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WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 8 listopada 2018 r.

72,3%

fot. M. Witkowski

dla
Zygmunta
Frankiewicza

Szanowni Gliwiczanie
Serdecznie dziękuję za tak aktywny udział w wyborach samorządowych. Wysoka, ponad
50 proc. frekwencja świadczy o tym, że sprawy naszego miasta są dla Państwa
ważne. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, a tym samym obdarzyli
zaufaniem na najbliższe 5 lat. To dla mnie olbrzymia satysfakcja, a także potwierdzenie, że nasze działania na rzecz rozwoju Gliwic są przez Państwa dobrze oceniane. W kolejnej kadencji będziemy kontynuowali rozpoczęte już działania, a także
inicjowali nowe, które przedstawiliśmy w programie wyborczym. Będziemy konsekwentnie podejmować inicjatywy służące dobru naszego miasta i jego mieszkańców.

>>4

druga strona w obiektywie
Gliwicka Ambasadorka Srebrnego Pokolenia

Odznaczony za zasługi dla ZHP

Wspaniały pedagog, ciepła osobowość i artystyczny talent – Jadwiga Zawada,
która od wielu lat prowadzi w Młodzieżowym Domu Kultury pracownię rękodzieła
artystycznego, została uhonorowana tytułem „Ambasadorka Srebrnego Pokolenia
Województwa Śląskiego 2018”. Celem konkursu jest nagrodzenie osób starszych
mogących stanowić wzór do naśladowania dla innych seniorów i wyróżniających
się wybitną działalnością oraz postawą w życiu społecznym. (fot. MDK Gliwice)

20 października podczas Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP wybrano nowe Władze
Chorągwi. Podczas spotkania wyróżniono także osoby, których harcerska działalność
zasługuje na szczególną uwagę. Wśród nich znalazł się m.in. Komendant Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej – phm. Patryk Rempała, który z rąk Przewodniczącego ZHP – hm.
Dariusza Supła – otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń, jakim jest Brązowy
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. (fot. M. Baton-Konieczny)

Judocy na medal

Night & Light Swim 2018

Kolejne sukcesy na koncie gliwickich sportowców! Judocy Kacper Szczurowski oraz
Marcin Partyka z klubu sportowego AZS Politechnika Śląska podczas Mistrzostw Polski
Seniorów w Warszawie zdobyli brązowe medale. Natomiast w Cancun w Meksyku
na Mistrzostwach Świata Weteranów na podium stanęło 3 zawodników klubu
sportowego Judo Team Gliwice. Jacek Gemza zdobył tytuł mistrza świata w swojej
kategorii wagowej, wicemistrzem świata został Marek Głodek, a Zbigniew Mazur
zajął 3. miejsce. (fot. AZS Politechnika Śl. / ijf.org)

W sobotę, 3 listopada, możemy się spodziewać sporej dawki emocji. W krytej
pływalni Olimpijczyk, na osiedlu Kopernika, 450 znamienitych pływaków powalczy
w zawodach Night & Light Swim ze specjalną oprawą dźwiękową i świetlną. To nie
będą zwykłe zawody pływackie – to będzie widowisko! Eliminacje rozpoczną się
o godz. 9.00, a finały o godz. 17.00. Wstęp na imprezę jest wolny. (fot. materiały
Klubu Pływackiego Sikret)

Skate park jak malowany

Skorzystali i duzi i mali

Pomimo chłodu w sobotę plac Krakowski zapełnił się grupą młodych ludzi, którzy przy
pomocy spreju wymalowali nowe oblicze skate parku. W Skate & Graffiti session 2k18
wzięła udział około setka młodych grafficiarzy i skaterów. Poza malowaniem odbyły
się też zawody w jeździe na desce i hulajnodze, w których wzięli udział gliwiczanie oraz
goście z Bielska-Białej, Warszawy i Dąbrowy Górniczej. (fot. MZUK Gliwice)

Gliwice po raz ósmy przygotowały bogatą ofertę zdrowotną w ramach popularnej,
bezpłatnej miejskiej akcji. W tegorocznej edycji Gliwickiego Dnia dla Zdrowia
blisko 750 osób skorzystało m.in. z konsultacji laryngologicznych, neurologicznych,
okulistycznych, stomatologicznych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych, psychiatrycznych, dermatologicznych i podologicznych. Na zaproszenie miasta w GDDZ
uczestniczyło 14 podmiotów medycznych. (fot. Z. Daniec)
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wybory samorządowe 2018

Wybraliśmy prezydenta Gliwic
i miejskich radnych

Oficjalne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych w naszym mieście są już znane. Prezydentem Gliwic po raz kolejny został Zygmunt Frankiewicz. Wybraliśmy także 25 miejskich radnych, którzy
przez najbliższych 5 lat będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące miasta.
21 października w naszym mieście w głosowaniu wzięło udział 70 413 osób,
a to oznacza, że do urn poszło 50,44%
wyborców uprawnionych do oddania
głosu. To o 13 punktów procentowych
więcej niż w poprzednich wyborach
samorządowych w 2014 r. – wówczas
frekwencja wyniosła 37,27%.
Zygmunt Frankiewicz został ponownie
prezydentem Gliwic. Startował w wyborach jako kandydat bezpartyjny ugrupowania Koalicja dla Gliwic Zygmunta
Frankiewicza. Był jedną z czterech osób
ubiegających się o to stanowisko. Wygrał wybory już w pierwszej turze, otrzymując poparcie 72,35% głosujących.
Jest najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce – nieprzerwanie
od 1993 roku.

W nowej Radzie Miasta Gliwice zasiądzie 11 radnych prezydenckiego ugrupowania Koalicja dla Gliwic (Zygmunt
Frankiewicz, Adam Neumann, Piotr
Wieczorek, Krystyna Sowa, Grażyna
Walter-Łukowicz, Krzysztof Kleczka,
Marek Pszonak, Tadeusz Olejnik, Paweł Wróblewski, Jacek Trochimowicz,
Marcin Kiełpiński). W Ratuszu znajdzie
się także 8 reprezentantów PiS (Adam
Michczyński, Tomasz Tylutko, Adam
Majgier, Ryszard Buczek, Gabriel Bodzioch, Łukasz Chmielewski, Krzysztof
Paweł Procel, Zdzisław Goliszewski)
i 6 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej Platforma .Nowoczesna (Ewa Potocka, Zbigniew Wygoda, Leszek Curyło,
Agnieszka Filipkowska, Janusz Szymanowski, Katarzyna Kuczyńska-Budka).

(kik)

Liczba głosów oddanYCH
na prezydenta Gliwic

Zygmunta
Frankiewicza
poparło 72,35%
głosujących

Problemy z liczeniem głosów
Zamieszanie z dwiema komisjami, dublowanie procedur, niepotrzebna papierologia i zmęczenie. Tak jak spodziewali się samorządowcy, nowa ordynacja wyborcza autorstwa PiS spowodowała poważne problemy z liczeniem głosów po niedzielnych
wyborach samorządowych i znacząco wydłużyła każdy etap postępowania komisji wyborczych. W rezultacie w Gliwicach oficjalne wyniki głosowania na prezydenta miasta, radnych miejskich i wojewódzkich poznaliśmy dopiero we wtorek wieczorem.

Przypomnijmy, że nowa ordynacja wyborcza PiS wprowadziła w tym roku
m.in. dwie komisje w każdym obwodzie
głosowania – jedną dzienną, prowadzącą
wybory i drugą nocną, liczącą głosy. Ich
członkowie – wskazywani przez pełnomocników komitetów wyborczych –
w większości po raz pierwszy uczestniczyli
w postępowaniu wyborczym. Nie mieli
doświadczenia, a jedynie przeszkolenie
(w Gliwicach dwugodzinne, zorganizowane przez urzędnika wyborczego powołanego przez katowickiego Komisarza
Wyborczego).
– Sytuację ratowały jak mogły samorządy, ale nie mogły wiele zdziałać, bo
część zadań wyborczych była obligatoryjnie przypisana urzędnikom wyborczym
i politycznie mianowanym Komisarzom
Wyborczym, bez możliwości profesjonalnego wsparcia ze strony urzędników
samorządowych – podkreśla Zygmunt
Frankiewicz.

fot. UM Gliwice

– Takiego bałaganu i chaosu, jak przy
tych wyborach samorządowych, nie było
od 1990 roku. Praktycznie na każdym
etapie organizacji tych wyborów partia
rządząca, odpowiedzialna za zmianę
kodeksu wyborczego, zafundowała nam
gigantyczne problemy – ocenia Zygmunt
Frankiewicz, prezydent Gliwic i przewodniczący Związku Miast Polskich.

21 października członkowie obwodowych komisji wyborczych
otrzymali do wykonania na tyle
skomplikowane zadania, że część
nie była w stanie im sprostać.
Dodatkowe opóźnienia na każdym etapie
postępowania rodziła też wprowadzona
w tym roku biurokracja i papierologia.
Przykładowo po zakończeniu głosowania o godz. 21.00 nie można było przejść
do liczenia głosów, lecz konieczne było
przekazanie materiałów komisji nocnej.
Wiązało się to z plombowaniem i opisem
kart, które trzeba było podzielić na trzy
grupy: karty niewykorzystane, te, na
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których są nieważne głosy, i te z głosami
ważnymi. I tak razy trzy, bo w Gliwicach
wybierano prezydenta, radnych miejskich
i wojewódzkich. Nowym elementem,
przysparzającym wielu problemów, było
także wypełnienie protokołu przekazania
dokumentów między komisjami. W rezultacie zwłoka w przekazywaniu kart
i protokołów komisji nocnej (zliczającej
głosy) przez komisję dzienną (prowadzącą
głosowanie) wynosiła z powodu błędów,
niedopatrzeń i narastającego zmęczenia
ludzi średnio 3 godziny.
Na opóźnienia wpłynęła także liczebność
komisji. W Gliwicach 83% (96 na 116)
tzw. komisji nocnych zostało powołanych
w minimalnym składzie – pracowało
w nich nie więcej niż 5 osób.

W powyborczy poniedziałek wszystkie ze
116 komisji obwodowych w Gliwicach zdały
protokoły głosowania (ostatnia około godz.
17.00). Niestety okazało się, że w kilkunastu
przypadkach w protokołach wystąpiły błędy,
które zmusiły Miejską Komisję Wyborczą
(MKW) do zwołania bądź całych składów
komisji obwodowych, bądź wezwania przewodniczącego komisji. Błędy miały charakter
formalny, np. pewne informacje musiały zostać podane jednakowo w dwóch miejscach
w protokole, o czym wielu przewodniczących
komisji zapomniało. Podanie informacji tylko
w jednym miejscu skutkowałoby odrzuceniem protokołu przez Komisarza Wyborczego
w Katowicach.
– Informowałem dużo wcześniej jako prezes
Związku Miast Polskich, że po zmianach
w kodeksie wyborczym przeprowadzenie
tych wyborów będzie arcytrudnym zadaniem. Przy tych wyborach w skali całego
kraju pracowało prawie pół miliona osób.
Ludzie byli niekompetentni i nieprzygotowani, zabrakło dla nich jasnych, prostych
instrukcji wykonania procedur wyborczych.
Zabrakło też wyobraźni rządzących. Nie
można oczekiwać od członków obwodowych komisji wyborczych, nie mających na
co dzień do czynienia z prawem wyborczym,
że bezbłędnie wykonają skomplikowane
zapisy kodeksu wyborczego i uchwał Państwowej Komisji Wyborczej – stwierdza
Zygmunt Frankiewicz.
(kik)
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program dla gliwic 2018–2023

RAZEM, KONKRETNIE,
KONSEKWENTNIE
Szanowni Gliwiczanie
Za nami wybory samorządowe. Frekwencja w Gliwicach była o ponad
10 punktów procentowych wyższa niż 2014 r. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w głosowaniu. Dziękuję wszystkim tym, którzy obdarzyli
mnie zaufaniem. Teraz przychodzi czas na realizację zadań, o których
mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej. W najbliższych latach, oprócz
rozwiązywania codziennych problemów i troski o dalszy rozwój miasta,
stawiamy przed sobą kilka dużych przedsięwzięć i spraw, które trzeba
doprowadzić do końca.

NOWY SZPITAL

Ul. Zwycięstwa zostanie
zmodernizowana

fot.UM Gliwice

Jedną z najważniejszych inwestycji nowej kadencji będzie budowa
nowego szpitala. Po dokładnych analizach doszliśmy do wniosku, że
najbardziej racjonalnym i efektywnym rozwiązaniem dla Gliwic będzie
wybudowanie nowego kompleksu medycznego w dogodnej lokalizacji.
Nieruchomości, które obecnie zajmuje Szpital Miejski nr 4 (dawniej
Gliwickie Centrum Medyczne i 106. Szpital Wojskowy) nigdy nie będą
spełniały współczesnych standardów, właściwych dla tego typu obiektów.
Skłaniamy się ku temu, aby nowy kompleks szpitalny powstał na kilkuhektarowej wolnej działce, nie wśród gęstej zabudowy, lecz w miejscu
łatwym do skomunikowania i zdatnym do ewentualnej rozbudowy
w przyszłości. Koszt inwestycji szacujemy na około 250 mln zł.

W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane, zmodernizowane
sąsiednie ulice, a także ważny punkt naszego miasta – plac Piastów.
Szacunkowy koszt inwestycji to około 250 mln zł, a dofinansowanie
unijne może wynieść co najmniej 130 mln zł.

fot. Freepik

Budowa nowego szpitala to jedna
z najważniejszych inwestycji

Chcemy, by cały kwartał ścisłego centrum Gliwic wraz z ul. Zwycięstwa,
zmodernizowaną i przystosowaną do nowych, reprezentacyjnych
funkcji, stał się kolejną wizytówką naszego miasta. Połączymy podziwianą w regionie gliwicką Starówkę z placem przed dworcem PKP
i centrum przesiadkowym ekologicznym pojazdem spełniającym
zarówno funkcję komunikacyjną, jak i będącym gliwicką atrakcją.

Centrum przesiadkowe – wszystkie
środki komunikacji w jednym miejscu

Po wyremontowaniu dworca kolejowego przez PKP przyszedł czas na
uporządkowanie jego otoczenia i stworzenie w tym miejscu nowoczesnej
przestrzeni publicznej. Zakupiliśmy od kolei kilka hektarów terenu za
dworcem przy ul. Składowej, gdzie powstanie centrum przesiadkowe
– nowoczesny, zadaszony dworzec autobusowy z funkcjami towarzyszącymi. Zachodnia Brama Metropolii, bo taką nazwę nosi ten projekt, to
nie tylko węzeł komunikacyjny, ale także przyjazna przestrzeń miejska.
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wiz. Pas Projekt sp. zo.o.

PRZEMIANA CENTRUM
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OBWODNICA!
LOTNISKO!
MASTERPLAN!
Doprowadzimy do końca budowę trzech kolejnych odcinków obwodnicy
południowo-zachodniej, od ul. Sowińskiego do Bojkowskiej i dalej do
Pszczyńskiej. Budowa odcinka od ul. Daszyńskiego do Rybnickiej właśnie
się rozpoczyna. Inwestycja ta otrzymała dotację unijną w wysokości
116 mln zł. Odcinek od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej i dalej do węzła
autostradowego Gliwice Sośnica jest już zrealizowany, we fragmencie
z udziałem prywatnego kapitału, który na udostępnionych obszarach
wokół tej drogi buduje centra logistyczne.

Istotnym efektem powstania obwodnicy będzie również likwidacja
przebiegu ostatniej drogi krajowej (DK 78) przebiegającej z konieczności przez centrum miasta. Ulice Rybnicka, Nowy Świat, Wrocławska,
Jana Pawła II, Strzody, Wyszyńskiego, Orlickiego, Śliwki stracą status
drogi krajowej, co przyczyni się do zmniejszenia na nich ruchu samochodowego.
W ramach modernizacji i remontów dróg sukcesywnie będziemy kontynuować wymianę oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia innych przestrzeni publicznych. Jest to czynione według przemyślanego schematu.
Całość zadania – wymiana oświetlenia w całym mieście – szacowana
jest na około 200 mln zł.

MIEJSKIE „M”
OD PODSTAW

wiz. Centrum Projektowe Lech Wojtas

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Nowe mieszkania
przy ul. Anny Jagiellonki

Gliwickie lotnisko stanie się profesjonalnym
portem biznesowym

Odcinek ten przebiega w pobliżu modernizowanego gliwickiego lotniska, a poprzez wykorzystanie przejazdu pod A4 (dawny przebieg kolei
wąskotorowej) otworzy dla nowych inwestycji tereny w Bojkowie, na
południe od A4. Już teraz możemy szacować, że inwestycje powstające
w tym miejscu zasilą budżet Gliwic podatkami od nieruchomości rzędu
3 mln zł rocznie. Gliwickie lotnisko stanie się profesjonalnym portem
biznesowym. Będzie mogło obsługiwać ruch mniejszych samolotów
pasażerskich i transportowych. Budowany jest betonowy pas startowy
o długości 850 m (docelowo 1 100 m).

Trwa budowa mieszkań komunalnych. W sumie zostanie oddanych do
użytku kolejnych 177 mieszkań przy ul. Anny Jagiellonki, Kujawskiej,
Górnej i Samotnej. Będziemy rozpoczynać także budowę przy ul. Zbożowej, Dworskiej i Wiertniczej. W tym miejscu powstanie nowe osiedle
mieszkaniowe z około 200 mieszkaniami.

Na zagospodarowanie czeka pas ul. Chorzowskiej po nieczynnym
torowisku tramwajowym. Trwają prace nad koncepcjami dla tego przedsięwzięcia. Modernizacja ulicy przewiduje budowę ścieżki rowerowej,
chodników, miejsc postojowych, zatok autobusowych. Będzie również
okazja do zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Zabrską czy rozbiórki
wiaduktu tramwajowego przy ul. Towarowej, co udostępni tereny
inwestycyjne położone w tej okolicy.

Połowa z nich będzie ciekawą ofertą dla gliwickich rodzin, gdyż wynajem
komfortowego mieszkania będzie możliwy za około 11,5 zł/m2. W ofercie
tej nie przewidujemy kosztów partycypacji. Jednocześnie będziemy kontynuować na szeroką skalę remonty mieszkań komunalnych i dopłaty
do funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych, które decydują
się na modernizację swoich nieruchomości. Przeznaczymy na ten cel
około 30 mln zł rocznie.

Pas po nieczynnym torowisku
na ul. Chorzowskiej zostanie zagospodarowany

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43–44/2018 (923–924), 25 października 2018

wiz. Pracownia Projektowa Daniel Płocica

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Nowe mieszkania komunalne
przy ul. Kujawskiej
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PO PROSTU –
DLA GLIWICZAN

DLA RELAKSU
I WYPOCZYNKU

Przygotowujemy nowe zasady dla trzech przedsięwzięć: budżetu
obywatelskiego, inicjatyw lokalnych i konkursów na inwestycje
w przestrzeni publicznej z udziałem pieniędzy z budżetu miasta. Zasady
inicjatyw lokalnych stwarzają możliwości skierowania większych niż
do tej pory środków finansowych na inwestycje sygnalizowane przez
mieszkańców, na przykład w wewnętrzne drogi lokalne.

W Gliwicach przybywa miejsc aktywności
dla małych i dużych

Ciekawą ofertą dla mieszkańców naszego miasta będzie zapewne duża
ogólnomiejska tężnia solankowa z prawdziwego zdarzenia. Ta budowla
z drewna o specjalnej konstrukcji to ogromny inhalator (popularny w kurortach). Jej mikroklimat służy profilaktyce, a także dobrze wpływa na osoby
mające problemy z górnymi drogami oddechowymi czy alergiami. Sprzyja
również odpoczynkowi. Tego typu obiekt, aby spełniał rzeczywiście swoje
funkcje, musi mieć odpowiednie parametry. Nie bez znaczenia jest także
miejsce jego posadowienia oraz przyjazne otoczenie dla całej rodziny. Przy
tężni nie powinno zabraknąć placu zabaw, elementów małej architektury,
siłowni na wolnym powietrzu, toalet.
Zadbane parki, skwery i zieleńce to zielone wizytówki Gliwic. Wciąż
jednak wiele można zrobić. Ciekawym przykładem może być teren wzdłuż
ul. Kanałowej. Obszar ten zostanie zagospodarowany. Powstanie nowa
przestrzeń rekreacyjno-sportowa, wraz z atrakcją archeologiczną: odkrytym fragmentem dawnego kanału. W tym samym miejscu, nad Kanałem
Gliwickim, powstaje z prywatnej inicjatywy profesjonalna marina.

fot. T. Bulenda / UM Gliwice

fot. UM Gliwice

W szkołach coraz więcej
jest pomocy dydaktycznych
na miarę XXI wieku

Z myślą o dzieciach i młodzieży planujemy kolejne inwestycje w oświatę.
Będziemy modernizować, remontować oraz doposażać szkoły i przedszkola, poszerzać oferty zajęć pozalekcyjnych i zwiększać liczbę klas
dwujęzycznych.
Naszym zamiarem jest też intensywne inicjowanie działań kulturalnych
oraz wspieranie na dużą skalę oferty gliwickich klubów sportowych.
Realizowane będą kolejne inwestycje, na przykład modernizacja Oddziału Muzeum przy Radiostacji wraz z modernizacją oraz wzbogaceniem otaczającej infrastruktury, czy też poszerzanie oferty teatralnej
i zapewnienie nowych propozycji repertuarowych.

DZIAŁANIA
PRZECIWPOWODZIOWE
Gliwice okresowo narażone są na problemy i straty spowodowane wylewającą Kłodnicą, Ostropką, a także innymi ciekami wodnymi. Budowa
profesjonalnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest więc koniecznością. Inwestycje te są bardzo kosztowne, ale nie możemy sobie
pozwolić na ich zaniechanie. W przypadku Kłodnicy nasze miasto cierpi
z powodu nierozważnych decyzji podejmowanych poza jego granicami.
Naturalne poldery istniejące kiedyś po stronie naszych sąsiadów zostały
zasypane kamieniem kopalnianym. Musimy więc zadbać sami o swoje
bezpieczeństwo. Projektowane są poldery w okolicy ul. Królewskiej Tamy,
Baildona, Słowackiego, a także dla Wójtowianki i Potoku Bojkowskiego.
Obszary te będą tak zagospodarowane, aby na co dzień służyły celom
rekreacyjnym, a w razie powodzi chroniły Gliwice przed jej skutkami.
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Gliwiccy seniorzy mogą korzystać
z bogatej oferty zajęć, projektów i wsparcia

fot. UM Gliwice

fot. UM Gliwice

Zadbane parki, skwery
i zieleńce to zielone
wizytówki Gliwic

Z myślą o gliwickich seniorach będziemy rozwijać bogatą ofertę zajęć,
projektów i wsparcia, np. program „Gliwicki Senior”, dzięki któremu
starsi mieszkańcy mogą m.in. korzystać z miejskich obiektów sportowych
na bardzo atrakcyjnych warunkach. Będziemy kontynuować działania
profilaktyczne takie jak „Zdrowe Gliwice”. Zależy nam również na
bezpieczeństwie gliwickich seniorów.
Nie ustaniemy w walce z niską emisją, czyli głównie tym, co trafia do
atmosfery z domowych palenisk. Doprowadzimy do wymiany starych,
nieekologicznych źródeł ciepła w około 5,7 tys. mieszkań. Niezależnie
od wymiany systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych, dokonamy przeglądu i optymalizacji zużycia energii we wszystkich obiektach
miejskich, między innymi w szkołach, przedszkolach, urzędach, które
już zostały poddane termomodernizacji w latach ubiegłych.
Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43–44/2018 (923–924), 25 października 2018

miejski informator wyborczy

Wybory samorządowe – 21 PAŹDZIERNIKA 2018
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIASTA GLIWICE

Kolorem niebieskim zaznaczono nazwiska kandydatów, którzy zostali wybrani do Rady Miasta Gliwice oraz do Sejmiku Województwa Śląskiego

Okręg Wyborczy nr 1
Lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. POTOCKA Ewa Maria		
2.	SZCZUKIEWICZ Przemysław Jarosław
3. GRABOWSKI Andrzej Jan 		
4. WSZOŁEK Monika Ewa 		
5. WOŹNIAK Henryk Józef 		
6.	KURZAJ Anna 			
7. BILEWSKA-WŁOCH Ewa Urszula
8.	MIZERSKI Maciej Ryszard 		

1665
334
366
402
411
225
88
192

Lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM
1. FIC Bernard Jan 			
2. FURTAK Elżbieta Helena 		
3. FRANKOWSKI Dariusz Bernard
4. GORLICKI Daniel Piotr 		

578
138
56
56

5. HODURA Jessica Dominika 		
6.	KOCHAŃSKA Beata 			
7.	ERNST-TWOREK Iwona 		
8.	KIERYCH Mirosław Stanisław

39
54
20
48

Lista nr 8
KWW KUKIZ’15
1.	SIERADZKI Tomasz Jan 		
2. FIJAŁKOWSKA Justyna 		
3.	ŁYSIUK Paweł 			
4. WIECZOREK Izabela Anna 		
5. JASIŃSKI Dawid Piotr 		
6. PŁOWIEC Jarosław Józef 		
7.	STARZOMSKA Monika Anna
8. ROMANIEC Grzegorz 		

379
170
52
80
161
27
41
54

Lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.	MICHCZYŃSKI Adam Marek 		

1475

2. GOLISZEWSKI Zdzisław 		
3.	KUŹNIK Violetta Barbara 		
4.	STANIENDA-PILECKI Katarzyna Jadwiga
5.	KOROLEWICZ Andrzej Adam
6.	CABAN Piotr Stanisław 		
7.	TYRCZ Aneta Beata 			
8.	KORUS Marek 			

849
405
166
334
155
161
341

Lista nr 18
KWW KOALICJA DLA GLIWIC
Z. FRANKIEWICZA
1.	SOWA Krystyna Wacława 		
2. WALTER-ŁUKOWICZ Grażyna Oleńka
3.	TROCHIMOWICZ Jacek Andrzej
4. GRZYB Zbigniew Andrzej 		
5.	CZAPLA Krzysztof Paweł 		
6. WACHTARCZYK-WIELKOPOLAN
Aleksandra Maria 		
7.	CHODOROWSKI Andrzej Bolesław
8.	DROZD Iwona 			

3586
823
1067
713
473
163
572
345

Okręg Wyborczy nr 2
Lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. WYGODA Zbigniew Jacek		
2.	KARBOWNIK Andrzej Wacław
3.	KARWETA Joanna 			
4.	ZARZYCKI Andrzej Stanisław 		
5.	CURYŁO Leszek 			
6. ROGALSKA Anita Sonia 		
7. BETLEJEWSKA-SZYMCZAK Danuta
Czesława 				
8. JASIK Grzegorz Robert 		

1529
736
451
238
821
279
56
435

Lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM
1. HODURA Patryk Dominik 		
2.	CZAPLA Wojciech Szymon 		
3. GUŚ Marcin Michał 			
4. JANIK Aleksandra Anna 		
5.	KLEPEK Mariusz Damian 		

295
147
108
138
39

6. WRZOS Monika Anna 		
7.	SKWAREK Ewa Barbara 		
8. HARASIM Beata Iwona 		
9. GORLICKA Anna Maria 		

46
21
56
43

Lista nr 8
KWW KUKIZ’15
1.	NIECKARZ Jakub 			
2.	SANDER Mirosława Teresa 		
3.	KELLER-GOSIEWSKA Beata Iwona
4.	MIELNIK Rafał Paweł 		
5.	KAMIŃSKA-TRUŚ Bożena Grażyna
6.	LEDWIG Sebastian Ryszard 		
7.	KAMIŃSKA Iwona Ewa 		
8. PALATYŃSKI Michał Aleksander
9. JARZĄB Tomasz Mateusz 		

377
113
34
102
45
87
84
25
78

Lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.	TYLUTKO Tomasz Tadeusz 		

1769

2.	KOGOWSKA-PIASECKA Elżbieta Izabela
3.	MAJGIER Adam 			
4.	SUPERAT Bogusław Władysław
5.	TRZESZKOWSKA-NOWAK
Zofia Magdalena 		
6.	CHADALSKI Jacek Witold 		
7.	DRZAZGA Teresa 			
8.	MERCIK Ligia Danuta 		
9. RYBCZAK Bartosz Marek 		

657
699
265
682
192
111
79
278

Lista nr 18
KWW KOALICJA DLA GLIWIC
Z. FRANKIEWICZA
1. FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław
2.	NEUMANN Adam Marian 		
3. BUDNY Magdalena Gabriela
4. JAŚNIOK Michał Adam 		
5.	KLECZKA Krzysztof Robert 		
6.	KONIOR Małgorzata Jadwiga
7. WAKUŁA Katarzyna Anna 		
8. GOGOLIŃSKI Piotr Henryk 		
9.	SZYSZKA Aleksandra Ewa 		

3831
1124
628
856
1239
169
207
258
290

Okręg Wyborczy nr 3
Lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. FILIPKOWSKA Agnieszka Urszula
2. WIĘCKOWSKA Urszula Maria
3.	SADOWSKI Józef 			
4.	STAWOWIAK Michał Piotr 		
5. WINIARSKI Wojciech Marek
6.	CHURSKA Zofia Grażyna 		
7.	UNOLD Marcin Tomasz 		

961
509
624
71
221
55
71

Lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM
1.	LEMBAS-CZUBA Natalia Sylwia
2.	MACIASZEK Adrian Patryk 		
3. REPETYŃSKI Dariusz Piotr 		
4.	MALCHEREK Krystian Michał

262
149
42
34

5. POZOWSKI Jarosław Konrad
6.	OGAZA Jolanta Krystyna 		
7. JAŚNIEWICZ-KOWALSKA Marta Anna

7
54
24

Lista nr 8
KWW KUKIZ’15
1.	STERNIK Mirosław Wiesław 		
2.	CHWEDORUK Ewa Helena 		
3. WIECZOREK Piotr Michał 		
4. WIŚNIEWSKA Aleksandra Grażyna
5. GRABIAS Anna Maria 		
6.	SADOWSKI Zenon 			
7. RÓG-SOŁTYSIAK Agnieszka Monika

193
133
132
61
74
50
114

Lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BUCZEK Ryszard Stanisław 		
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2.	TOVMASYAN Petros 		
3.	KOPIJ Rozalia 			
4. GRZĘDA Wiesław 			
5. BODZIOCH Gabriel Jan 		
6.	MAZIUK Justyna Agnieszka
7.	KOCYAN Anna Alicja 		

570
132
255
738
157
114

Lista nr 18
KWW KOALICJA DLA GLIWIC
Z. FRANKIEWICZA
1. PSZONAK Marek Jan 		
2. BIELECKA Karolina Anna 		
3. ŚWIERCZYŃSKA Jadwiga Irena
4. GRABIEC Marcin 			
5. WŁODARCZYK Marcin Andrzej
6.	KIEŁPIŃSKI Marcin Michał 		
7. HENNE Barbara Krystyna 		

1366
637
256
625
198
808
201
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Okręg Wyborczy nr 4
Lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1.	SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz
1314
2.	KUCZYŃSKA-BUDKA Katarzyna Bogna 2516
3.	ŁOBODZIŃSKI Tomasz Ryszard
274
4. ŻÓŁTOWSKA-OSTROSZCZYK
Aleksandra Barbara
304
5.	KĄDZIELEWSKI Jarosław Andrzej
276
6.	KANIOWSKA Beata 			
237
7.	EICHHOF Jan Alojzy 		
200
8. WITEK Aleksandra Danuta 		
134
9. WASIK Jerzy 			
115

Lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM
1. POPIŃSKA Małgorzata 		
2. PIETRYNEK Daniel Krzysztof
3. ŻEROMSKI Stefan Piotr 		
4. FIC Michał Paweł 			

766
326
182
130

5.	DRUŻBAŃSKI Janusz Józef 		
6.	NOWAK Jacek Piotr 		
7.	KUZIA-WIDERA Barbara Maria
8.	KACZMAR Anna Danuta 		

24
32
38
65

Lista nr 8
KWW KUKIZ’15
1.	SIFCZYK Damian Piotr 		
2. WAŻNY Mariusz Grzegorz 		
3.	URBAŃSKA Anna Maria 		
4. PILARSKI Paweł Krzysztof 		
5. GALA Anna Maria 			
6. WERNER Krzysztof Aleksander
7.	SMYCZEK Katarzyna Anna 		
8.	KULA Monika 			
9. PRUSZKO Mariusz Błażej 		

608
176
166
113
63
51
56
91
77

Lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.	CHMIELEWSKI Łukasz 		

2419

2. PROCEL Krzysztof Paweł 		
3. GĄSIOR Danuta Zofia 		
4. ŻAK Janusz Krzysztof 		
5.	NAWARA-MALIK Ilona Danuta
6.	KŁOSOWSKI Robert Łukasz
7.	NOWAKOWSKI Wojciech 		
8.	KOTLARSKA Elżbieta Maria
9.	SADOWNICZYK Agnieszka 		

592
424
224
573
203
114
121
178

Lista nr 18
KWW KOALICJA DLA GLIWIC
Z. FRANKIEWICZA
1.	OLEJNIK Tadeusz 			
2. WIECZOREK Piotr Gerard 		
3.	KUBIT Stanisław Józef 		
4. WRÓBLEWSKI Paweł Bronisław
5.	SOWA-MOREŃ Aleksandra Justyna
6. BIAŁEK-KALETA Jolanta Bożena
7. WINKLER Jolanta Maria 		
8. HUTNIKIEWICZ Małgorzata Danuta
9. WYPYCH Jarosław Tomasz 		

1434
930
829
1384
707
558
463
530
718

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Lista nr 1 – KWW BEZPARTYJNI
SAMORZĄDOWCY
1.	NAWROCKI Tomasz Leszek
2.	STYCZEŃ Adrian Maciej
3. JANIK Henryka Krystyna
4.	IMIELIŃSKA Anna 		
5. BRĄCEL Lilia Zdzisława
6.	ADAMCZYK Jarosław 		

1797
272
423
600
120
375

4615
900
1295
1712
562
1560

302
190
80
70
87
90
42
144

6773
1338
1851
344
748
502
606
1749

Lista nr 3
– KW PARTIA ZIELONI
1. WIECZOREK Artur Paweł
2.	SKOTALCZYK Magdalena Anna
3. WRĘBIAK Bartłomiej Marek
4.	MAŚLUCH Ewa 		
5. GRABOWSKI Dariusz Gloriusz
6. RUPALA Gaja Izabela 		

586 1807
166 503
47 267
104 408
70 375
98 340

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA

1.	MILCZYŃSKI Cezary Kazimierz
2. BŁASIŃSKI Bartłomiej Marek
3.	MOŃKA Julianna Nikola
4.	NOWICKI Dariusz Edwin
5.	MORYC Bogusława Elżbieta
6.	SKIBA Joanna Gabriela
7.	TOCZEK Grzegorz Stanisław

640 1884
120 525
63 209
41 176
47 287
82 518
35 252

1.	KARWOT Anna Zofia 		
2.	TOMCZYK Andrzej Piotr
3. PŁONKA Jan Paweł 		
4. WOŁOSZYN Andrzej Marian
5.	SŁODCZYK Agnieszka Patrycja
6. BISZ Magdalena Joanna
7. JANUS Andrzej 		
8. WOŹNIAK-ŻAK Aleksandra Anna
9. BINKOWSKI Adam Ryszard

Lista nr 5 – KKW SLD
LEWICA RAZEM

Lista nr 10 – KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
639 1531
718 1051
82 245
248 570
136 451
69 397
111 214
188 1255

1816
547
427
397
370
166
198
313
235

6029
2220
1749
1062
1715
673
1047
983
1343

Lista nr 9 – KWW WOLNOŚĆ
W SAMORZĄDZIE
1.	TRUŚ Bartłomiej Marcin
2. BEŚKA Wojciech Adam
3.	MICHNIK Mateusz Błażej
4.	DOMERADZKA Agata Katarzyna
5.	ANDRZEJEWSKI Bartłomiej
6.	KUFEL Urszula Monika
7. BOMBA Michał Piotr 		
8.	SIFCZYK Anna Barbara

1489 5724

409 1147
46 238
64 346
42 193
10
98
51 331
57 232

Lista nr 8 – KWW KUKIZ’15

1.	CABAN Renata Wiesława
12 271 24 621
2. GZIK Marek Krzysztof 		
9643 16 364
3. BIEDA Halina Maria 		
1831 13 088
4. EKKERT Lucyna Iwona 		
983 7952
5.	DEMCZUK Stanisław Wiesław
404 1640
6. BIENIEK Marek Janusz
1434 3379
7.	NIERYCHŁO Ewa Anna 		
1014 2856
8.	STRASZAK Tomasz 		
951 1789
9.	SZCZECHOWSKI Krzysztof Andrzej 557 1819

1. WÓJCIK Krzysztof Stefan
2. PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA
Barbara Ewa 		
3.	ŁAPIŃSKI Janusz Henryk
4. WITASIK Rafał Leszek 		
5.	ZAGÓRSKA Jadwiga Franciszka
6. FILIPEK Andrzej 		
7. HOFMAN-DYNER Jolanta Maria
8.	SAMOTUS Teresa Grażyna
9. JURECZKO Rafał Krzysztof
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1.	KONIECZNY Maciej 		
2.	SŁANIA Barbara Joanna
3.	MROZOWSKI Konrad 		
4.	STROKOWSKA Helena Zofia
5. BEDNARZ Michał Piotr
6.	MICHALSKA Dorota 		
7. WRONA Artur 		

Lista nr 7 – KW RUCH
NARODOWY RP

Lista nr 2 – KOMITET
WYBORCZY PSL
1. PILOT Andrzej Antoni 		
2. WILK Zygmunt 		
3. GRUS Anna Barbara 		
4.	ZAPIÓR Małgorzata 		
5.	CZAPELKA Agnieszka Zofia
6.	STEFAŃSKA Agnieszka
7.	SOBOL Małgorzata Bożena
8. POLOCZEK Mariusz Krzysztof

9.	ORDON Lesław Zbigniew

Lista nr 6 – KW RAZEM

1. PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy
2.	KOWALSKI Bartłomiej Leszek
3.	KUBICA Józef Jan 		
4.	OLSZEWSKI Tomasz Jan
5.	KOPER-STASZOWSKA
Wioletta Maria
6. ROJ Dominika Monika 		
7.	KOCUREK Irena Maria 		
8.	URBANIAK-LEŚNIAK
Magdalena Patrycja

348 1084
65 337
99 310
100 314
40 178
68 367
74 469
80 161

7272 25 372
4789 9666
1626 9440
979 8615
891
764
702

4492
5113
3119

783

2364

455 2980

Lista nr 11 – KWW POLSKIE
RODZINY RAZEM
1.	TRZASKA Stanisław Adrian
2.	SOJKA Alicja Maria 		
3. JANIK Aneta Marzena 		
4.	KOWALÓWKA Zdzisław
5. PATUCHA Bohdan 		
6.	CINA Elżbieta Barbara 		

154 627
237 1076
108 576
14
71
7
65
45 199

Lista nr 12 – KW WOLNI
I SOLIDARNI
1. PRZYBYLSKI Krzysztof 		
2.	KONDRACIUK Danuta Grażyna
3.	SŁOMCZYŃSKI Andrzej Jerzy
4.	ZARZYCKI Roman Zdzisław
5. ROJEK Andrzej Henryk
6. BUCZYŃSKA Oliwia Ewa
7.	MITURA Katarzyna 		
8.	MISIEWICZ Anna 		
9.	SKOWROŃSKA Milena

80
101
23
41
14
32
15
22
15

940
233
115
358
220
223
117
130
229

916
398
194
147
204
114
185
136

4998
1342
1271
804
998
539
1024
894

Lista nr 14 – KW ŚLONZOKI
RAZEM
1.	SKUBAŁA Roland Krzysztof
2.	KOLANKO Dionizy Piotr
3.	KLIMEK Henryk Stanisław
4. WÓJTOWICZ Dariusz Robert
5. SOBOLEWSKA Stefania Magdalena
6. WIELGOSZ Bolesław Piotr
7. WIDERSKA Agata Justyna
8. BARTECKA Urszula Maria

Lista nr 15 – KW ŚPR
1.	KÖNIG Aleksander Jan
2. JANY Aniela Maria 		
3.	LABURDA Jacek Wojciech
4. GRUDNIK Grzegorz Mariusz
5.	MACHULSKA Cecylia Zofia
6.	SARKOWICZ Łukasz Jan
7. GRYCHTOŁ Aneta Maria
8.	CYROŃ Marian Juliusz 		
9.	MATHEJA Dorota Joanna

581 9602
58 1087
21 458
138 244
19 410
37 182
33 258
17 564
38 774

Lista nr 16 – KWW JEDNOŚĆ
NARODU – WSPÓLNOTA
1. JANIK Marek Krzysztof
2. BEDNAREK Anna Maria
3.	KOLIBAJ Jadwiga Olga 		
4.	CZAPKOWICZ Marek Artur
5. GIZDOŃ Bogdan Leon 		
wynik w Gliwicach

89
56
24
11
30

476
443
111
63
219

wynik w całym okręgu nr 4
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z miasta

Gliwice
w dobrej formie
Światowa agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła dobrą i stabilną ekonomiczno-finansową kondycję Gliwic.
Miasto utrzymuje najwyższą możliwą do uzyskania w Polsce ocenę ratingową.
Międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla
zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej pozostają na
poziomie „A-”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie
„AA+(pol)”. Agencja przewiduje,
że Gliwice utrzymają dobre wyniki
operacyjne oraz mocne wskaźniki
długu, pomimo presji na wydatki
operacyjne.
– Płynność Gliwic od lat jest dobra. W ciągu 8 miesięcy 2018 r.
gotówka na rachunkach Miasta

przewyższała roczną obsługę
zadłużenia prawie 5 razy. Od lat
stan wolnych środków Miasta na
koniec roku przekracza planowaną
na kolejny rok obsługę zadłużenia,
co jest pozytywne dla ratingów.
Fitch spodziewa się, że Miasto w latach 2018-2020 wykorzysta część
wolnych środków na finansowanie
inwestycji, jednak jego płynność
pozostanie dobra. Władze Miasta
prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie
dobrych wyników operacyjnych,
pomimo ciągłej wysokiej presji

na wydatki operacyjne – czytamy
w raporcie Fitch.

Przyznane ratingi oznaczają, że Gliwice mają bardzo
dobrą sytuację finansową
– niewielkie zadłużenie
i dużą nadwyżkę operacyjną, co umożliwia dalszy
intensywny rozwój.
Mamy wysoką zdolność do
wywiązywania się z podjętych

zobowiązań przy jednoczesnej niskiej podatności na niekorzystne
warunki zewnętrzne.
Presja na wydatki operacyjne jest
spowodowana przede wszystkim
przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich
środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, głównie
w najbardziej kosztownych
obszarach działalności Miasta:
oświacie i pomocy społecznej.
Dodatkowa presja na miejski
budżet związana jest także z ko-

niecznością utrzymania nowo
wybudowanej infrastruktury.

Ratingi odzwierciedlają
rozważne zarządzanie
strategiczne i finansowe,
które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają Gliwicom wysoką zdolność do
finansowania inwestycji
ze środków własnych.
(mf)

„Złota” szkoła...

Mieszkańcy wprowadzający się
na osiedle Sikornik wiosną 1968
roku nie wierzyli, że za kilka
miesięcy w miejscu, w którym
widać było tylko surowe ściany, będzie stała gotowa szkoła.
1 września rozpoczęto tam pierwszy rok szkolny. Na uroczystość
przybyli nie tylko najważniejsi
przedstawiciele władzy miejskiej
i oświaty, ale i mieszkańcy.
Według statystyk przez 50 lat szkołę opuściło 6 tys. absolwentów.
Obecnie uczy się tam 500 uczniów,
a w rekordowym – 1983 roku
– do szkoły uczęszczało 1200
dzieci! Przez pół wieku zarządzało
nią czterech dyrektorów: Lesław
Połowczuk, Ewa Zabuga, Elżbieta
Guziorska i, aktualnie, Joanna
Łomnicka-Łakomy.

solwenci – mówi Joanna Łomnicka-Łakomy, dyrektor SP nr 41.
23 października na uroczystych
obchodach jubileuszu szkoły
pojawili się przedstawiciele
samorządu, gliwickiej oświaty
i kultury oraz związków zawodowych, a także emerytowani
nauczyciele.
– Gratuluję osiągnięć i realizacji przedsięwzięć podejmo-

wanych przez dzieci, młodzież,
nauczycieli i rodziców. Życzę
gronu pedagogicznemu, by
nie zabrakło im wytrwałości,
a uczniom – sukcesów – mówił
podczas uroczystości Krystian
Tomala, zastępca prezydenta
Gliwic.
Obchody uświetniły występy
artystyczne byłych i obecnych
uczniów szkoły, m.in. zespołu
wokalnego „Sikorki”. 
(kr)

fot.Z. Daniec / UM Gliwice

Już pół wieku Szkoła Podstawowa nr 41 im. W. Broniewskiego przy ul. Kormoranów uczy i wychowuje najmłodszych mieszkańców gliwickiego Sikornika. Jej mury przez te lata opuściło ponad 6 tys. absolwentów! Oficjalne obchody 50-lecia placówki odbyły się 23 października.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele samorządu oraz liczne grono obecnych i byłych nauczycieli, uczniów oraz absolwentów.

– Na przestrzeni lat szkoła
zmieniła oblicze i strukturę.
Niezmiennie jest jednak częścią
lokalnej społeczności i życia.
W naszej szkole najważniejszy
jest uczeń, niezastąpiony – nauczyciel, a dumą szkoły są ab-
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aktualności

Znowu na 1. miejscu!

Gliwice zajęły I miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę
Osób Pracujących w latach 2003–2017. Ranking przygotowano w oparciu o niezależne dane
GUS. Co nam mówi to wyróżnienie? W Gliwicach dobrze się żyje i dobrze pracuje.
ców. Mamy o około 5 tys. miejsc
pracy więcej niż jeszcze cztery
lata temu. Jest to związane
z rozwojem miasta i możliwościami, jakie oferuje.

Stopa bezrobocia w Gliwicach
od lat dynamicznie spada. Jeszcze w 2004 r. wynosiła 14,8%,
w 2013 r. – już 8,1%, a w 2018 r.
– 3,3%. Pod koniec lipca br.
w gliwickim Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3 544 osób z Gliwic oraz
1 922 z powiatu gliwickiego.
W Gliwicach rynek pracy jest
bardzo korzystny dla mieszkań-

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof.
Eugeniusza Sobczaka, jest 15
wskaźników obejmujących trzy
obszary rozwoju: gospodarczy,
społeczny i ochrony środowiska.
Ranking uwzględnia wszystkie
polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu
Statystycznego. Wyniki rankingu

odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój
polskich jednostek samorządu
lokalnego i wskazują liderów
w podziale na gminy wiejskie,
miejsko-wiejskie, miejskie oraz
miasta na prawach powiatu.
Wyniki Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Osób Pracujących
w latach 2003–2017 ogłoszono
podczas organizowanej przez
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu

fot. T. Bulenda

W rankingu Gliwice zajęły I miejsce wśród miast na prawach
powiatu. W pierwszej piątce, za
Gliwicami, znalazł się Wrocław,
Bielsko-Biała, Kraków i Warszawa.

terytorialnego”, która odbyła się
w Warszawie. Klasyfikacja jest
częścią Rankingu Zrównoważo-

nego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego konkursu
„Teraz Polska”.
(mf)

Świętujemy 100-lecie niepodległości

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości obchody 11 Listopada będą w naszym mieście wyjątkowo huczne. Poza
oficjalną uroczystością na pl. Piłsudskiego i wieczornym koncertem Andrzeja Jagodzińskiego zaplanowano też wielką miejską
akcję pod nazwą „Biało-Czerwone Gliwice”.

W sobotę 10 listopada na terenie
miasta będzie można przez cały
dzień szukać książek. Gliwicka
biblioteka rozda „100 książek
na 100-lecie Niepodległości”.
Wiele filii zorganizuje warsztaty,
konkursy i wystawy, a w Filii nr
1 MBP w Gliwicach odbędą się
otwarte, biało-czerwone warsztaty artystyczne – będzie można
spróbować swoich sił w ceramice,

10

zginęli w latach 1920–1922 podczas służby na spornych terenach
Górnego Śląsku, a o godz. 16.00
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów
8a) rozpocznie się koncert pieśni
legionowych.

„Niepodległa do hymnu”. Maluchy wezmą udział w happeningu
„Przybij piątkę Niepodległej”,
a o godz. 16.00 zostanie odsłonięta
tablica ze zdjęciami 100 gliwiczan
urodzonych w listopadzie. O godz.
17.00 zaplanowano także bardzo
gliwicki mapping.

Zwieńczeniem miejskich obchodów 100-lecia niepodległości
będzie wieczór w teatrze przy
ul. Nowy Świat 55–57. O godz.
18.00 rozpocznie się projekcja animowanej „Historii Polski” Tomasza Bagińskiego. Później zostaną
odczytane najbardziej płomienne
fragmenty przemówień Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego.
Z koncertem „W hołdzie wolności”
wystąpi Andrzej Jagodziński. W repertuarze fantastycznego pianisty
znajdą się zarówno klasyczne utwory z jazzowym sznytem (Preludium
Fryderyka Chopina), jak i popularne utwory Jacka Kaczmarskiego
(„Mury”) oraz Grzegorza Ciechowskiego („Nie pytaj o Polskę”). Bilety
na koncert będzie można nabyć
w cenie 1 zł od 30 października
w kasach TM-u w Gliwicach przy
ul. Nowy Świat i kina Amok przy
ul. Dolnych Wałów 3.

W katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła
II 5) o godz. 12.30 rozpocznie się
liturgia w intencji ojczyzny. Po mszy
świętej, około godz. 14.30, na pl.
Piłsudskiego zaplanowano uroczystość z wojskowym ceremoniałem
i salwą honorową. Wezmą w niej
udział także przedstawiciele samorządu. O godz. 15.15 zostaną
złożone kwiaty pod pomnikiem
żołnierzy francuskich, którzy

„Biało-Czerwone Gliwice” to ukoronowanie trwających w mieście wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości. Bardzo dużo dzieje
się w szkołach – organizowane są
akademie, konkursy i wycieczki
z okazji 100-lecia wolności. Także
w Muzeum w Gliwicach tematyka
rocznicowa jest od kilku miesięcy
poruszana na wykładach z cyklu
„Laur dla Niepodległej”. Szczegóły
na kultura.gliwice.eu.
(mm)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

W radosnym święcie wolności
wezmą udział gliwiczanie w każdym wieku. Obchody rozpoczną
się w piątek 9 listopada od koncertu pieśni patriotycznych dla
weteranów. Występ zaplanowano
na godz. 12.00 w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II
(ul. Jana Pawła II 5a). O godz. 17.00
w Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85) dr
Ewa Biłas-Pleszak i prof. Ryszard
Koziołek wygłoszą wykłady na
temat „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Później fragmenty
poematu wyrecytują Alina Czyżewska i Mariusz Galiljeczyk, aktorzy
Teatru Miejskiego w Gliwicach,
oraz Jacek Romanowski ze Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej
w Krakowie. Na koniec pełnego
literackich wrażeń wieczoru zaplanowano projekcję niemego
filmu „Pan Tadeusz” z 1928 roku.
Muzykę na żywo wykona zespół
Czerwie. Równolegle do wydarzeń
w „Mrowisku” rozpocznie się
otwarcie pokonkursowej wystawy
prac plastycznych „Moja Biało-Czerwona” w Filii nr 1 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(pl. Inwalidów Wojennych 3).

tworzeniu witraży czy nadruków
na torbach. Miłośnicy nowych
technologii wezmą natomiast
udział w mobilnej grze miejskiej
„Piłsudski GO”. Także w Centrum
Handlowym Forum (ul. Lipowa 1)
nie zabraknie patriotycznych atrakcji – będzie wspólne malowanie,
występ Studenckiego Zespołu
Pieśni i Tańca Katowice oraz spotkanie z Michałem Ogórkiem,
uznanym dziennikarzem i felietonistą, wyróżnionym Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. W Stacji Artystycznej Rynek
(Rynek 4–5) o godz. 16.00 wystartuje wystawowy wehikuł czasu. Na
ekspozycji „Jak dawniej” będzie
można zobaczyć modę i przedmioty codziennego użytku z ostatnich
100 lat, a w fotograficznym atelier

zrobić sobie stylizowane zdjęcie.
Wszystko przy filiżance herbaty –
naturalnie białej i czerwonej!
Kulminacja gliwickich obchodów
Narodowego Święta Niepodległości przypadnie oczywiście na
niedzielę 11 listopada. Na Rynku
o godz. 11.11 mieszkańcy wspólnie
poślą do nieba 100 biało-czerwonych balonów. Będzie pokaz
musztry w wykonaniu uczniów klas
mundurowych, występ taneczny
mażoretek z Młodzieżowego Domu
Kultury w Gliwicach, a uczniowie IV
LO w Gliwicach zaśpiewają kilka
patriotycznych pieśni. Punktualnie
w południe gliwiczanie wspólnie
z Orkiestrą Dętą KWK Sośnica
wykonają hymn narodowy, włączając się w ogólnopolską akcję
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czas zadumy

Gliwickie Hospicjum Miłosierdzia Bożego przygotowuje się do Kwesty
Pierwszolistopadowej, z której środki zostaną przeznaczone na rozbudowę placówki przy ul. Daszyńskiego. Trzydniowa kwesta będzie
prowadzona na wszystkich gliwickich nekropoliach.
Trwa rozbudowa gliwickiego hospicjum. Pomimo środków z 1% podatku
oraz dotacji miejskich, potrzeby są nadal znaczne. Dlatego zebrane podczas
Kwesty Pierwszolistopadowej pieniądze
zostaną przeznaczone na rozbudowę
i modernizację placówki.
Do przeprowadzenia kwesty niezbędne
jest zaangażowanie kilkuset wolontariuszy, którzy pomogą w przygotowaniach
do kwesty oraz zbiórce. Osoby zainteresowane pomocą mogą się zgłaszać
poprzez formularz na stronie www.hospicjum.gliwice.pl lub pisząc na adres

admin@hospicjum.gliwice.pl. Zgłosiło się
już około 700 wolontariuszy, ale zapisy
nadal trwają.
Hospicjum można wesprzeć, wrzucając
pieniądze do puszek podczas kwesty na
cmentarzach Gliwic i Knurowa, a także nabywając kalendarz gliwickiego Hospicjum
Miłosierdzia Bożego na 2019 r. przygotowywany przez Zygmunta Suchańskiego,
dawnego prezesa zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. To już dwudziesta edycja publikacji,
z której dochód przeznaczany jest na bieżące potrzeby placówki.
(mf)

Aby ułatwić dotarcie w rejony nekropolii, KZK GOP po raz kolejny wprowadza darmowe przejazdy wszystkimi liniami autobusowymi 1 listopada
i uruchamia dodatkowe linie. Jak będą kursowały autobusy?
Według rozkładów jazdy ważnych
w dniu Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny będą kursowały linie nr: 6,
288 i 840. Według rozkładów ważnych
w soboty (z większym taborem) będą
kursowały linie nr: 71, 80, 126, 186,
197, 259, 624, 676, 692, 699. Linia
194 N będzie w tych dniach jeździła
według rozkładu jazdy ważnego w dni
wolne w centrach handlowych i nie
będzie obsługiwała przystanków przy
marketach. Linie nr: 59, 194, 710 i 850
będą natomiast poruszały się zgodnie
z rozkładem ustalonym na Dzień Wszystkich Świętych. Weekendową linią nocną
692N pojedziemy z 31 października na

1 listopada. Zawieszone będą natomiast
linie marketowe nr 232 i 250. Pozostałe
linie pojadą zgodnie z harmonogramem
obowiązującym w soboty.
Aby ułatwić mieszkańcom Gliwic sprawną komunikację, zachęcić do dojazdu na
cmentarze autobusami i pozostawienia
samochodów w garażach oraz przy domach, w tych szczególnych dniach zostaną
uruchomione 4 dodatkowe linie autobusowe o numerach: C1, C2, C3 i C4. Darmowa komunikacja będzie obowiązywała
wyłącznie 1 listopada. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć na stronie
www.kzkgop.com.pl. 
(mf)

fot. archiwum UM Gliwice

Kwesta
listopadowa

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Dodatkowe linie,
bezpłatne przejazdy

Jak dojechać na groby bliskich?

Już wkrótce wybierzemy się na cmentarze, by wspominać naszych bliskich. Przy nekropoliach zrobi się
tłoczno. Warto zapoznać się z informacjami, które pomogą nam w tym czasie bez większych problemów
dostać się na gliwickie miejsca spoczynku.

Przy cmentarzu Centralnym zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną
już 31 października o godz. 17.00. Będą
obowiązywać do 4 listopada, do godz.
21.00. Jak co roku wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Kozielskiej, od ul. Okulickiego do ronda im. Andersa, a w ciągu
ul. Okulickiego zostanie wprowadzony
ruch jednokierunkowy. Z ul. Kozielskiej
będzie można skręcić tylko w prawo,
w ul. Okulickiego. Nie będzie możliwości
dojazdu do ul. Andersa i dalej do ronda im.
Andersa i ul. Łabędzkiej.
– Odcinkiem bezpośrednio przy cmentarzu Centralnym (od ul. Okulickiego do
ronda im. Andersa) poruszać się będą
mogły tylko i wyłącznie autobusy PKS,
KZK GOP i TAXI-BUS oraz pojazdy dostawcze do 3,5 ton. Ruch odbywać się będzie
jednokierunkowo od ul. Okulickiego
w stronę ronda im. Andersa. Ponadto
1 listopada wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kozielskiej z ul. Okulickiego – wylicza Jadwiga
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Kierowcy jadący od węzła DK 88 –
Okulickiego będą mogli pozostawić
samochód na parkingu przy centrum

DK 88 przez rondo na ul. Pionierów do
ul. Toszeckiej.

fot. K. Krzemiński / archiwum UM Gliwice

Zmiany przy cmentarzu
Centralnym

handlowym Arena lub na parkingu
usytuowanym na tyłach cmentarza
Centralnego. Dodatkowo, samochody
pozostawić będzie można po obu stronach ul. Andersa oraz jednostronnie na
ul. Okulickiego.

Zmiany przy cmentarzu
św. Wojciecha
31 października zostaną wprowadzone
zmiany w okolicy cmentarza przy ul. św.
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Zmiany przy cmentarzu
w Sośnicy

Wojciecha. Będą obowiązywały 4 listopada do godz. 21.00. Tam oraz na ul. Myśliwskiej, na odcinku od ul. Jałowcowej do
ul. Toszeckiej, zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Dojazd do cmentarza
będzie się odbywał od ul. Toszeckiej. Na
części ul. św. Wojciecha wprowadzony zostanie prawostronny zakaz zatrzymywania.
Jadący od DK 88 prowadzeni będą objazdem ulicami: św. Wojciecha, Jałowcową,
Myśliwską oraz Toszecką. Dla samochodów
ciężarowych wytyczony zostanie przejazd:

By ułatwić drogę do pobliskiego cmentarza
przy ul. Cmentarnej w Sośnicy, od 29 października do 4 listopada ul. Reymonta będzie udostępniona zarówno dla pieszych,
jak i kierowców. Ruch samochodowy będzie odbywał się wahadłowo, natomiast
ruch pieszych istniejącym chodnikiem.
Przypominamy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu wiaduktu
kolejowego nad ul. Reymonta wprowadzona została tymczasowa organizacja
ruchu. Obowiązuje objazd, w Gliwicach
ul. Sikorskiego i dalej DTŚ, a w Zabrzu
ul. de Gaulle’a i Wolności. Według planów
wykonawcy, w II połowie listopada remont
wiaduktu wejdzie w kolejny etap, ale prawdopodobnie przywrócony zostanie ruch
samochodowy i pieszy.

Akcja Znicz
Jak co roku, w związku z dniem Wszystkich
Świętych, gliwiccy policjanci i strażnicy
miejscy uczestniczą w ogólnopolskiej Akcji
Znicz. Mundurowi będą kierować ruchem
w pobliżu nekropolii, a także dbać o nasze
bezpieczeństwo. Na cmentarzach i w ich
okolicy pojawią się patrole piesze. (mf)
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miasto i mieszkańcy

Głosujemy na „Gliwiczanina bez barier”!
Krystyna Dorywalska, Joanna Guzik-Iwińska, Tadeusz Kawa, Robert Ramz, Jerzy Sikorski, Alicja Śledź, Piotr Woźniczka – to nieprzeciętni mieszkańcy
Gliwic udowadniający każdego dnia, że ich niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w prowadzeniu aktywnego życia. Zostali wyłonieni przez
jurorów drugiej edycji miejskiego konkursu „Gliwiczanin bez barier”. Laureata wybierze prezydent miasta, a wyróżnienie specjalne przyznają mieszkańcy. Głosowanie na stronie www.gliwice.eu już trwa. Na oddanie głosu mamy czas do 5 listopada.
Jury konkursu zarekomendowało już
osobę do nagrody głównej i tytułu „Gliwiczanin bez barier 2018”. O ich przyznaniu
zadecyduje prezydent miasta. Jurorzy
wytypowali także siedmiu kandydatów
do wyróżnienia specjalnego przyznawanego przez mieszkańców w głosowaniu
internautów.

Jak zagłosować on-line?
Wystarczy kliknąć w baner ZAGŁOSUJ (Gliwiczanin bez barier 2018), umieszczony
nad sekcją „Aktualności” na stronie www.
gliwice.eu. Po jego przyciśnięciu przenosimy się do internetowego formularza
z dokładnymi opisami sylwetek siedmiu

Krystyna Dorywalska

kandydatów. Należy zaznaczyć osobę,
która Państwa zdaniem powinna zostać
laureatem wyróżnienia internautów.

Głosować można do
5 listopada – tylko raz,
na jednego kandydata.

Ważne, aby na dole strony wpisać swój
adres e-mail, bo to na niego zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie
umożliwi oddanie ważnego głosu!

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
w grudniu podczas uroczystej gali w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych. (kik)

Joanna Guzik-Iwińska

Zgłoszona przez: Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik

Zgłoszona przez: Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych

Opis działań i osiągnięć:
Członkini Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Janiny
Stoksik od 16 lat, a od 2015 r. jego prezes. Tworzy sekcje tematyczne z zakresu kultury, esperanto, psychologii, naturoterapii
i plastyki. Organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do instytucji kultury oraz spotkania z różnych obszarów tematycznych.
Udziela się w zespołach branżowych ds. zdrowia, pomocy
społecznej, ekologii, turystyki i krajoznawstwa. Jest wolontariuszem w zakresie pomocy
osobie starszej z niepełnosprawnością, pomaga też w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.
Organizuje zbiórki na rzecz hospicjum i wykonuje okrycia głowy dla pacjentek onkologicznych
szydełkiem lub na drutach. Zajmuje się także zbieraniem produktów żywnościowych na
Kolację Wigilijną i Śniadania Wielkanocne dla Fundacji „Wolne miejsce”.

Tadeusz Kawa

Zgłoszony przez: Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych
Opis działań i osiągnięć:
Od 2001 r. jest związany z pracą społeczną, w Polskim
Związku Niewidomych pełnił funkcje sekretarza i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest współzałożycielem Koła
„Niewidomy Globtroter” przy Oddziale PTTK w Gliwicach,
współorganizuje turnieje, rajdy górskie oraz warsztaty dla
osób niepełnosprawnych. Od 2015 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter. Zajmuje się organizacją konkursów pt.
„Najwytrwalszy Globtroter” oraz „Aktywny Globtroter” dla członków stowarzyszenia.

Alicja Śledź

Zgłoszona przez: Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych
Opis działań i osiągnięć:
Od 2000 r. członek Gliwickiego Stowarzyszenia Amazonek, a od
2005 r. do teraz jego Przewodnicząca. Jest wolontariuszem
w zakresie wsparcia psychicznego kobiet z chorobami nowotworowymi i prowadzi telefon zaufania stowarzyszenia. Posiada
certyfikat ochotniczki II stopnia wydany przez psychologa klinicznego do prowadzenia rozmów z osobami dotkniętymi chorobą
nowotworową, a za działalność na rzecz gliwickich amazonek została odznaczona Rubinowym
Łukiem przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” w Poznaniu. Organizuje comiesięczne
spotkania dla amazonek oraz cotygodniowe dyżury w siedzibie stowarzyszenia, w 2013 r.
uruchomiła punkt konsultacyjny w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych. Stworzyła
amazonkom możliwość korzystania z gimnastyki rehabilitacyjnej, jogi, basenu. Udziela się
w ogólnopolskiej akcji „piłka jest piękna” organizowanej przez Federację Amazonek.

Piotr Woźniczka

Zgłoszony przez: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach
Opis działań i osiągnięć:
Od 20 lat działa w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, aktywnie uczestniczy w Centrum Integracji
Niepełnosprawnych i działa w Powiatowej Społecznej
Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Organizuje turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowe dla osób
niepełnosprawnych, aby mogły oderwać się od „szarej”
codzienności i przebywać w innym środowisku.

Opis działań i osiągnięć:
Ukończyła studia wyższe i uzyskała tytułu doktora nauk
społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Jest nauczycielką i terapeutą uczniów z niepełnosprawnością
w gliwickich szkołach specjalnych oraz wykładowcą
akademickim. Ma na koncie liczne publikacje, jest także
prezesem Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej i Zawodowej „Silesia”, zajmującego się między innymi przeciwdziałaniem
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc doradczą.
W latach 2007–2011 była prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”,
organizowała cykliczną Olimpiadę Wodną dla gliwickich uczniów szkół specjalnych
i integracyjnych. Przygotowała również konferencję i szkolenia w zakresie utworzenia w Gliwicach zakładu aktywności zawodowej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej
Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach. Konsultuje sposób wprowadzania racjonalnych usprawnień w ramach oceny projektów
unijnych w zakresie infrastruktury edukacyjnej jako ekspert.

Robert Ramz

Zgłoszony przez: Klub IKS Jeźdźcy-Rugby na wózkach
Opis działań i osiągnięć:
Jest samodzielny w codziennych czynnościach, nie korzysta
z pomocy opiekuna, codziennie porusza się samochodem,
do którego sam składa wózek. Posiada tytuł zawodowy
radcy prawnego – ukończył studia prawnicze i aplikację
radcowską zakończoną egzaminem. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i zawodnikiem
IKS Jeźdźcy – Rugby na wózkach. Zdobył tytuł mistrza Polski w 2018 r. i trzecie
miejsca na turnieju rugby w Niemczech w 2017 r. Uzyskał także stopień nurkowy
HSA (Handicapped Scuba Association) – zwiedził podwodny świat w Chorwacji
i Egipcie. Jest instruktorem na obozach prowadzonych przez Fundację Aktywnej
Rehabilitacji z Warszawy, przekazuje wiedzę i doświadczenie związane z urazem
kręgosłupa. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w zakresie
prelekcji przestrzegających przed ryzykownymi skokami do wody i wygłasza prelekcje
promujące sport osób niepełnosprawnych na terenie gliwickich szkół. W 2015 r.
skoczył na spadochronie w tandemie na terenie Gliwickiego Aeroklubu.

Jerzy Sikorski

Kandydat zgłoszony przez: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach
Opis działań i osiągnięć:
Absolwent studiów licencjackich na kierunku ekonomia
i zarządzanie. Działa w zarządzie Centrum Integracji
Niepełnosprawnych, drukuje gazetki stowarzyszenia
pn. „Między nami”, współorganizuje festyny i zabawy.
Pomaga w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.
Współpracuje także z firmą TAXI-BUS w zakresie pomocy
dla osób niepełnosprawnych na terenie Gliwic. Działa w zarządzie Katolickiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” oraz
udziela się w projekcie mającym na celu dokończenie budowy domu dla osób
niepełnosprawnych w Zabrzu-Biskupicach. Zajmuje się działalnością edukacyjną,
prowadzi prelekcje w szkołach dot. bezpieczeństwa nad wodą, zajęcia dla młodzieży
oraz spotkania socjalizacyjne w domach dla bezdomnych. Pracuje zawodowo i działa
w organizacji PRO-LIFE. Jest także twórcą literackim – zajął I miejsce w konkursie
literackim „Rozwiń skrzydła”.

Głosować można na stronie Gliwice.eu klikając w przycisk „Gliwiczanin bez barier 2018” ZAGŁOSUJ
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sport

Pewne zwycięstwo
Trzecie zwycięstwo, pierwsze bez straty seta, odniosły
siatkarki AZS Politechnika Śląska. W 5. kolejce I ligi kobiet Akademiczkom wystarczyło 90 minut, aby pokonać
Karpaty Krosno 3:0.

W drugim secie już nie było tak łatwo. Pomimo przewagi podopiecznych Krzysztofa Czapli na początku,
to rywalkom z Krosna udało się
objąć prowadzenie i przez chwilę
nawet grać jak równy z równym.
Szybko jednak gospodynie wróciły na właściwe tory i powiększały
przewagę, by ostatecznie wygrać
w tej odsłonie 25:18.
Najwięcej emocji i nerwowości
wprowadził trzeci set. Na swoją
korzyść próbowały go rozegrać

zawodniczki Karpat, które zdołały
objąć prowadzenie 7:4. Dopiero
potrójny blok wreszcie zatrzymał
rozpędzające się przyjezdne.
Niedługo potem pojedynczym
blokiem Pelc doprowadziła do 7:7,
a następnie zawodniczki AZS-u systematycznie budowały przewagę.
Wydawało się, że są na dobrej
drodze, by zakończyć ten mecz ,
ale po cichu krośnianki zaczęły gonić wynik i doprowadziły do stanu
22:20. Końcówka to popis gry Eriki
Salenciovej, która udanym atakiem
zakończyła ten mecz i przypieczętowała zwycięstwo Akademiczek.

Zwycięstwo nad gośćmi pozwoliłoby gliwiczanom wskoczyć do
czołówki tabeli. Patrząc na sytuacje na boisku była na to realna
szansa. Wynik spotkania w 29.
minucie otworzył Aleksandar
Sedlar. Serb wykorzystał rzut
karny i pewnie pokonał bramkarza Lechii. Choć cały mecz
obfitował w liczne akcje, które
mogły zakończyć się kolejnymi
bramkami, po obu stronach
brakowało skuteczności. W 60.
minucie z niebezpieczną kontrą
wyszedł duet Valencia – Papadopulos. Temu pierwszemu udało
się uciec obronie Lechii i podać
piłkę w pole karne. Niestety
Papen nie zdążył dobiec i podwyższyć wyniku.

Teraz zawodniczki AZS-u Politechniki Śląskiej czeka wyjazdowe spotkanie z BlueSoft Mazovia. W Warszawie zagrają
27 października. 
(kr)

10 listopada w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice odbędzie się gala
boksu Knockout Boxing Night. Zapowiada się 7 emocjonujących pojedynków,
a walkę wieczoru stoczą ze sobą Artur Szpilka i Mariusz Wach.

– Przygotowania są ciężkie.
Cały czas pracuję nad tym,
żeby ułożyć sobie w głowie, że
wychodzę do tej walki jak do
każdej innej. Jednak podświadomie człowiek wie, że jest
to najważniejsza walka. Co
miałem zrobić to już zrobiłem.
Teraz podtrzymać to wszystko
i będzie petarda! – podsumował rywal Wacha, Artur Szpilka.

Piast utrzymał swoją pozycję
w tabeli Lotto Ekstraklasy.
W tej chwili zajmuje 5. miejsce,
tracąc do lidera tylko 2 punkty. W zbliżającej się kolejce
Niebiesko-Czerwoni zagrają
na wyjeździe w Płocku. Mecz
z tamtejszą Wisłą zaplanowano na sobotę 27 października
na godz. 15.30. Natomiast
30 października w ramach Pucharu Polski gliwiczanie zmierzą
się Legią Warszawa. Początek
tego meczu o 20.30. 
(kr)

Piłkarze gości kilka razy w trakcie
spotkania groźnie atakowali bramkę i stojącego na niej Szmatułę.
Bardzo dobrze w obronie Piasta
spisywał się Jakub Czerwiński,
który skutecznie utrudniał gdańszczanom wyrównanie. Jednak

To będzie bardzo
elektryzujący wieczór
Na trzy tygodnie przed walką
główni bohaterzy gali spotkali się w gliwickiej Palmiarni,
podczas specjalnej konferencji
prasowej. Była to okazja, by
sprawdzić przygotowania do,
jak mówią sami zainteresowani,
najważniejszej walki. – Czuję się
znakomicie fizycznie, kondycyjnie i psychicznie. Nie mogę się
doczekać tego pojedynku. Jest
on dla mnie bardzo ważny i jestem gotowy – mówił Mariusz
Wach, zdobywca m.in. pasa
WBC International.

pod koniec spotkania udało im się
znaleźć sposób na Piasta i wyrównać. – Wyszliśmy z odpowiednim
nastawieniem na ten mecz i do
85. minuty naprawdę wyglądało
to bez zarzutu. Mieliśmy swoje
okazje, strzeliliśmy bramkę, ale
to nie wystarczyło. Wystarczył
jeden błąd, żeby zwycięstwo wyślizgnęło nam się z rąk. Musimy to
przeanalizować, bo zdecydowanie
za łatwo straciliśmy tę bramkę –
mówił po mecze obrońca Piasta,
Jakub Czerwiński.

Futsaliści
bez wygranej

fot. Piast Gliwice Futsal Team

Tak pewne na boisku gliwiczanki nie
były już dawno. Na parkiecie emanowały koncentracją i szybko objęły
prowadzenie, najpierw 6:0, a chwilę
później już 11:3. Ostatecznie pierwszy punkt w setach Akademiczki
zdobyły po zwycięstwie 25:11.

Remisem zakończyło się spotkanie Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, które rozegrano na
rozpoczęcie 12. kolejki Lotto Ekstraklasy. Obie drużyny miały chęć na zwycięstwo, ale
podział punktów, po bardzo wyrównanym spotkaniu, był sprawiedliwym rozwiązaniem.

fot. piast-gliwice.eu

fot. AZS Politechnika Śl.

Na równi z liderem

Piast Gliwice wciąż pozostaje bez punktów. W swoim
czwartym meczu rozegranym w ramach futsalowej
ekstraklasy podopieczni Klaudiusza Hirscha przegrali
w Pniewach z Red Dragons 0:2.

Walkę wieczoru poprzedzi 6 równie emocjonujących pojedynków.
Na ringu zobaczymy Pawła Stępnia, który zmierzy się z Dimitrim
Suchockim oraz Marka Mateję
w walce z Remigiuszem Wozem.
Oba pojedynki odbędą się w wadze półciężkiej. Zapowiedziane
jest także starcie Przemysława
Zyśka z Igorem Fanianem. Walki
rozegrają jeszcze Łukasz Różański
oraz Maciej Sulęcki.

W trakcie gali nie może zabraknąć
damskiej reprezentacji. W pojedynku o pas WBC wagi super półśredniej na gali Knockout Boxing
Night naprzeciw siebie staną Ewa
Piątkowska i Ornella Domini,
Szwajcarka, była mistrzyni Europy.
Gala odbędzie się 10 listopada
o godz. 19.30 w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice
(ul. Akademicka 50). 
(kr)
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Gliwiczanie jechali do Pniew
w mocno osłabionym składzie.
Na boisku nie mogli się pojawić
kontuzjowani Dewucki, Bugański
i Omylak. Niebiesko-Czerwoni
pierwszą bramkę stracili już
w 21. sekundzie. Sergio Parra
pozwolił odebrać sobie piłkę,
którą zawodnik rywali posłał
w stronę bramki. Bramkarz Piasta zdołał ten strzał obronić, ale
piłka trafiła pod nogi Vakhuli,
który, mimo ofiarnej interwencji
Grecza, umieścił ją w bramce.
„Smoki” szybko więc objęły prowadzenie. Mogło się wydawać,
że spotkanie będzie owocowało
w gole, jednak kolejną bramkę
kibice obejrzeli dopiero pod
koniec spotkania.

Piast cały czas próbował atakować,
ale przypominało to bicie głową
w mur. Najlepsza okazja na wyrównanie trafiła się w 26. minucie. Roberto świetnie zagrał do Szadurskiego, który strzelił obok bramkarza,
ale piłka odbiła się od wewnętrznej
strony słupka i nie znalazła drogi do
bramki. To była najlepsza sytuacja
na wyrównanie. Pod koniec spotkania trener Hirsch, podobnie jak
w poprzednich, postawił wszystko
na jedną kartę i zdecydował się
grać lotnym bramkarzem. Pomogło to Red Dragons podwyższyć
wynik. Na 45 sekund przed końcem Wachowski pobiegł za piłką
i wślizgiem umieścił ją w bramce,
przypieczętowując porażkę gliwiczan.
(kr)
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JUBILEUSZE / warto wiedzieć

16 października w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. Na zdjęciu pary świętujące Złote Gody (w kolejności alfabetycznej): Czesława i Wiesław Adamczykowie, Barbara i Jan Bosakowscy, Henryka i Tadeusz Cisakowie, Stanisława i Tadeusz Dwornikowie, Helena i Stanisław Grabowscy, Zofia i Franciszek Jagusiowie, Jadwiga i Jan Kaszakowie,
Antonina i Jakub Klepadłowie, Stanisława i Franciszek Krasowie, Janina i Stanisław Krawczakowie (1 zdjęcie),

fot. A. Witwicki

Franciszka i Fryderyk Krzystankowie, Teresa i Mirosław Łakomy, Monika i Stefan Nierychłowie, Marta i Antonii Niziołkowie, Jolanta i Jacek Oczkowie, Anna
i Bronisław Otrębowie, Elżbieta Karłowska-Pakosz i Witold Pakosz, Helena Czajkowska-Unold i Feliks Unold, Bronisława i Józef Wnukowie, a także obchodzący
Diamentowe Gody – Maria i Marian Walewscy (2 zdjęcie).

Bezpieczna energia dla seniora
Jak bezpiecznie kupować energię elektryczną? Na co zwracać uwagę, by
nie dać się zwieść nieuczciwym sprzedawcom? Tym tematom zostanie
poświęcone spotkanie „Energia dla Seniora”, organizowane we współpracy Rzecznika Praw Klienta i TAURON Polska Energia S.A.

14

rynku energii. Będzie też okazja do zadawania
pytań ekspertom.
Spotkanie odbędzie się 13 listopada w Filii nr 1
Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów
Wojennych 3). Start o godz. 10.00. 
(mka)

fot. Pixabay

Warsztaty pod hasłem „Energia dla Seniora”
kierowane się głównie do starszych mieszkańców naszego miasta, którzy najczęściej padają
ofiarą bezwzględnej walki o klienta. Seniorzy
dowiedzą się, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umowy i poznają swoje prawa na
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SPORT / ogłoszenia

Dwudniowe święto biegaczy!
4 listopada sprzed hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice wystartuje V Radan Półmaraton Gliwicki. Dla miłośników biegania przygotowano aż 3 różne trasy. Dzień wcześniej, w tym samym miejscu, ścigać będą się dzieci. Zapisy trwają!

W niedzielę 4 listopada odbędzie się bieg główny. Jak na
półmaraton przystało będzie

on liczył 21 097,5 m. Równocześnie z biegiem głównym
zaplanowano ćwierćmaraton,
czyli „Gliwicką Dychę” oraz wyścig nordic walking na dystansie
10 km. Zapisy prowadzone są
na stronie b4sportonline.pl/
PolmaratonGliwicki.
Znana jest już również trasa, którą przebiegną półmaratończycy
i uczestnicy „Gliwickiej Dychy”.
Trasa może jeszcze ulec delikatnym poprawkom, ale to, jak
zapewniają organizatorzy, będzie
czysta kosmetyka.
fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Półmaraton Gliwicki to wielkie
wydarzenie dla wszystkich, którzy
bieganie mają we krwi. Tegoroczna, piąta edycja odbędzie
się w otoczeniu Areny Gliwice.
To najmłodsi zameldują się na
starcie jak pierwsi. W sobotę 3 listopada przygotowano 7 biegów
dla dzieci w różnych kategoriach
wiekowych i dystansie. Długość
trasy, jaką zawodnicy mają do
pokonania uzależniona jest od
ich wieku. Najmłodsi w „Biegu
Bąbla” będą musieli przebiec 100
m. Natomiast najstarsi – 1,5 km.
Pierwsze starty zaplanowano na
godz. 14.00. Biuro zawodów dla
dzieci otwarte będzie 3 listopada
w godzinach od 11.00 do 13.00,
przy Arenie Gliwice.

Start i meta wyznaczone są przy
Arenie Gliwice. Sprzed hali razem
wystartują uczestnicy półmaratonu oraz biegu na 10 kilometrów.
Najpierw przebiegną w stronę
osiedla Baildona. Następnie ulicami Wincentego Pola, Zimnej

Wody i Kłodnicką dobiegną do
centrum. Na ich trasie znajdzie
się między innymi park Chopina
oraz pl. Piłsudskiego. Ulicami
Jasnogórską oraz Młyńską biegacze dotrą w okolice starówki.
Po przecięciu Rynku, pobiegną ul.
Górnych Wałów do alei Korfantego, następnie ulicami Lompy
i Królowej Bony, by ponownie
pojawić się na uliczkach starówki. Później czeka ich jeszcze
przecięcie ul. Dworcowej i bieg
ul. Dunikowskiego. Potem
już tylko ostatnia prosta ulicą
Akademicką. Połmaratończycy
dwukrotnie przebiegną tę trasę.
Więcej informacji o wszystkich
biegach oraz regulamin można
znaleźć na stronie internetowej
www.polmaratongliwicki.pl.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. 
(kr)

komunikaty
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
I PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodu osobowego
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI COSMO, rok produkcji 2010
Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży wynosi 24 000 zł netto.
Do wygrywającej oferty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień podpisania
umowy.
Pełna treść ogłoszenia, zawierająca warunki uczestnictwa w przetargu, szczegółowy opis wyposażenia
i stanu technicznego pojazdu oraz wzór formularza ofertowego dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty urzędowe oraz na stronie www.gliwice.eu.
Samochód zostanie udostępniony w celu oględzin 5 listopada 2018 r. w godzinach 10.00–11.00 na
terenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (osoba do kontaktu:
Andrzej Jerzyk, pok. 343, tel. 32/239-12-13).
Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie sprzedającego, Urząd Miejski
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 142 (I piętro).
Planowany termin zawarcia umowy: do 30 listopada 2018 r.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego – przetargu nieograniczonego, pn.:

Remont elewacji wraz z dociepleniem i robotami
remontowymi budynków mieszkalnych przy
ul. Portowej 23–25 i ul. Portowej 27–29 w Gliwicach.
Część nr 1.
Docieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej oraz robotami remontowymi w budynku
mieszkalnym przy ul. Portowej 23–25 w Gliwicach: remont
elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyką, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, docieplenie
podłóg w poziomie strychu, docieplenie sufitu piwnicy,
izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych.
Część nr 2.
Docieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej oraz robotami remontowymi w budynku
mieszkalnym przy ul. Portowej 27–29 w Gliwicach: remont
elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyką, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, docieplenie
podłóg w poziomie strychu, docieplenie sufitu piwnicy,
izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych.
Termin składania ofert: 31 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 października 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu nieograniczonego
w trybie artykułu 39 i nast. ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż
ustrojów akustycznych
Hali Głównej oraz Strefy
Wejściowej Hali Sportowej
w ramach inwestycji
pn. „Budowa nowoczesnej
hali widowiskowo-sportowej PODIUM
w Gliwicach”.
Termin składania ofert:
12 listopada 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
12 listopada 2018 r. o godz. 12.00

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

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach
informuje,
że 9 listopada 2018 r.
(piątek) ZGM będzie czynny
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43–44/2018 (923–924), 25 października 2018

ZAKŁAD POGRZEBOWY MZUK Gliwice,
ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
I USŁUGI CMENTARNE
Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju i za granicę. Przedłużanie ważności
grobów.

Telefon całodobowy: 503-191-150

Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
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Ogłoszenia
oferty pracy

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 18 października 2018 r.

● pracownik produkcji

wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: montowanie,
szlifowanie, odbieranie plastikowych elementów z linii produkcyjnej, umowa-zlecenie, miejsce
pracy: Gliwice;

● kucharz – pracownik
produkcji
wykształcenie: brak wymagań,
istnieje mozliwość przyuczenia
na stanowisku pracy, wymagane
chęci do pracy, zaangażowanie
i dobra organizacja pracy, zakres
obowiązków: produkcja wyrobów
garmażeryjnych, umowa-zlecenie;
miejsce pracy: Gliwice;

● sortowacz surowców
wtórnych
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: sortowanie surowców wtórnych na poszczególne
frakcje ze strumienia zmieszanych
surowców lub opakowaniowych,
obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania surowców wtórnych, przestrzeganie
przepisów oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, umowa-zlecenie,
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik fizyczny 
– drogowy
wykształcenie średnie, minimum
dwuletnie doświadczenie zawodowe przy pracach bitumicznych,
prawo jazdy kat. B, mile widziane
prawo jazdy kat. C, mile widziane
uprawnienia na zagęszczarki, piły
do cięcia nawierzchni drogowych,
zakres obowiązków: praca przy budowie i naprawie dróg, szczególnie
w zakresie remontów cząstkowych
i układania mas bitumicznych, do-

świadczenie w wykonawstwie nawierzchni z kostki brukowej i płyt
chodnikowych, wbudowywanie
krawężników drogowych i obrzeży
trawnikowych, znajomość obsługi
maszyn i urządzeń drogowych,
miejsce pracy: Gierałtowice;

● elektromechanik

wykształcenie kierunkowe, spec.
mechatronik, technik elektronik
lub elektryk z doświadczeniem
w utrzymaniu ruchu, min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
uprawnienia SEP do 1 kV, prace
w utrzymaniu ruchu, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice, strefa
ekonomiczna;

● ślusarz

wykształcenie zawodowe, min.
2 lata doświadczenia w zawodzie,
znajomość rys. technicznego na
poziomie dobrym, wykonywanie prac ślusarskich wg rysunku
technicznego bez nadzoru, zakres
obowiązków: prace ślusarskie wykonywane zgodnie z przepisami
BHP, dwie zmiany, miejsce pracy:
Gliwice;

● kierowca kat. C 
+ kurier
wykształcenie min. zawodowe,
doświadczenie zawodowe min.
3 miesiące, prawo jazdy kat. C
+ karta kierowcy, zakres obowiązków: transport drogowy towarów,
miejsce pracy: teren Śląska, baza:
Gliwice;

● operator 
koparko-ładowarki
wykształcenie zawodowe, uprawnienia na koparko-ładowarki, jedna
zmiana, praca w charakterze operatora na terenie Gliwic.

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.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy
na wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce
Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży
Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć
w zamkniętej kopercie do pokoju 103B
w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach
lub przesłać za pośrednictwem poczty
w terminie do 26 października 2018 r.
do godz. 15.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres
e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone
na ww. adres do 26 października 2018 r.
do godz. 15.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32/338-19-84.

nabór nr KD.210.41.2018.PO-5

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Podatków i Opłat
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.
gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
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• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 5 listopada
2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Oferta pracy na stanowisko:
„Inspektor ds. likwidacji szkód
komunikacyjnych”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. Prowadzenie spraw wypadkowych w zakresie likwidowania
szkód komunikacyjnych spowodowanych z winy kierowców autobusów, aktów wandalizmu, itp.
W tym m.in.:
• egzekwowanie od kierowców
wyjaśnień dotyczących stwierdzonych uszkodzeń,
• kompletowanie niezbędnych
dokumentów do rozpatrzenia na
posiedzeniach komisji powypadkowych,
• organizowanie posiedzeń komisji
powypadkowych,
• sporządzenie protokołów z komisji
powypadkowych,
• sporządzenie zestawienia kierowców do obciążenia za spowodowanie szkody,
• prowadzenie rejestru szkód,
• reprezentowanie PKM Gliwice
przed organami Policji, sądu itp.
2. Prowadzenie spraw wypadkowych w zakresie likwidacji szkód
komunikacyjnych spowodowanych
przez obcych sprawców, w tym
m.in.:
• prowadzenie korespondencji
z ubezpieczycielami sprawców,
sprawcami, organami Policji, prokuraturą, sądem,
• reprezentowanie PKM Gliwice
przed organami Policji, sądu itp.,
• dochodzenie wypłaty odszkodowania,
• prowadzenie rejestru szkód.
3. Sczytywanie danych z tachografu
w holowniku z kart kierowców i karty
przedsiębiorstwa.
4. Archiwizacja dokumentów
„miesięczne zlecenie techniczne”
(ceduła).

Wymagania wobec osoby zatrudnionej na stanowisku pracy:
• co najmniej wykształcenie średnie
ogólne,
• dobry poziom kompetencji poznawczych, społecznych i osobowościowych,
• minimum 2 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• znajomość obsługi komputera,
• znajomość przepisów o ubezpieczeniach komunikacyjnych.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz posiadane kwalifikacje.
Do dokumentów należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i klauzulę zgody na przetwarzanie danych
osobowych wg wzoru zamieszczonego na https://gliwice.eu/miasto/
zycie-i-praca/praca-w-miescie.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać do
29 października 2018 r. w kancelarii PKM Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Chorzowska 150, w godzinach od
8.00 do 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.
O terminie rozmowy kandydaci
będą informowani indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 32/330-46-50.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ogłasza nabór na stanowisko inspektora nadzoru.
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie danych wyjściowych (w tym typowanie robót i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczną),
• sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, weryfikacja dokumentacji dotyczącej zamówień
publicznych,
• przygotowywanie wycen inwestorskich do wniosków inwestycyjnych i remontowych,
• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, niezbędnych
do przeprowadzania procedur
przetargowych,
• nadzór nad realizacją zadań
w zakresie prac inwestycyjnych
i remontowych oraz kontrola
zgodności realizacji zadań z zatwierdzonym planem inwestycyjnym i remontowym,
• kontrola nad rozliczeniem końcowym robót budowlanych,
• udział w rozstrzyganiu spraw
interwencyjnych i skargowych,
• prowadzenie spraw związanych
z sieciami niskoprądowymi.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności elektrycznej,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
• przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa,
• biegła znajomość MS Office,
doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania
nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach,
wysoka kultura osobista,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy
o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na
adres: kadry@zbmgliwice.pl, z dopiskiem „aplikacja na stanowisko
inspektora nadzoru” w terminie
do 18 listopada 2018 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do
odwołania naboru bez podania
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć
klauzulę „Zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016
nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy do celów
rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*.
* niepotrzebne skreślić

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia
z zakresu napraw i obsługi taboru
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia
z zakresu napraw i obsługi taboru
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego
rozkładu jazdy i harmonogramu
pracy, obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.

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

Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43–44/2018 (923–924), 25 października 2018

ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE
Położone przy ul. Poziomkowej
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ
 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,
KW GL1G/00092888/6
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
245 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 24 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2,
KW GL1G/00092890/3
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
263 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 26 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m ,
KW GL1G/00092892/7
2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
260 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 26 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2,
KW GL1G/00092893/4
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
257 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2,
KW GL1G/00092894/1
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
254 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m ,
KW GL1G/00092895/8
2

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
253 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,
KW GL1G/00092908/3
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
252 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,
KW GL1G/00092897/2
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
252 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/44 o pow. 1180 m2,
KW GL1G/00092901/4
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
255 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,
KW GL1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
256 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,
KW GL1G/00092904/5
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
258 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone (z wyjątkiem
granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą
roślinnością i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze
na działce lub tuż przy jej granicy).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Lipowej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 515/1, obręb Zatorze,
KW nr GL1G/00052592/2, użytek B – tereny
mieszkaniowe, powierzchnia gruntu 0,0250 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice,
w odległości ok. 2 km od centrum miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 78, trasy DTŚ, przystanków komunikacji
miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo
-wielorodzinna, tereny zabudowy handlowo-usługowej,
obiekty użyteczności publicznej. Teren płaski o nawierzchni
nieutwardzonej, wykorzystywany jako parking. Granice działki tworzą kształt zbliżony do trójkąta, W pobliżu
przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Brak
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Działka nr 515/1 jest obciążona służebnością przesyłu na
rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w zakresie sieci wodociągowej Ø 110 mm o długości 2,08 oraz przewodu kanalizacji
sanitarnej Ø 200 mm o długości 3,01 m, co wraz ze strefą
ochronną daje łącznie powierzchnię gruntu obciążonego
służebnością – 10,86 m2.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r. opublikowanej
w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 188 z 16 września 2010 r. poz. 2908)
działka nr 515/1 położona jest na terenie oznaczonym
symbolem 3 MWU, co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców,
b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami planu zawartymi w rozdziale 1 § 6 „ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o: 17) terenach mieszkaniowo-usługowych, należy przez to rozumieć tereny, na których obie
te funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie
w dowolnych proporcjach”.
Ponadto przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem strefy
ścisłego obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 70 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 710,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT na
podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 listopada 2018 r. o godz.
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej
31A, w sali nr 106.
7. Wadium
Wadium w wysokości 7100,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg,
dz. nr 515/1, obręb Zatorze oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy
najpóźniej 20 listopada 2018 r. Podpisanie notarialnej
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 27 grudnia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ,
KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić
na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.
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9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie
nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na
podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej
wg stanu na dzień 20 listopada 2018 r. W przypadku, gdy
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty,
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 20 listopada 2018 r. do
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6783/2018
z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr
515/1, obręb Zatorze, położonej w Gliwicach, stanowiącej
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki,
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie
jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6783/2018
z 30 sierpnia 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM
Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organizator przetargu informuje, iż:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LXIII/906/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 13MN – co oznacza: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.

8. Tryb przetargu
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dostępu do
drogi publicznej działka nr 515/1 nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania,
może natomiast służyć poprawie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej
zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli/
wieczystych użytkowników nieruchomości przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległej działki
nr 514 oraz wieczystego użytkownika działki nr 513,
obręb Zatorze.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa
21, Gliwice 44-100).

11.3. Z uwagi na to, iż postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność
zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku
przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są
dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy
uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2
zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września
2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się
z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo
w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do
prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie
prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się
z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez
Urząd Miejski w Gliwicach;
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku
postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń,
w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
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Ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Polnej, oznaczonej jako:

• dz. nr 1069, obręb Szobiszowice, o pow. 0,2500 ha,
KW nr GL1G/00034722/1, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 584 000,00 zł brutto

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 58 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal
inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410
oraz 32/33-86-411.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy
ul. Witkiewicza 17, o pow. 98,18 m2

Termin przetargu: 26 października 2018 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1800,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy
ul. Jasnej 5/IV, o pow. 58,10 m2

Termin przetargu: 26 października 2018 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 650 do 31 października 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:

• nr 607, 627–644 do 30 października 2018 r.,
• nr 649 do 31 października 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia:

• nr 648 do 1 listopada 2018 r.,
• nr 657–658 do 5 listopada 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
•
•
•
•

nr 245/2018 i nr 246/2018 do 1 listopada 2018 r.,
od nr. 248/2018 do nr. 250/2018 do 1 listopada 2018 r.,
nr 252/2018 do 1 listopada 2018 r.,
nr 257/2018 i nr 258/2018 do 6 listopada 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta
Gliwice:
• nr 247/2018 do 1 listopada 2018 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•
•

nr 244/2018 do 1 listopada 2018 r.,
nr 251/2018 do 6 listopada 2018 r.,
nr 254/2018 do 2 listopada 2018 r.,
nr 255/2018 do 6 listopada 2018 r.,
nr 256/2018 do 7 listopada 2018 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
3 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 106 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej
jako działka nr 507, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 416 700,00 zł
Wadium: 41 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 4200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

I ustny przetarg odbył się 2 października 2018 r. o godz.
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 507, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa
– grunty orne, o pow. gruntu 0,2690 ha, księga
wieczysta nr GL1G/00036169/0.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położona jest
w zachodniej części miasta. Kształt działki regularny,
zbliżony do mocno wydłużonego prostokąta. Brak możliwości optymalnego wykorzystania pod budownictwo
mieszkaniowe.
Z uwagi na szerokość działki (ok. 10 m) nie nadaje się
ona do samodzielnego zagospodarowania.
Przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej.
Skomunikowanie działki nr 507, obręb Przedmieście,
z ul. Daszyńskiego mogłoby odbywać się poprzez działki
nr 821 i 504, obręb Przedmieście, po uzyskaniu prawnych możliwości na przejazd oraz po wybudowaniu
przez przyszłego inwestora dróg, w śladzie ujętych
w planie miejscowym dróg dojazdowych. Nowo wybudowana infrastruktura drogowa powinna przebiegać
zgodnie z planem miejscowym.
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej części
działki. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt
nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz
we własnym zakresie.
Planuje się w przyszłości realizację trasy rowerowej
wzdłuż południowej granicy działki nr 507, obręb
Przedmieście.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach
którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położona jest na
terenie, na którym od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz
autostrady A4. Plan ten uchwalony został przez Radę
Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 z 27 lipca
2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka
położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
• 16 M, 17 M, 18 M – opisanymi jako: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy –
istniejące,
• 1 MNU – opisanym jako: tereny mieszkaniowo
-usługowe o niskiej intensywności zabudowy –
istniejące,
• 015 KDD 1/2, 016 KDD 1/2 – opisanymi jako: tereny
ulic dojazdowych – projektowanych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 24 M
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,

b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 15
MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze
i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla
celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących zwiększenie
ruchu samochodowego,
b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie
jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.
Dla terenów o symbolach od 013 KDD 1/2 do 017 KDD
1/2, ww. plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budowa ulic dojazdowych,
b) linie rozgraniczające jak wrysowano na rysunku planu
(maksymalnie 15,0 m, minimalnie 9,0 m),
c) przeprowadzenie chodnika, ścieżki rowerowej oraz
ciągów uzbrojenia terenu;
4) zakazy:
a) realizacji zabudowy (w tym rozbudowy istniejącej)
bliżej aniżeli 5,0 m, licząc od linii rozgraniczających
(z uwzględnieniem istniejących poszerzeń oraz zasady
nawiązania do zabudowy istniejącej),
b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczających.
Zgodnie z §13 pkt 2 tekstu ww. planu ulice KDD zaliczają
się do terenów dróg publicznych.
Działka nr 507, obręb Przedmieście znajduje się:
• w granicach obszaru ze zmiennym ograniczeniem
wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych,
związanym ze strefą od lotniska,
• w granicach strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,
• częściowo w granicach stanowiska archeologicznego nr 15.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 3 grudnia 2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A,
sala nr 106.
5. Wadium
Wadium w wysokości 41 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,
działka nr 507, obręb Przedmieście, imię, nazwisko
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
28 listopada 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie
nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika
Urzędu Miejskiego – w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków,
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze
stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6291/18
z 21 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa
własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 507, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,2690 ha, położonej w Gliwicach
przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00036169/0 oraz sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
tj. do 2 stycznia 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6291/18
z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11,
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018
r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu
do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne.
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych
bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych
w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym;
dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia
dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie
danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją
e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu
w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać
z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych,
• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą
można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają
taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy
to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją
wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo
o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może
uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające
wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych
danych osobowych,
• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE.L Nr 119, str. 1).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. KOZIELSKA 5, lokal nr 21A, III piętro,
pow. 82,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do WC usytuowanego
na klatce schodowej (stanowiącego część
wspólną nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 159 200,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. ZABRSKA 5, lokal nr 1, I piętro, pow.
55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 10.30 do
10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 48, lokal nr 5, I piętro,
pow. 76,91 m2 + piwnica: 5,74 m2, 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 400,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 11.00 do
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2 + piwnica:
10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki,
przedpokój, spiżarka, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 330 600,00 zł
Wadium: 16 600,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 11, lokal nr 3,
I piętro, pow. 53,80 m2 + piwnica: 6,10 m2,
3 pokoje, kuchnia, spiżarka, przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 400,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 26 października 2018 r. od godz. 13.30
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz.
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. WIENIAWSKIEGO 28, lokal nr 1, parter,
pow. 47,30 m2 + piwnica: 7,70 m2, 2 pokoje,
przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 000,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 26 października 2018 r. od godz. 13.00
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz.
12.30 do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. LOTNIKÓW 32, lokal nr 1, parter, pow.
50,18 m2 + piwnica: 3,99 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 29 października 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
9.20 do 9.35, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 28, lokal nr 8, parter, pow.
31,18 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do
WC usytuowanego na klatce schodowej
(pozostającego w częściach wspólnych
nieruchomości), lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 900,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 31 października 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
12.15 do 12.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. DOLNYCH WAŁÓW 13, lokal nr 5,
III piętro, pow. 56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2,
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 500,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. SIEMIŃSKIEGO 11, lokal nr 2, I piętro
(oficyna), pow. 23,42 m2, 1 pokój, kuchnia,
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 400,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 31 października 2018 r. od godz. 12.45
do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. LOTNIKÓW 40, lokal nr 1, parter, pow.
51,24 m2 + piwnica: 2,63 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 300,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 29 października 2018 r. od godz. 12.25
do 12.40

• UL. DERKACZA 2, lokal nr 1, parter, pow.
28,96 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 500,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
10.45 do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 153, lokal nr 4, I piętro,
pow. 65,16 m2 + piwnica: 22,86 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 139 200,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2018 r. od godz. 10.40
do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. KUNICKIEGO 16, lokal nr 3, parter,
pow. 48,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 800,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 29 października 2018 r. od godz. 13.40
do 13.55
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
10.15 do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

• UL. JASIŃSKIEGO 24, lokal nr 5, I piętro,
pow. 35,33 m2 + piwnica: 5,17 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do
generalnego remontu

Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 29 października 2018 r. od godz. 13.00
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz.
9.45 do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. ZABRSKA 7, lokal nr I, parter i I piętro, pow.
140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, korytarz
położone na parterze i 2 pomieszczenia położone na I piętrze, lokal do generalnego remontu

• UL. BŁ. CZESŁAWA 4–4A, garaż nr 3, parter,
pow. 16,22 m2, 1 pomieszczenie, lokal do
generalnego remontu

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 8, parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu

• NA PŁN. OD UL. MONIUSZKI, garaż nr 1,
parter, pow. 41,80 m2, 1 pomieszczenie,
lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 200,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 11.30 do
11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4100,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

Termin przetargu: 15 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 400,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2018 r. od godz. 8.00 do
8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2018 r.

Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Terminy oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45,
po wcześ-niejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

oferuje
do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy
biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez
profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją
przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84 lub
e-mail: marketing@scl.com.pl
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Gitara w roli głównej

Za sprawą XX Gliwickiego Festiwalu Gitarowego cztery listopadowe niedziele zamienią się
w prawdziwe muzyczne uczty. W Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II wystąpią
znakomici muzycy, między innymi Zoran Dukić, Goran Krivokapić i orkiestra Aukso. Dla
miłośników nylonowych strun – obecność obowiązkowa!

Goran Krivokapić

Trzeci festiwalowy koncert będzie należał do orkiestry Aukso
pod batutą Marka Mosia. Jedna
z najlepszych orkiestr kameralnych
w kraju to gwarancja muzycznych
poszukiwań na najwyższym poziomie. W drugiej części pełnego
wrażeń wieczoru muzycy Aukso
wrócą na scenę w powiększonym
składzie – dołączy do nich pięciu
muzyków z sekcji instrumentów
dętych oraz rewelacyjny gitarzysta
Goran Krivokapić. Muzyk z Czarnogóry po roku wraca na gliwicki
festiwal, tym razem wspólnie

Podczas ostatniego wydarzenia
Gliwickiego Festiwalu Gitarowego,
25 listopada, także spotkamy się
z artystą, który występował w naszym mieście rok temu. Gabriel
Bianco tym razem zamieni kwartet
na duet i zagra z interesującą czeską
oboistką Michaelą Hrabánkovą. To
będzie porcja muzycznego liryzmu!
Wszystkie koncerty będą rozpoczynać się o godz. 18.00 w Centrum
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła
II (ul. Jana Pawła II 5a). Na XX Gliwicki Festiwal Gitarowy zapraszają
Miasto Gliwice oraz Gerard Drozd,
ceniony kompozytor, gitarzysta
i pomysłodawca imprezy. Bilety
można nabyć w Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) i przed koncertem.

(mm)

Gliwicka Orkiestra Kameralna

fot. materiały organizatora

11 listopada zaplanowano dwuczęściowy koncert gitarowy. W pierwszej
części wystąpi grecki wirtuoz Thanos
Mitsalas. Gitarowy perfekcjonista
zjednuje sobie uznanie fanów i krytyków na całym świecie, wykonując
obok klasycznych utworów Antonia
Vivaldiego czy Franza Schuberta, także
dzieła napisane specjalnie dla siebie
przez uznanych współczesnych kompozytorów, takich jak Sergio Assad
czy Gerard Drozd. W drugiej części
wieczoru usłyszymy jednego z najwybitniejszych gitarzystów naszych
czasów – Zorana Dukića. Chorwat
zagra solo oraz w towarzystwie błyskotliwej gitarzystki Helen Sanderson.

fot. materiały promocyjne

z orkiestrą wykona „Concierto de
Gliwice” Gerarda Drozda. Prawykonanie poświęconego naszemu miastu koncertu będzie niewątpliwie
jednym z najważniejszych wydarzeń
całego festiwalu!

Pierwszego festiwalowego wieczoru, 4 listopada, spotkamy się
z Kupiński Guitar Duo. Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiński tworzą
jeden z najbardziej elektryzujących
duetów gitarowych na świecie, finezyjnie łącząc nienaganną technikę
gry z porywającymi aranżacjami.
W ich repertuarze są między innymi
utwory Fryderyka Chopina, Astora
Piazzolli i George’a Gershwina.

18 listopada odbędzie się uroczysty koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu
„Mistrzowskie Interpretacje”. W tym roku na Scenie Bajka zabrzmią utwory Andrzeja
Panufnika, Josepha Haydna, Antonia Vivaldiego i Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Gliwicka Orkiestra Kameralna
powstała w 2000 roku z okazji
750-lecia miasta. Występują
w niej świetni muzycy związani

z Gliwicami, którzy na co dzień
zasilają najlepsze zespoły w kraju,
na przykład Narodową Orkiestrę
Symfoniczną Polskiego Radia czy
Sinfonię Varsovię.
W cyklu „Mistrzowskie Interpretacje” co roku prezentowane są
przed gliwicką publicznością wybitne dzieła muzyki kameralnej
i symfonicznej. Tym razem będzie
to Suita staropolska Andrzeja Pa-

nufnika, koncerty Josepha Haydna
i Antonia Vivaldiego oraz XXIX
Symfonia Wolfganga Amadeusza
Mozarta.
Koncert rozpocznie się o godz.
18.00 w kinie Amok (ul. Dolnych
Wałów 3). Bilety są w sprzedaży
w kasach kina i Teatru Miejskiego
w Gliwicach. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

(mm)

Piękny jubileusz

20

■■ godz. 12.30: „Jak pies z kotem” – Seans Seniora, kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 17.00: „Z czego śmiano się w średniowieczu” –
wykład Aleksandry Niedźwiedź z cyklu „Młodzi badacze
kontra historia”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: „Wielkie Primadonny Powojennej Operetki” – koncert z udziałem Wandy Polańskiej, Centrum
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 18.00: Joao De Sousa – koncert fado, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)
■■ godz. 18.30: „Persona” – projekcja w ramach przeglądu
„Bergman 100”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

piątek 26 października

■■ godz. 18.30: „Jesienna sonata” – projekcja w ramach
przeglądu „Bergman 100”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.30: „Wyhoduj sobie wolność” – spotkanie
autorskie z Marią Hawranek i Szymonem Opryszkiem,
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

sobota 27 października

■■ godz. 18.30: „Fanny i Aleksander” – projekcja w ramach
przeglądu „Bergman 100”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.30: Fate, Schrottersburg, The Pau, Procesor
Plus, Kompania Karna, August Landmesser, The Offenders – koncert w ramach Punk Generation, klub Spirala
(Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 18.55: „Dziewczyna z Dzikiego Zachodu” – transmisja z cyklu „Met Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Stare Dobre Małżeństwo – koncert poezji śpiewanej, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

niedziela 28 października

■■ godz. 17.30: „Jonasz” – spektakl Teatru A z cyklu
„Jesienne Teatro-branie w Żernikach”, klub seniora
(ul. Warmińska 8)
■■ godz. 18.00: Polska Noc Kabaretowa, Arena Gliwice
(ul. Akademicka 50)
■■ godz. 18.15: „Bergman – rok z życia” – projekcja w ramach przeglądu „Bergman 100”, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)

Lidia Grychtołówna

fot. P. Jasiczek

Niepowtarzalna okazja, żeby posłuchać jednej z najbardziej wszechstronnych pianistek XX wieku, nadarzy się
4 listopada o godz. 16.00 w Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a). Bilety można
nabyć w Centrum Informacji Kultural-

■■ godz. 17.00: „Viking knit” – warsztaty jubilerstwa, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 19.00: Youn Sun Nah Quintet – koncert w ramach
IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

środa 31 października

■■ godz. 12.30: „Młodość Astrid” – Seans Seniora, kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „Bach” – koncert Jagodziński Trio w ramach
XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso, kościół Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19)
■■ godz. 19.00: „nieFotogeniczna” – warsztaty pozowania
do portretów, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.15: „Frankenstein” – retransmisja z cyklu
„NT London’, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

niedziela 4 listopada

■■ godz. 14.00: „Nie podglądaj!” – warsztaty z cyklu „Nie
dokazuj!”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat
55–57)
■■ godz. 18.00: Kupiński Guitar Duo – koncert w ramach XX
Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, Centrum Edukacyjne
im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

wtorek 6 listopada

■■ godz. 17.00: „Bardko i tabliczki” – warsztaty tkactwa,
Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 19.00: Jakub Bro Trio – koncert w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

środa 7 listopada

4 listopada podczas Podwieczorka muzycznego w Willi Caro
wystąpi Lidia Grychtołówna, legenda polskiej pianistyki.
90-letnia nestorka polskiej sceny świętuje swoje urodziny, jak na muzyka
przystało – koncertując! W programie
wyjątkowego recitalu są utwory między innymi Franza Schuberta, Johannesa Brahmsa i Fryderyka Chopina.

czwartek 25 października

wtorek 30 października

Na mistrzowskim poziomie
Znakomitym gliwickim instrumentalistom będą towarzyszyć soliści
– Marcel Markowski, jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów
młodego pokolenia, oraz Kamil
Staniczek, skrzypek. Dyrygował
będzie Paweł Kotla.

CO? GDZIE? KIEDY?

nej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów
3) oraz przed koncertem. (mm)

■■ godz. 17.00: spotkanie z Jackiem Kopcińskim z okazji
Roku Zbigniewa Herberta, Teatr Miejski w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 19.00: Leszek Kułakowski Quintet – koncert
w ramach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
■■ godz. 21.00: Billy Cobham Band – koncert w ramach IX
PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

kultura.gliwice.eu
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