 r. oraz za-
rządzeniem Prezydenta Miasta  
nr PM-353/15 z 2 lutego 2015 r.
I przetarg nieograniczony odbył 
się 30 czerwca 2015 r. i został 
zakończony wynikiem nega-
tywnym.

Obciążenia nieruchomości
Działka nr 607/3, obręb Kłod-
nica, jest obciążona nieogra-
niczoną w czasie służebnością 
przesyłu, polegającą na prawie 
korzystania z części obciążonej 
nieruchomości w pasie, odpo-
wiadającym długości i szeroko-
ści urządzeń ciepłowniczych na 
niej posadowionych, wchodzą-
cych w skład przedsiębiorstwa 
spółki Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach. 

Opis nieruchomości
Działka o powierzchni 1,0432 ha 
jest w większości niezagospoda-
rowana, porośnięta roślinno-
ścią niską i wysoką. Budynek 
jest zlokalizowany w zachodnim 
narożniku działki, a najbliższe 
otoczenie budynku zostało 
ogrodzone betonowym płotem. 
Ogrodzenie nie zostało popro-
wadzone idealnie wzdłuż granic 
geodezyjnych działki i nieznacz-
nie wystaje poza jej obręb.
Budynek o konstrukcji muro-
wanej z kamienia i cegły, otyn-
kowany. Wzniesiony na rzucie 
prostokąta, frontem zwrócony 
na południowy-zachód. Jedno-
piętrowy, częściowo podpiw-
niczony.

Układ wnętrz w zasadzie pokry-
wający się na wszystkich kon-
dygnacjach (parter i I piętro), 
dwutraktowy z wąskim kory-
tarzowym traktem pośrednim, 
nie obejmującym południowo
-zachodniej części rzutu, pięcio-
osiowy. Pierwotny układ prze-
strzenny nieco przekształcony, 
nieregularności spowodowane 
są rozbudową i licznymi prze-
budowami. Dach mansardowy, 
kryty papą. Wejście główne od 
strony południowo-zachodniej, 
boczne na parterze i piętrze od 
strony północno-zachodniej.
Pierwszą część bryły budyn-
ku zlokalizowaną w części 
północno-zachodniej obec-
nego budynku wybudowano  
w XVII w. Już w XVIII w. dwór 
musiał ulec gruntownej przebu-
dowie. Prawdopodobnie w tym 
okresie dobudowano „prawą 
stronę” budynku wraz z obec-
nym wejściem. Za taką interpre-

tacją przemawia odkryty uskok 
fundamentów elewacji tylnej 
budynku, który potwierdza hi-
potezę związaną z rozbudową, 
a także zróżnicowanie rodzajów 
stropów występujących nad 
parterem oraz różnicę poziomu 
posadzek w części wschodniej  
i zachodniej. 
Zestawienie powierzchni:
Piwnice – 19,81 m2

Przyziemie – 221,73 m2

Piętro – 244,87 m2

Strych – 218,35 m2

Remont zabezpieczający został 
wykonany pod specjalistycznym 
nadzorem archeologicznym, 
konserwatorskim i budowlanym 
w okresie od listopada 2011 r. 
do kwietnia 2012 r. i obejmował 
następujący zakres prac:
• rozbiórkę elementów dobu-

dowanych do bryły głównej 
obiektu – zadaszenia nad 
wejściem, drewnianych 
schodów zewnętrznych, po-
mieszczenia gospodarczego,

• skucie tynków wewnętrz-
nych ścian i stropów oraz 
impregnację przeciwsolną,

• izolację przeciwwilgocio-
wą pionową zewnętrzną 
ścian fundamentowych  
i piwnicznych oraz poziomą 
podposadzkową pomiesz-
czeń piwnicznych,

• osuszenie obiektu metodą 
tradycyjną wraz z wykona-
niem iniekcji krystalicznej 
ścian parteru,

• wykonanie wymiany  
i wzmocnienia więźby da-
chowej,

• wymianę pokrycia dachowe-
go na papę termozgrzewalną 
wraz z obróbkami i orynno-
waniem, jako tymczasowe 
zabezpieczenie obiektu,

• wymianę stropu drewniane-
go nad pierwszym piętrem,

• lokalne konieczne przemu-
rowania,

• zabezpieczające zamuro-
wania otworów okiennych 
i drzwiowych związane  
z zabezpieczeniem obiektu 
przed dewastacją,

• zerwanie części zawilgoco-
nych posadzek,

• lokalne naprawy tynków 
zewnętrznych.

Doprowadzenie mediów  
i uzbrojenie terenu w gestii 
przyszłego nabywcy. Na te-
ren działki są doprowadzone 
następujące media: energia 
elektryczna, woda, kanalizacja 
sanitarna. Odwodnienie działki 
możliwe do kanalizacji deszczo-
wej w ul. Dworskiej.

Sposób skomunikowania  
z siecią dróg publicznych
Zapewnienie skomunikowania 
nieruchomości z siecią dróg pu-
blicznych wymaga urządzenia 
dróg dojazdowych na warun-
kach uzgodnionych z Zarządem 
Dróg Miejskich w Gliwicach oraz 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Katowicach. Włą-
czenie do sieci dróg publicznych 
powinno nastąpić bezpośrednio 
do ul. Dworskiej.

Przeznaczenie nieruchomości 
oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu tere-
nu położonego po zachodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwa-

ła nr XXXVII/1090/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 
2010 r.) teren położony w Gli-
wicach przy ul. Dworskiej 10D 
obejmujący działkę nr 607/3, 
obręb Kłodnica, oznaczony jest 
symbolem 2Mun – co oznacza: 
Tereny mieszkaniowo-usługo-
we o średniej intensywności 
zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednoro-
dzinna,

b. działalność usługowa i usługi 
różne.

Przeznaczenie uzupełniające:
a. zabudowa mieszkaniowa,
b. zabudowa gospodarcza (ga-

raże, budynki pomocnicze),
c. wewnętrzne ulice dojazdo-

we i parkingi,
d. sieci i urządzenia uzbrojenia 

terenu,
e. zieleń urządzona.

Działka nr 607/3, obręb kłodni-
ca, jest częściowo objęta strefą 
„a11” pełnej ochrony konser-
watorskiej.

budynek wraz z otoczeniem 
jest wpisany do rejestru zabyt-
ków pod nr a/1205/74 decyzją 
z 12 grudnia 1974 r. i podlega 
ochronie zgodnie z ustawą  
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U.2014.1446) 
w związku z czym, m.in.:
• istnieje konieczność uzyska-

nia pozwolenia konserwator-
skiego na wszelkie działania 
w obrębie nieruchomości, 
zgodnie z art. 36 ww. ustawy,

• remont i adaptacja obiek-
tu nie mogą prowadzić do 
zmiany jego wyglądu (zakaz 
nadbudowy obiektu, rekon-
strukcji stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz starego 
ogrodzenia, konieczność 
nadzoru archeologiczne-
go nad pracami ziemnymi  
w rejonie dworu),

• nie ma możliwości podziału 
nieruchomości.

Ewentualna wycinka drzew wy-
maga uzyskania stosownego po-
zwolenia oraz zgody Wojewódz-
kiego Konserwatora Ochrony 
Zabytków w Katowicach.

Uczestnicy przetargu zobowią-
zani są do zapoznania się ze sta-
nem nieruchomości w terenie. 
UWAGA! Prosimy o poinformo-
wanie drogą telefoniczną pod  
nr 32/239-12-21 lub 32/239-
12-19 (sekretariat) o chęci oglę-
dzin nieruchomości w danym 
terminie, najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym terminem. 
Powyższa informacja jest ko-
nieczna, aby nieruchomość zo-
stała udostępniona do oględzin. 

Wadium
Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wyso-
kości 220 000,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu 
na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z zazna-
czeniem „Przetarg ustny nie-
ograniczony, działka nr 607/3, 
obr. Kłodnica, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nie-
ruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice naj-
później 9 grudnia 2015 r.

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA
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OgłOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

IV ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej 
nieruchomości obejmują-
cej działkę nr 1192, obręb 
bojków, o powierzchni 
0,0728 ha, położonej  
w gliwicach na połu-
dnie od ul. Spacerowej, 
stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00036789/2.
Termin przetargu: 21 paździer-
nika 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 432
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 94 000,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
16 października 2015 r.

III ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części 
niezabudowanych nie-
ruchomości, położonych  

w Gliwicach przy ul. Dol-
nej, stanowiących własność 
Miasta Gliwice, oznaczo-
nych jako działka nr 164/1, 
obręb Ligota Zabrska,  
o powierzchni 0,0216 ha  
(kW nr gL1g/00039279/5) 
i działka nr 166/2, obręb 
Ligota Zabrska, o po- 
wierzchni 0,0768 ha  
(kW nr gL1g/00039216/6).
Termin przetargu: 23 listopada 
2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu:  
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 142 300,00 zł*
* Do wylicytowanej ceny zosta-
nie doliczona kwota w wysokości 
4268,10 zł brutto z tytułu obciąże-
nia działki nr 163/2, obręb Ligota 
Zabrska, służebnością gruntową 
(przechodu i przejazdu) na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działek  
nr 164/1 i 166/2, obręb Ligota 
Zabrska – zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-106/2014 z 16 grudnia 2014 r.
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
19 listopada 2015 r.

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest Wydział gospodarki  

Nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy  
na następujące stanowiska:

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

• tokarz – wykształcenie min. 
zawodowe, podstawowa 
znajomość rysunku tech-
nicznego, umowa na okres 
próbny, miejsce wykonywa-
nia pracy: Gliwice;

• elektromonter zestawów 
specjalnych – wykształce-
nie min. zawodowe/ śred-
nie, kier. elektryczny lub 
pokrewny, mile widziany 
staż w prowadzeniu prac 
elektrycznych, elektrotech-
nicznych, sprawność manu-
alna, umiejętność czytania 
dokumentacji technicznej, 
dokładność i precyzja, mi-
le widziane świadectwo 
kwalifikacyjne SEP do 1 kV, 
prace związane z budową 
nowoczesnych zestawów 
akumulatorowych do pojaz-
dów elektrycznych, montaż 
modułów akumulatorowych, 
instalacja systemów kontrol-
nych, przeprowadzanie prób 
i testów, praca zmianowa, 
stojąca, dwie zmiany, miej-
sce pracy: gliwicka strefa 
ekonomiczna, oferta także 
dla osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności; 

• operator koparki – mini-
mum dwuletnie doświad-
czenie zawodowe na ww. 
stanowisku, praca na jed-
nonaczyniowej koparce 
kołowej, prace wodno-ka-
nalizacyjne, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Śląska; 

• opiekun – wychowawca  
w żłobku – wykształcenie 
wyższe, doświadczenie za-
wodowe mile widziane; kwa-
lifikacje: opiekunki dziecię-
cej, nauczyciela wychowania 
przedszkolnego, nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej 
lub pedagoga opiekuńczo

-wychowawczego zgodnie  
z art. 16.1. ustawy DzU  
poz. 1457 z 6 grudnia 
2013 r., mile widziana zna-
jomość jęz. angielskiego, 
zakres obowiązków: opieka 
i pielęgnacja, pomoc przy 
posiłkach i ubieraniu dzieci, 
asysta podczas zajęć eduka-
cyjnych i na spacerze, miej-
sce pracy: Gliwice oraz od 
listopada 2015 r. w Toszku, 
umowa na okres próbny;

• księgowy/księgowa – wy-
kształcenie wyższe eko-
nomiczne, zarządzanie, 
księgowość, mile widziane 
doświadczenie w prowa-
dzeniu księgowości, obsłu-
ga programów księgowych, 
w tym najlepiej programu 
Soneta „enova”, dobra 
organizacja pracy, obsłu-
ga komputera, internetu, 
poczty elektronicznej, zakres 
obowiązków: prowadzenie 
ksiąg zgodnie z przepisami 
prawa dla spółki z o.o. (pełna 
księgowość), sporządzanie 
deklaracji do ZUS i US, bi-
lansów, rachunków zysków 
i strat, tworzenie list wypłat, 
przelewów elektronicznych 
do banku, prowadzenie 
ewidencji dokumentów 
księgowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice lub  
Katowice;

• mechanik samochodów 
osobowych – wykształcenie 
min. zawodowe, wymaga-
ne min. 5 lat doświadczenia 
zawodowego, znajomość 
naprawy klimatyzacji, ser-
wis ogumenia, umowa na 
okres próbny, miejsce pracy 
Gliwice.

Oferty z 24 września 2015 r.

DZIałkI  
POD buDOWNICTWO  

MIeSZkaNIOWe

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Położone przy ul. Poziomkowej  
w gliwicach, obręb Czechowice Północ

 działka nr 77/26  
o pow. 1009 m2

Termin przetargu:  
9 listopada, godz. 10.00
Cena wywoławcza:  
175 700,00 zł
Wadium: 17 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 listopada 2015 r.

 działka nr 77/27  
o pow. 1017 m2

Termin przetargu:  
9 listopada, godz. 10.30
Cena wywoławcza:  
177 000,00 zł
Wadium: 17 700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 listopada 2015 r.

 działka nr 77/28  
o pow. 1005 m2 
Termin przetargu:  
9 listopada, godz. 11.00
Cena wywoławcza:  
175 100,00 zł
Wadium: 17 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 listopada 2015 r.

 działka nr 77/32  
o pow. 818 m2 
Termin przetargu:  
9 listopada, godz. 11.30
Cena wywoławcza:  
146 300,00 zł
Wadium: 14 700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 listopada 2015 r.

 działka nr 77/34  
o pow. 1196 m2 
Termin przetargu:  
9 listopada, godz. 12.00
Cena wywoławcza:  
204 600,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
3 listopada 2015 r.

 działka nr 77/35  
o pow. 1218 m2 
Termin przetargu:  
10 listopada, godz. 10.00
Cena wywoławcza:  
207 900,00 zł
Wadium: 20 800,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
4 listopada 2015 r.

 działka nr 77/36  
o pow. 1205 m2

Termin przetargu:  
10 listopada, godz. 10.30
Cena wywoławcza:  
206 000,00 zł
Wadium: 20 600,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
4 listopada 2015 r.

 działka nr 77/37  
o pow. 1190 m2

Termin przetargu:  
10 listopada, godz. 11.00
Cena wywoławcza:  
203 700,00 zł
Wadium: 20 400,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
4 listopada 2015 r.

 działka nr 77/38  
o pow. 1175 m2 
Termin przetargu:  
10 listopada, godz. 11.30
Cena wywoławcza:  
201 400,00 zł
Wadium: 20 200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
4 listopada 2015 r.

 działka nr 77/39  
o pow. 1170 m2 
Termin przetargu:  
10 listopada, godz. 12.00
Cena wywoławcza:  
200 600,00 zł
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
4 listopada 2015 r.

 działka nr 77/40  
o pow. 1164 m2 
Termin przetargu:  
12 listopada, godz. 10.00
Cena wywoławcza:  
199 600,00 zł
Wadium: 20 000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
5 listopada 2015 r.

 działka nr 77/41  
o pow. 1166 m2 
Termin przetargu:  
12 listopada, godz. 10.30
Cena wywoławcza:  
200 000,00 zł
Wadium: 20 000,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
5 listopada 2015 r.

 działka nr 77/42  
o pow. 1114 m2 
Termin przetargu:  
12 listopada, godz. 11.00
Cena wywoławcza:  
191 900,00 zł
Wadium: 19 200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
5 listopada 2015 r.

 działka nr 77/43  
o pow. 1178 m2 
Termin przetargu:  
12 listopada, godz. 11.30
Cena wywoławcza:  
201 800,00 zł
Wadium: 20 200,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
5 listopada 2015 r.

 działka nr 77/44  
o pow. 1180 m2 
Termin przetargu:  
12 listopada, godz. 12.00
Cena wywoławcza:  
202 100,00 zł
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
5 listopada 2015 r.

 działka nr 77/46  
o pow. 1184 m2 
Termin przetargu:  
13 listopada, godz. 11.00
Cena wywoławcza:  
202 700,00 zł
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
6 listopada 2015 r.

 działka nr 77/47  
o pow. 1194 m2 
Termin przetargu:  
13 listopada, godz. 11.30
Cena wywoławcza:  
204 200,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
6 listopada 2015 r.

 działka nr 77/48  
o pow. 1197 m2 
Termin przetargu:  
13 listopada, godz. 12.00
Cena wywoławcza:  
204 700,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
6 listopada 2015 r.

OFERTY PRACY

30 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w sali 146, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako: 

• działka nr 118, obręb bojkowskie Pola (kW nr gL1g/00037943/7), 
• działka nr 125, obręb bojkowskie Pola (kW nr gL1g/00037944/4), 
• działka nr 126, obręb bojkowskie Pola (kW nr gL1g/00038051/4), 
• działka nr 130, obręb bojkowskie Pola (kW nr gL1g/00045918/2) 

oraz części nieruchomości oznaczonej jako:
• działka nr 217, obręb bojkowskie Pola (kW nr gL1g/00038160/1), 

stanowiących własność Miasta gliwice, położonych w gliwicach na zachód od ul. boj-
kowskiej, o łącznej powierzchni 10,0897 ha.

Cena wywoławcza  
nieruchomości brutto:  
23 555 000,00 zł
Wadium: 2 355 500,00 zł
Minimalne postąpienie:  
235 550,00 zł

Cena nieruchomości jest opo-
datkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów  
i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r., 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Nieruchomość została przezna-
czona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograni-
czonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-1301/15 z  31 lipca 2015 r. 
na podstawie uchwały Rady Mia-
sta w Gliwicach nr VIII/172/2015 
z 23 lipca 2015 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości ozna-
czonych jako działki nr 118, 125, 
126, 130, obręb Bojkowskie Pola 
oraz części nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 217, obręb 
Bojkowskie Pola.

1. Oznaczenie nieruchomości 
wg danych z ewidencji grun-
tów i kW:
•  działka nr 118, obręb Bojkow-

skie Pola, o pow. 3,3572 ha, 
KW nr GL1G/00037943/7, 
użytek: „RIIIa” – grunty orne 
– 2,1045 ha, „RIIIb” – grunty 
orne – 1,2527 ha;

•  działka nr 125, obręb Bojkow-
skie Pola, o pow. 2,8804 ha, 
KW nr GL1G/00037944/4, 
użytek: „RIIIa” – grunty orne 
– 0,4900 ha, „RIIIb” – grun-
ty orne – 1,7303 ha, „RIVa”  
– grunty orne – 0,6601 ha;

•  działka nr 126, obręb Bojkow-
skie Pola, o pow. 1,1172 ha, 
KW nr GL1G/00038051/4, 
użytek: „RIIIa” – grunty orne 
– 0,2294 ha, „RIIIb” – grun-
ty orne – 0,6085 ha, „RIVa”  
– grunty orne – 0,2793 ha;

•  działka nr 130, obręb Bojkow-
skie Pola, o pow. 2,5572 ha, 
KW nr GL1G/00045918/2, 
użytek: „RIIIb” – grunty orne  
– 0,3609 ha, „PsIII” – pastwi-
ska trwałe – 2,1963 ha;

•  działka nr 217, obręb Bojkow-
skie Pola, o pow. 0,1777 ha, 
KW nr GL1G/00038160/1, 
użytek: „dr” – drogi – 0,1777 ha.

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo wła-
sności niezabudowanych nie-
ruchomości, oznaczonych jako 
działki nr 118, 125, 126, 130, ob-
ręb Bojkowskie Pola oraz części 
nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 217, obręb Bojkowskie 
Pola – stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych  
w Gliwicach na zachód od ul. Boj-
kowskiej, o łącznej powierzchni 
10,0897 ha.

Działki nr 118, 125, 126, 130 
i 217, obręb Bojkowskie Pola 
położone są w Gliwicach na 
zachód od ul. Bojkowskiej, nie-
daleko autostrady A4. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny 
usługowo-produkcyjne.

Działki stanowią teren płaski, nie-
ogrodzony, niezagospodarowany, 
częściowo porośnięty krzewami. 
Działki nr 118, 125, 126 i 217 ma-
ją dość regularny kształt, zbliżony 

do prostokąta, przy czym działka 
nr 217 jest bardzo wąska. Kształt 
działki nr 130 jest nieregularny.  
Nieruchomości nie stanowią 
zwartego terenu, jedynie dział-
ki nr 125 i 126 bezpośrednio ze 
sobą sąsiadują, tworząc teren  
o dość regularnym kształcie zbli-
żonym do prostokąta.
Przedmiotowe działki są nie-
uzbrojone. Przez działkę nr 130 
przebiega sieć telekomunika-
cyjna.
W ulicy Bojkowskiej przebiega 
następujące uzbrojenie:
•  sieć energetyczna, 
•  sieć kanalizacyjna, 
•  sieć wodociągowa, 
•  sieć gazowa, 
•  sieć telekomunikacyjna.
Warunki podłączenia poszcze-
gólnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.

Aktualna obsługa komunikacyj-
na działek nr 118, 125, 126, 130  
i 217, obręb Bojkowskie Pola, 
odbywa się poprzez działkę 216 
lub 218, może dotyczyć wy-
łącznie dojścia i dojazdu do pól 
uprawnych, zgodnie z obecnym 
sposobem wykorzystania tych 
terenów. 
Skomunikowanie przedmioto-
wych nieruchomości z drogą 
publiczną możliwe będzie wy-
łącznie w przypadku potraktowa-
nia ww. działek, wraz z terenami 
sąsiednimi, jako jeden wspólny 
kompleks nieruchomości. 
Realizacja inwestycji na przed-
miotowych działkach wymagać 
będzie uzyskania odrębnego 
uzgodnienia w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, gdyż wa-
runki włączenia nieruchomości 
do drogi publicznej wydawane są 
indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od 
jej przeznaczenia oraz natężenia  
i struktury ruchu, który nierucho-
mość będzie generowała. 

Przed przystąpieniem do prze-
targu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomo-
ści w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.

Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieru-
chomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 27 sierpnia 2011 r. 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla te-
renów związanych bezpośrednio 
z rozwojem układu komunikacyj-
nego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta oraz autostra-
dy A4 (uchwała nr IX/113/2011 
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 2 czerwca 2011 r., opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 
2011 r., poz. 3010 i 3019), teren 
położony w Gliwicach na zachód 
od ul. Bojkowskiej, obejmujący 
działki nr 118, 125, 126, 130  
i 217, obręb Bojkowskie Pola, 
oznaczony jest symbolem:

– 18 uPn – opisanym jako: 
Tereny usługowo-produkcyjne 
– nowe.
Dla terenów oznaczonych sym-
bolami od 1 UPn do 22 UPn obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-pro-
dukcyjna, w tym logistyka oraz 
składowanie i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (gara-
że, budynki pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci 
przesyłowe oraz sieci i urządze-
nia wszystkich branż, związane 
z funkcjonowaniem poszczegól-
nych obiektów,
c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
Ponadto ww. działki znajdują się 
w granicach:
•  obszaru ze zmiennym ograni-

czeniem wysokości obiektów 
budowlanych oraz natural-
nych, związanym ze strefą 
lotniska,

•  strefy ograniczającej lokaliza-
cję obiektów mogących być 
źródłem żerowania ptaków, 
o zasięgu 5 km od lotniska,

•  izofon dopuszczalnego pozio-
mu dźwięku.

Natomiast południowe części 
działek nr 125, 126, 130, 217 są 
dodatkowo położone w grani-
cach terenów górniczych KWK 
Sośnica.
Zgodnie z wypisem z rejestru 
gruntów przedmiotowa nieru-
chomość sklasyfikowana jest 
jako RIIIa, RIIIb, RIVa (grunty 
orne klasy IIIa, IIIb, IVa), PsIII 
(pastwiska trwałe klasy III) oraz 
dr (drogi). W związku z powyż-
szym, informujemy, iż wyłączenie 
z produkcji użytków rolnych mo-
że nastąpić po wydaniu decyzji 
zezwalającej na takie wyłączenie. 
Wydanie ww. decyzji następuje 
przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę i może wiązać się z ko-
niecznością uiszczenia opłat rocz-
nych i/lub należności – zgodnie 
z rozdziałem 3 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tekst 
jedn. DzU z 2015 r., poz. 909).
Obowiązek uiszczenia należno-
ści i opłat rocznych nie dotyczy 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej na cele budownictwa 
mieszkaniowego:
•  do 0,05 ha w przypadku bu-

dynku jednorodzinnego,
•  do 0,02 ha, na każdy lokal 

mieszkalny, w przypadku bu-
dynku wielorodzinnego.

W przypadku dodatkowych 
pytań dotyczących wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej infor-
mację można uzyskać w Wydzia-
le Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.

4. Wadium
Wadium w wysokości 2 355 500,00 zł  
należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 118, 
125, 126, 130 i 217, obręb Boj-
kowskie Pola, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na 
czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy naj-
później 25 listopada 2015 r. 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA
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OgłOSZeNIa

Numer naboru 3/2015

Zakład gospodarki  
Mieszkaniowej,  

44-100 gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)  

w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika 
będzie należało:
• załatwianie spraw związanych 

z udziałem Miasta Gliwice jako 
współwłaściciela we wspólnotach 
mieszkaniowych,

• prowadzenie rejestrów na po-
trzeby Działu Wspólnot Miesz-
kaniowych,

• prowadzenie spraw związanych 
z rozliczeniem finansowym Mia-
sta Gliwice jako właściciela we 
wspólnotach mieszkaniowych. 

• Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej roczny staż pracy,  

w tym przynajmniej półroczny 
staż pracy w jednostce samorzą-
du terytorialnego, 

• znajomość przepisów ustaw:  
o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. 
zm.), o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego  
(t. j. DzU z 2014 r., poz. 150 z późn. 
zm.), o własności lokali (t. j. DzU  
z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. 
zm.), Kodeks cywilny, (t. j. DzU 
z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

• znajomość problematyki zarzą-
dzania nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa pol-
skiego,

• pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,

• niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność obsługi komputera 

w stopniu bardzo dobrym,
• znajomość topografii miasta 

Gliwice,
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole, 

analizy i syntezy informacji, lo-
gicznego myślenia,

• praca związana z gospodarowa-
niem nieruchomościami.

Cechy charakteru:
• komunikatywność,
• sumienność,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w stresie.
• Informacje o warunkach pracy na 

stanowisku:
• praca w budynku nieposiadają-

cym windy, praca na I lub II pię-
trze Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, pl. Inwalidów Wojennych 
12 lub 20, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• praca wymagająca mobilności 

na terenie miasta Gliwice w celu 
udziału w zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych,

• bezpośrednia i telefoniczna ob-
sługa klienta.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (potwierdzone kserokopią 
świadectw pracy lub zaświad-
czenia, z których wynika okres 
świadczenia pracy);

• dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje (kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie;

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skar-
bowe;

• oświadczenie o korzystaniu  
z pełni praw publicznych oraz 
posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
◊ „wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z  29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – (DzU z 2014 r., 
poz. 1182)”,

◊ „przyjmuję do wiadomości 
fakt obowiązku publikacji  
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej moich danych oso-
bowych zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych 
– (DzU z 2014 r., poz. 1202)”.

Oświadczenia, muszą być własno-
ręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym mogą zo-
stać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych koper-
tach oznaczonych nr naboru 3/2015, 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (I piętro), Plac Inwali-
dów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

Oferty należy złożyć w nieprzekra-
czalnym terminie do 2 października 
2015 r. do godz. 13.00.
Dokumenty aplikacyjne, które 
wpłyną po terminie, nie będą roz-
patrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne 
dokumenty, w tym opinie lub refe-
rencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/239-
11-19.
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych kandydatów nastąpi do 
9 października 2015 r.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych oraz rozmo-
wy kwalifikacyjnej – 13 października 
2015 r., godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne sta-

nowiska urzędnicze w ZGM w Gli-
wicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.
pl w zakładce praca,

• kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. 
Osoby zainteresowane zwrotem 
dokumentów mogą je odebrać 
w Zakładzie zgłaszając się osobi-
ście, nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych – (DzU z 2014 r.,  
poz. 1202) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe kandydata zatrud-
nionego w wyniku przeprowadzo-
nego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicz-
nienia niniejszego ogłoszenia, 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce,  
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa wyżej jest mniejszy niż 
6% kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa  
w zatrudnieniu składa, wraz z wy-
maganymi dokumentami, kopię 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

Numer naboru: 5/2015

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

zatrudni kandydata na stanowisko  
starszego referenta w Dziale Profilaktyki  

i Pomocy Dziecku i Rodzinie w pełnym wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
1. prowadzenie postępowań 

administracyjnych w zakresie 
ustalania opłat za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej,

2. przygotowywanie decyzji ad-
ministracyjnych dotyczących 
opłat za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej i ulg w tym zakresie,

3. przygotowywanie sprawozdań, 
analiz prognoz, dotyczących 
prowadzonych postępowań,

4. prowadzenie komputerowej 
bazy danych i rejestru rodziców 
dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej i wydawanych decy-
zji administracyjnych,

5. przygotowywanie informacji 
o zobowiązaniach do Działu 
Księgowości.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe o kie-

runku administracja,
2. minimum 4-letnie doświad-

czenie, w tym 3 lata w pracy 
administracyjnej,

3. znajomość ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej,

4. znajomość Kodeksu postę-
powania administracyjnego  
i Kodeksu cywilnego,

5. znajomość obsługi systemów 
informatycznych (środowisko 
Windows, Pakiet MS Office),

6. niekaralność za przestępstwa,
7. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi programu 

Pomost i Systemu Obiegu Do-
kumentów,

2. znajomość przepisów z za-
kresu udzielania ulg za pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej.

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• obsługa monitorów ekranowych 

powyżej 4 godzin dziennie, 
• praca w biurze zlokalizowa-

nym w oficynie na I piętrze, 
bez windy,

• praca siedząca, koncentrująca 
się przede wszystkim na pracy 
z klientami Ośrodka.

W sierpniu 2015 r. wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekracza 6%.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
sumienność, obowiązkowość, od-
powiedzialność,  umiejętność pra-
cy w zespole, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskaza-

niem stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający 

wykształcenie (dopuszczalne 
kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzają-
ce staż pracy (kopie świa-
dectw pracy potwierdzone 
za zgodność z oryginałem) 
oraz kwalifikacje (kserokopie 
potwierdzone za zgodność  
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumen-
ty (kserokopie zaświadczeń  
o ukończonych kursach, szko-
leniach, posiadane certyfikaty 
– potwierdzone za zgodność  
z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność,  
w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnie-
nia, wynikającego z  art. 13a 
ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 

do zatrudnienia na oferowa-
nym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności 
za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz o posiadaniu 
pełni praw publicznych i zdol-
ności do czynności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie 
podpisane o treści: „Przyjmuję 
do wiadomości fakt obowiąz-
ku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej moich 
danych osobowych, zgodnie  
z wymogami ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r., 
nr 223, poz.1458 z późn. zm.).”.

Wymagane dokumenty, tj. list 
motywacyjny, życiorys zawodo-
wy powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone podpi-
saną przez kandydata klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (j. t. DzU  
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 
oraz ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 r.  
( j. t. DzU z 2014 r., poz.1202).”.

Dokumenty należy składać  
w terminie do 14 października 
2015 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 
9, II piętro, pokój nr 207, w za-
klejonych kopertach z dopiskiem: 
Nabór numer 5/2015 na wolne 
stanowisko urzędnicze starszy 
referent w Dziale Profilaktyki  
i Pomocy Dziecku i Rodzinie.

W przypadku wysłania ofert pocz-
tą decyduje data wpływu doku-
mentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy  Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-51 lub 32/335-96-52.
Aplikacje, które wpłyną po termi-
nie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających 
wymogi formalne i dopuszczo-
nych do kolejnego etapu po-
stępowania ogłoszona zostanie  
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru bę-
dzie umieszczone na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwi-
ce, ul. Górnych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu. 
Postępowanie rekrutacyjne skła-
da się z 3 etapów.
Planowany termin testów me-
rytorycznych: 19 października 
2015 r.
Ostateczny termin testu mery-
torycznego zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl wraz z listą 
kandydatów spełniających wy-
magania formalne określone  
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów speł-
niających wymagania formalne 
nastąpi do 16 października 2015 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego.

Wzory wymaganych oświadczeń, 
kwestionariusz osobowy oraz 
„Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach” zostały opublikowane na 
stronie internetowej BIP Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 
> zakładka nabory > ogłoszenia  
o naborach > pliki do pobrania.

OFERTY PRACY

Dyrektor gimnazjum nr 4  
im. j. Pukowca w gliwicach,  

ul. a. asnyka 36
ogłasza nabór na wolne  

stanowisko pracy:  
referenta ds. płacowych  
w wymiarze 0,25 etatu

I. Wymagania na stanowisko referenta:
1. Wymagania niezbędne:
1)  jest obywatelem polskim lub osobą 

nieposiadającą polskiego obywa-
telstwa, jeżeli posiada znajomość 
języka polskiego, potwierdzoną 
dokumentem określonym w prze-
pisach o służbie cywilnej i na podsta-
wie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego 
przysługuje jej prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

2)  ma pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych,

3)  posiada kwalifikacje zawodowe wy-
magane do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku, doświad-
czenie na podobnym stanowisku,

4)  nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

5)  cieszy się nieposzlakowana opinią.
2. W zakresie wykształcenia:
1)  wykształcenie min. średnie.
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi programów 

komputerowych Qwark, Płatnik,
2) znajomość przepisów oświatowych 

(Karta Nauczyciela i ustawa o pra-
cownikach samorządowych),

3) znajomość przepisów podatkowych, 
płacowych, ZUS.

II. Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku referenta
Do podstawowego zakresu zadań wykony-
wanych na tym stanowisku należy m.in.:
1) obliczanie płac pracowników peda-

gogicznych i niepedagogicznych,
2) rozliczanie składek ZUS i podatku.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe,

6) inne dokumenty o posiadanych 
kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie o stanie zdrowia nie-
zbędnym do pracy na danym stano-
wisku,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
– list motywacyjny, szczegółowe CV – 
powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz usta-
wą z 22 marca 1999 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2001 r., nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.)”.

IV. Termin i miejsce składania do-
kumentów:
Dokumenty należy składać do  
5 października 2015 r. do godz. 10.00 
w sekretariacie Gimnazjum nr 4  
im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gli-
wicach, osobiście. Aplikacje, które 
wpłyną po wskazanym terminie nie 
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/232-30-33, 
wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmo-
wach kwalifikacyjnych, które odbędą 
się 6 października 2015 r. (wtorek) 
od godz. 8.00 ze wszystkimi kandyda-
tami spełniającymi wymogi formalne. 
Wybrany kandydat zostanie powia-
domiony telefonicznie 7 października 
2015 r.
Planowany termin zatrudnienia: 
od 15 października 2015 r.

V. Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po 3 miesiącach od dnia 
naboru podlegają zniszczeniu.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży  
i marketingu

siedziba firmy: Gliwice 
nr ref.: Marketing/MSI/2015 

Oferujemy:
• ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie 

rozwijającej się firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku,

• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie:  

logistyka/transport,
• dobra znajomość języka angielskiego  

w mowie i piśmie – warunek konieczny,
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• zdolności interpersonalne, wysoka kultura 

osobista, komunikatywność,
• kreatywność, zaangażowanie  

i odpowiedzialność,
• doświadczenie nie jest wymagane.

Zakres obowiązków:
• pozyskiwanie nowych klientów,
• bieżąca współpraca z obecnymi klientami 

spółki, 
• przygotowywanie ofert handlowych,  

negocjowanie cen, ustalanie warunków dostaw,
• organizowanie procesu logistycznego,
• analiza rynku, 
• przygotowywanie raportów według  

wewnętrznych potrzeb.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV z zaznaczonym numerem referen-
cyjnym: Marketing/MSI/2015 na adres e-ma-
il: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych – DzU nr 133, poz. 883)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e 
w ruchu międzynarodowym  

(głównie PL-De)
siedziba firmy: Gliwice 

nr ref.: Kierowca/MSI/2015 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 26 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu 

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, 
MILOG, premie, itp.,

• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 
opieki medycznej lub programu  
sportowo-rekreacyjnego,

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

świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające, 
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV na adres e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szczegółowe 
informacje dostępne są także na stronie interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych – DzU nr 133, poz. 883).

http://www.zgm-gliwice.pl
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http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura%40scl.com.pl?subject=
mailto:katarzyna.figura%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
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ROZRyWka

Drodzy Czytelnicy, 
 kolejny raz zapraszamy serdecznie do spędzenia kilku miłych 
chwil z krzyżówką MOCNO gliwicką. Jej rozwiązaniem jest hasło. Dla 
30 osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, a następnie wytną 
kupon z hasłem oraz jako pierwsze dostarczą go do naszej redakcji  
w poniedziałek, 5 października, punktualnie o godz. 15.30, przygo-
towaliśmy zestaw upominków.
 Nasza redakcja mieści się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21. Upominki z logotypem miasta można odbierać  
w pok. 204 (II piętro) – tel. 32/239-11-35

uWaga! 
jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon!

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy połamania piór przy krzyżowaniu 
MOCNO gliwickich myśli!                Redakcja „MSI”

POZIOMO:

7. Pali się w świecy...
11. Nazwa niedziałającej już w Gliwicach  
 dawniej słynnej restauracji
13. Na 4 łapy w Parku Chopina
14. Zielony. Wita gości w Palmiarni Miejskiej  
 w Gliwicach
15. Na węgiel. Daje ciepło
19. Agent 007, James
21. Bramkarz Piasta Gliwice, Jakub
23. Zakłady zbrojeniowe w Łabędach
25. Trąbalski
26. „Oko” drzewa
29. Dba o bezpieczeństwo na pływalni
30. Bożonarodzeniowy na gliwickim Rynku
31. Centrum Kultury na Rynku. Słynie z jazzu
32. Np. kanalizacyjna 
34. Instytucja charytatywna Konferencji  
 Episkopatu Polski, dział
35. Walczy o środowisko
36. Gliwicki klub sportowy, w którym można  
 trenować różne sporty walki
39. Imię dawnego właściciela  
 willowego oddziału Muzeum
42. Dzielnica Gliwic
45. Wilhelmstraße dziś
47. Działa na nerwy działkowcom
48. Japońska szermierka sportowa w gliwickim AZS
50. Smerf z lusterkiem
52. Np. miejski lub wielospecjalistyczny
55. Rowerowa na ul. Korfantego    
58. Nowy sponsor gliwickiego Piasta  
60. Najbliższy przeciwnik Piasta
61. W Krakowie – kopiec, w Gliwicach – ulica
62. Miejscowość z zamkiem na południe od Gliwic
63. Oznaka życia
64. Starożytne miasto-państwo
65. Zdobi lampę
66. Opada po spektaklu

PIONOWO: 

1. Prezes Piasta Gliwice, Adam
2. Centrum Sportowo-Kulturalne w Łabędach
3. Akcja przebierania Faunów
4. Komunalny przy ul. Chorzowskiej
5. Przednia strona monety
6. Prezent, podarunek
8. Gliwicka drużyna występująca w Futsal Ekstraklasie
9. Termin giełdowy. Przeciwieństwo hossy
10. „Mała czarna” – rośnie w Palmiarni Miejskiej
12. Pociąg klasy premium. Będzie kursował przez Gliwice
16. Gliwicki Klub Walk Wschodnich
17. Pełen pysznych przetworów
18. Polski piłkarz urodzony w Gliwicach, Włodzimierz
20. Opel V generacji produkowany w Gliwicach
22. Epidemia, pomór, plaga
24. Dęta „KWK Sośnica”
26. Powiatowe przy ul. Zygmunta Starego 17
27. ... Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej
28. Stacjonuje przy ul. Andersa w Gliwicach
33. Opiniuje uchwały, które trafiają na sesję  
 Rady Miasta
34. Kiedyś modna na stołach, zwłaszcza w kuchni
37. Niejedno w lesie
38. Duża kluska, np. z mięsem
40. Były trener polskiej kadry piłkarskiej, Jerzy
41. Pokolenie
43. Powstaje przy ul. Daszyńskiego
44. Sprzedaje w sklepie
46. Oznaczona lub nieoznaczona. Termin matematyczny
47. Na scenie
49. Były niemiecki tenisista, Boris
51. Wpada w kompot
52. Ostatnie albo na niedzielę
53. Przyczyna
54. Służy do siekania mięsa, jarzyn
55. Reguluje przepływ wody w Łabędach
56. Przed Zamkiem Piastowskim w Gliwicach
57. Rozśpiewany z Politechniki Śląskiej
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krzyżówka                                   gliwicka 


