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Jeszcze więcej 
wsparcia...

…dla żłobków niepublicznych. Miasto 
ogłosiło kolejny konkurs na dofinanso-
wanie pobytu dzieci w tych placówkach. 
Finansowa pomoc, która w przyszłym roku 
ma wynieść 700 tys. zł, pozwoli rodzicom 
sporo zaoszczędzić.

Festiwal 
Gitarowy

Wielkimi krokami zbliża się siedem-
nasta edycja Międzynarodowego Gliwic-
kiego Festiwalu Gitarowego. Wirtuozi  
z całego świata będą grać dla gliwickiej 
publiczności w cztery listopadowe nie-
dziele.

Kto zasiądzie  
w komisjach wyborczych? 

Trwa nabór kandydatów do Obwodo-
wych Komisji Wyborczych w Wyborach 
do Rad Osiedli w Gliwicach. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w tym wydaniu 
„MSI” oraz w sekcji banerów na stronie  
www.gliwice.eu.

Darmowa 
komunikacja

W dzień Wszystkich Świętych poje-
dziemy komunikacją miejską za darmo. 
Sprawdźcie, co zmieni się w rozkładzie auto-
busów, organizacji ruchu przy cmentarzach  
i jakie remonty przeprowadzono na gliwic-
kich nekropoliach.
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Wybór nie był prosty... ale udało się. Jury Festiwalu Rytm Gliwice wybrało zwycięz-
ców tegorocznej edycji. Najzdolniejsi uczestnicy, wyłonieni w trakcie przesłuchań 
zaprezentowali swój talent podczas koncertu finałowego, który odbył się w sobotę, 
24 października, w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II. VII edycję Festiwalu 
Rytm Gliwice wygrała Martyna Zygadło. Drugie miejsce zajął Piotr Włodarczyk,  
a trzecie Dominika Kozak. Laureaci będą mogli nagrać swoje utwory w studiu  
MDK w Gliwicach.

Kto zaśpiewał najlepiej?

druga strona w obiektywie

Lepiej zapobiegać, niż leczyć – w imię tej zasady, już po raz piąty, odbył się Gli-
wicki Dzień dla Zdrowia. W sobotę, 24 października, gliwiczanie mogli skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin, zasięgnąć porad, 
nieodpłatnie wykonać badania. Mogli też zrelaksować się podczas seansu w grocie 
solnej, masażu i zabiegów kosmetycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz zadbać o kondycję m.in. na warsz-
tatach tanga czy w ramach maratonu fitness. 

Hałdy KWK Sośnica były areną zmagań amatorów ekstremalnego wysiłku 
fizycznego. W miniony weekend odbyły się tam dwa biegi z nietypowymi prze-
szkodami: Runmageddon Rekrut i finał Ligi Runmageddon na 6 i 10 km. Uczest-
nicy musieli pokonać m.in. zagradzające trasę wagony górnicze, blokującą bieg  
do mety drużynę futbolu amerykańskiego, udowodnić, że nie straszny im prąd 
czy przeskoczyć głęboki wykop przy pomocy liny. Gratulujemy wszystkim, 
którzy ukończyli bieg!

To był niezapomniany weekend dla gości z naszego miasta partnerskiego  
Dessau-Rosslau. Prawie czterdziestoosobowa wycieczka przyjechała z wizytą 
22 października. W imieniu gospodarza przywitał ich w Ratuszu zastępca pre-
zydenta Gliwic Krystian Tomala. Podczas trzydniowej wycieczki mieszkańcy  
Dessau-Rosslau zwiedzili m.in. Radiostację i Oddział Odlewnictwa Artystycz-
nego Muzeum w Gliwicach. Otrzymali też upominki, które będą przypominały 
o wizycie w Gliwicach. 

Biała sobota za nami

Zmęczeni, czyli zadowoleni...Goście z Dessau-Rosslau

NABÓR KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
W WYBORACH DO RAD OSIEDLI W GLIWICACH, 15 LISTOPADA 2015 R.

Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach 
przedłuża nabór kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych. 

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone na dzień wyborów 18 lat,
 • być mieszkańcami Gliwic,
 • nie mogą kandydować do Rad Osiedli,
 • nie mogą być członkami rodzin osób kandydujących do Rad Osiedli 
  (dziecko / przysposobiony, rodzic, małżonek, rodzeństwo, małżonek dziecka 
  / przysposobionego).

Do każdej Komisji Obwodowej zostaną wybrane drogą losowania 3 osoby spośród 
tych, które odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie. Losowania dokona Miejska Komisja 
Wyborcza. Składy poszczególnych Komisji Obwodowych zostaną podane na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://
gliwice.eu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gliwice.eu/ w zakładce 
„Samorząd/Rady Osiedli/Wybory do Rad Osiedli”. Wylosowane osoby zostaną prze-
szkolone w dniach 5-12 listopada 2015 r., po uprzednim zawiadomieniu.

Wybory odbędą się w niedzielę 15 listopada 2015 r., w godzinach 8.00-20.00. Za 
pracę w Obwodowej Komisji Wyborczej przysługują diety: dla przewodniczących OKW  
w wysokości 160 zł, dla zastępców przewodniczących – 140 zł, dla członków – 120 zł.

Formularze zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne 
są na stanowisku INFORMACJI w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu 
Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://gliwice.eu/ oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gliwice.eu/ w zakładce „Samorząd  
/Rady Osiedli/Wybory do Rad Osiedli”.

Wypełnione formularze należy złożyć w pokoju 135, na I piętrze Urzędu Miejskiego, 
w terminie do 2 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
                                   dla przeprowadzenia wyborów

                                     do Rad Osiedli w Gliwicach
                                       Andrzej Karasiński
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W minioną niedzielę oddaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentar-
nych. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość zyskując 37,58% głosów. Za PiS 
znalazła się Platforma Obywatelska z 24,09% poparciem. PiS uzyskało 
235 mandatów do sejmu, PO 138, KWW Kukiz ’15 – 42, KW Nowo-
czesna Ryszarda Petru – 28, a KW PSL – 16. Do senatu PiS uzyskało  
61 mandatów, a PO – 34. Frekwencja w kraju wyniosła 50,92%.  
W okręgu nr 29, w skład którego wchodzą m.in. Gliwice, do urn poszło 
51,88% uprawnionych do głosowania, a w samych Gliwicach 54,89%. 

W wyborach do sejmu najwięcej gło-
sów w okręgu wyborczym nr 29 otrzymało 
Prawo i Sprawiedliwość – 89 584 gło- 
sy (30,51%) oraz PO – 85 130 głosów 
(28,99%). Kolejne miejsca zajęły komitety: 
KWW Kukiz ’15 – 35 793 głosy (12,19%), KW 
Nowoczesna Ryszarda Petru – 26 122 gło- 
sy (8,90%), KKW Zjednoczona Lewica 
– 21 163 głosy (7,21%), KW KORWiN –  
14 949 głosów (5,09%), KW Razem –  
12 181 głosów (4,15%), KW Polskie Stron-
nictwo Ludowe – 7342 głosy (2,50%), 
KWW „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna 
– 1403 głosy (0,48%). 

Natomiast najwięcej, 61 271 głosów 
(35,27%) w wyborach do senatu w okrę-
gu nr 70 otrzymał prof. Krystian Probierz 
z KW Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne 
miejsca zajęli: Zbigniew Wygoda z PO – 
53 245 głosów (30,65%), Ewa Bobkowska 
– Nowoczesna Ryszarda Petru – 36 606 

głosów (21,07%), Artur Maligłówka – 
13 724 głosy (7,90%), Cecylia Machulska 
z PSL – 8882 głosy (5,11%). Informacje 
wyborcze można śledzić w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

W sejmie zasiądzie 9 przedstawicieli  
z naszego okręgu: 4 z PiS, 3 z PO, 1 z KWW 
Kukiz ’15 i 1 przedstawiciel Nowoczesnej 
Ryszarda Petru. Ich nazwiska publikujemy 
poniżej.

W samych Gliwicach najwyższą 
frekwencję (68,05%) odnotowano  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 
przy ul. Ligonia 36. Na 1305 uprawnio-
nych do głosowania, do urn poszło 888 
osób. Najniższa frekwencja (16,39%) 
była w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  
VITO-MED. Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 8. 
Na 61 uprawnionych zagłosowało 10 osób. 
     (mf)

Ogłoszono wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego Politechniki Warszawskiej. Gliwice  
zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu,  
wyprzedzając m.in. Warszawę. Zostały wyróżnione w dwóch kate-
goriach.

W rankingu pod uwagę brano 
dynamikę zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego jednostek samorzą-
dowych. Klasyfikację przygotowano 
uwzględniając poziom rozwoju polskich 
gmin i miast na prawach powiatu w ka-
tegoriach: społeczeństwo, gospodarka  
i ochrona środowiska naturalnego. Gmi-
ny podzielono na 4 kategorie: wiejskie, 
miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta 
na prawach powiatu. Wśród miast na 
prawach powiatu Gliwice zajęły pierw-

sze miejsce w kategorii Najdynamiczniej 
Rozwijających się Samorządów w latach 
2003-2014. Za nimi uplasowały się 
Warszawa, Krosno, Katowice i Dąbrowa 
Górnicza. Również w kategorii Zrówno-
ważony Rozwój Jednostek Samorządu 
Terytorialnego 2015, wśród miast na 
prawach powiatu, Gliwice okazały się 
najlepsze. Kolejne pozycje zajęły: Dąbro-
wa Górnicza, Tychy, Lublin i Warszawa.

    (mf)

Wybraliśmy.  
Kto w sejmie? Kto w senacie?

Gliwice na czele gospodarczego 
rankingu samorządów

Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta odbiera nagrodę za zajęcie I miejsca  
w Rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Samorządów 2003-2014 oraz za zajęcie  
I miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2015
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Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy obowiązywać będą od 30 
października (od godz. 20.00) do 1 listopada (do godz. 24.00). 

Cmentarz Centralny: tu parkować będzie można po obu stronach ul. Andersa 
i jednostronnie na ul. Okulickiego a także na parkingach przy C.H. Arena  
oraz na tyłach cmentarza.

Cmentarz przy ul. św. Wojciecha: do cmentarza będzie można dojechać  
od ul. Toszeckiej, a jadący od DK 88 prowadzeni będą objazdem ulicami:  
św. Wojciecha, Jałowcową, Myśliwską oraz Toszecką. Na części ul. św. Wojcie-
cha wprowadzony zostanie prawostronny zakaz zatrzymywania się.

ZMIANY W RUCHU W OKOLICACH CMENTARZY

Od kilku lat trwa kompleksowy remont Cmentarza Centralnego w Gliwicach.  
Ale prace prowadzone są też na innych nekropoliach w naszym mieście. 

Remont prowadzony na 
Cmentarzu Centralnym podzie-
lony jest na etapy. W tym roku 
zakończyły się prace w ramach 
etapów XI i XII. Ich efekt można 
zobaczyć na terenie za kaplicą 
główną (zarówno po lewej, jak 
i prawej stronie). Wykonano 
drenaż, instalację wodociągo-
wą, punkty czerpania wody, 
wybudowano nowe alejki. Koszt 
prac wykonanych w 2015 roku 
przekroczył 730 tys. zł z budżetu 
miasta. 

Modernizacja infrastruktu-
ry na Cmentarzu Centralnym 
będzie kontynuowana w przy-
szłym roku. Miejski Zarząd Usług 

Komunalnych podpisał umowę 
na przeprowadzenie moderni-
zacji dwóch centralnych alei za 
kaplicą, do wyjścia od strony  
DK 88. Zgodnie z planem remont 
powinien zakończyć się we wrze-
śniu 2016 roku. W zakres prac 
wejdzie budowa wodociągu, 
nowych alejek oraz renowacja 
ozdobnych punktów czerpania 
wody. Inwestycja będzie koszto-
wała ponad 863 tys. zł. 

Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych na bieżąco dba o porzą-
dek na gliwickich cmentarzach  
i pielęgnuje zieleń. Na nekropolii 
przy ul. Lipowej wyremontowa-
no krzyż – pomnik, który znajdu-

je się w nowej części cmentarza. 
W Łabędach wzdłuż ogrodze-
nia posadzono ozdobne tuje  
(230 drzewek). Przed 1 listopada 
szczególnie intensywne są prace 
związane z porządkowaniem 
cmentarzy – m.in. pomniki pa-
mięci (np. groby oświęcimskie) 
są myte, sprzątane i strojone 
przez pracowników MZUK. 

Pod opieką MZUK znajduje 
się również zabytkowy Cmentarz 
Wojenny Armii Radzieckiej przy 
ul. Sobieskiego, który od kilku 
lat jest systematycznie moder-
nizowany. W ostatnim czasie 
za 40 tys. zł wyremontowano 
ogrodzenie cmentarza.    (as)

By zachęcić mieszkańców do korzystania tego dnia z komunikacji miejskiej prze-
jazd wszystkimi liniami KZK GOP będzie bezpłatny. 

W Gliwicach będą też kurso-
wały dodatkowe autobusy. 

– Chcemy w ten sposób za-
chęcić mieszkańców aglomeracji 
do wybrania w tym dniu trans-
portu publicznego – wyjaśnia Ro-
man Urbańczyk, przewodniczący 
Zarządu KZK GOP.

Przez dwa dni, w sobotę, 
31 października i w niedzielę, 
1 listopada, komunikacja 
miejska będzie funkcjonowała  
według sobotnich rozkładów 
jazdy. Poza tym na wybranych 
liniach będą obowiązywały  
specjalne rozkłady jazdy, ozna-

czone jako „Wszystkich Świę-
tych”. Dodatkowo, 1 i 2 listopada,  
w naszym mieście będą kurso-
wały specjalne linie: C1, C2, C3 
i C4. C1 połączy Cmentarz Cen-
tralny z Trynkiem, a C2 z Placem 
Piastów. Linia C3 pojedzie przez 
Plac Piastów do Cmentarza 
Lipowego. C4 będzie z kolei 
linią okrężną, kursującą między 
Placem Piastów a Cmentarzem 
Lipowym i nekropolią przy  
ul. św. Wojciecha.

Ponieważ 1 listopada to 
dzień wolny od handlu, auto-
busy nie będą obsługiwały tego 
dnia przystanków przy centrach 
handlowych. 

W związku ze zmienioną 
organizacją ruchu w rejonie 
cmentarzy wprowadzone zosta-
ną objazdy dla linii: 57, 187, 259, 
280, 692, 699, 702 i 692N.

               (mag)

Co zrobiono na cmentarzach?

1 listopada: 
autobusem za darmo!

Cmentarz Centralny to największa nekropolia w Gliwicach.  
Na obszarze 22 ha znajduje się aż 36 tys. kwater. Na zdjęciu widoczne 
są wyremontowane alejki oraz odnowiony punkt czerpania wody

Krzyż – pomnik na cmentarzu przy ul. Lipowej w Gliwicach  
(w nowej części) został wyremontowany przez pracowników  
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
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Lekarze z Gliwic docenieni!
Gliwicki Instytut Onkologii należy do najlepszych w kraju. Przeprowadzono tu już ponad 1000 przeszczepów szpiku i dwie transplantacje 
twarzy. Za swoją niezwykłą działalność chirurdzy i anestezjolodzy z gliwickiej onkologii, pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego, 
zostali wyróżnieni Wawrzynem Lekarskim, najwyższym odznaczeniem Śląskiej Izby Lekarskiej. 

Centrum Onkologii – Instytut im. 
Marii Curie Skłodowskiej oddział w Gli-
wicach jest wysoko cenionym na świecie 
wysokospecjalistycznym, nowoczesnym 
i dobrze zorganizowanym ośrodkiem 
kliniczno-naukowym. W maju 2013 roku 
przeprowadzono tu pierwszy w Polsce  
i pierwszy na świecie przeszczep twarzy 
ratujący życie. Pacjentem był 33-letni 
Grzegorz, który uległ poważnemu wypad-
kowi w pracy. W grudniu 2013 r. dokona-
no drugiej tego typu operacji. Tym razem 
pacjentką była 26-letnia Joanna, która 
od urodzenia cierpiała na nerwiakowłók-
niakowatość twarzy. Kolejną pionierską 
operację przeprowadzono w kwietniu 
2015 r. Zespół chirurgów i anestezjologów 
oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej, pod 
kierownictwem prof. Adama Maciejew-
skiego, wykonał wówczas pierwszy na 
świecie złożony przeszczep narządów szyi. 
Obecnie Centrum Onkologii – Instytut  
im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach 
jest czołową placówką w kraju, która zaj-
muje się tego typu przeszczepami. 

Od kwietnia 2009 r. w Klinice 
Transplantacji Szpiku i Onkohematologii 
Instytutu Onkologii w Gliwicach przepro-
wadzono już ponad tysiąc przeszczepów 
szpiku.  

– Tysiąc transplantacji robi wrażenie. 
W Polsce są trzy inne ośrodki, które wy-
konały ich więcej, jednak my dokonaliśmy 
tego zaledwie w ciągu 5 lat. To bardzo 
duża aktywność. Wykonujemy około  
200 przeszczepów rocznie. W tym roku 
spodziewamy się, że będzie to, rekordowe 
w Polsce i Europie, 280 zabiegów – wy-
jaśnia prof. Sebastian Giebel, kierownik 
Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohema-
tologii w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Wawrzyn dla pionierów z Gliwic
Za swoją działalność prof. Adam 

Maciejewski wraz z zespołem chirurgów 
i anestezjologów został uhonorowany 
„Wawrzynem Lekarskim”, najwyższym 
wyróżnieniem Śląskiej Izby Lekarskiej. 
Uroczyste wręczenie statuetki i dyplomów 
odbyło się 21 października. Otrzymali je 
wszyscy członkowie teamu operacyjnego, 
który podjął się wdrożenia pionierskiego 
projektu przeszczepu twarzy dla ratowania 

ludzkiego życia oraz realizacji programu 
planowych, rozległych zabiegów chirurgii 
rekonstrukcyjnej z wykorzystaniem tzw. 
technik mikronaczyniowych. Wśród wy-
różnionych znaleźli się członkowie dwóch 
współpracujących przy zabiegach zespo-
łów: chirurgicznego i anestezjologicznego. 
Pierwszym kieruje prof. Adam Maciejew-
ski, do którego należą specjaliści chirurgii 
ogólnej, onkologicznej plastycznej, stoma-
tologicznej i szczękowej oraz laryngologii: 

Mirosław Dobrut, Maciej Grajek, Łukasz 
Krakowczyk, Stanisław Półtorak, Ryszard 
Szumniak, Cezary Szymczyk, Rafał Ulczok, 
Janusz Wierzgoń i Krzysztof Oleś. W skład 
drugiego z wyróżnionych zespołów, któ-
rym kieruje dr n. med. Krzysztof Olejnik, 
wchodzą specjaliści anestezjologii i inten-
sywnej terapii: Elżbieta Basek, Bogdan 
Drzyzga, Anna Kozakiewicz, Aleksandra 
Pietrzak-Lasota, Gabriela Poręba, Anna 
Sokolnicka-Natkaniec oraz Elżbieta Wo-
jarska-Tręda.

„Wawrzyn Lekarski” został ustanowio-
ny 2007 r. na mocy uchwały Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Katowicach. Ideą, 
która przyświecała jego twórcom, było 
uhonorowanie osób, których działalność 
w różnych dziedzinach, nie tylko medycz-
nych, kwalifikuje się do kategorii osiągnięć 
wybitnych. Z czasem wyróżnienie nabrało 
tak wysokiej rangi, że obecnie jest naj-
bardziej prestiżową nagrodą Śląskiej Izby 
Lekarskiej.

– Uznanie przeprowadzonego zabiegu 
za wydarzenie przełomowe w historii to 
ogromne wyróżnienie. Niezmiernie nam 
miło, że nasza praca  uhonorowana  zo-
stała najwyższym odznaczeniem Śląskiej 
Izby Lekarskiej – Wawrzynem Lekarskim. 
To dla nas zaszczyt – powiedział „Miejskie-
mu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
prof. Adam Maciejewski. 

Wawrzyn Lekarski to nie pierwszy 
wyraz uznania dla zespołu z Gliwic.  
W 2014 r., w USA prof. Adam Maciejewski 
odebrał nagrodę za najlepszy zabieg re-
konstrukcyjny 2013 r. Wyróżnienie zespo-
łowi chirurgów rekonstrukcyjnych Kliniki 
Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  
z gliwickiego Centrum Onkologii przyzna-
li światowej sławy chirurdzy, zrzeszeni  
w Amerykańskim Towarzystwie Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. 
Również w 2014 roku, pierwszy w Polsce 
przeszczep twarzy został nominowany  
w plebiscycie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego za najważniejsze nauko-
we wydarzenie ostatnich 25 lat.

Instytut niezależny
Instytut Onkologii w Gliwicach to 

obecnie oddział Centrum Onkologii im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, którego główna 
siedziba znajduje się w Warszawie. Oddział 
gliwicki nie tylko przeprowadza pionier-
skie operacje na skalę światową, ale też 
dobrze radzi sobie finansowo. Inaczej jest 
z centralą, dlatego w 2012 r. gliwicka pla-
cówka musiała dołożyć do pokrycia długu  

75 mln zł. W latach 2014-2015 na potrze-
by Warszawy wyasygnowano jeszcze po-
nad 11 mln zł. Instytut Onkologii w Gliwi-
cach planuje odłączyć się od macierzystej 
placówki w Warszawie i stworzyć Śląski 
Instytut Onkologii. Proces wydzielenia jest 
właśnie procedowany przez Ministerstwo 
Zdrowia. Powołano już zespół roboczy, 
który dokona oceny potrzeb i warunków 
wydzielenia placówki.

– Gliwicki oddział jest wiodącym 
ośrodkiem onkologicznym prowadzącym 
kompleksowe leczenie chorych onkolo-
gicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
procedur wysokospecjalistycznych. Ściśle 
współpracujemy ze Śląskim Uniwersy-
tetem Medycznym, Politechniką Śląską, 
Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Cen-
trum Chorób Serca. Mamy ugruntowaną 
pozycję w regionie, kraju i świecie, bezpie-
czeństwo finansowe, dobrą współpracę  
ze śląskimi ośrodkami naukowymi. Wła-
śnie powstaje wspólny projekt Sieci Infor-
matycznej Śląskiej Teleonkologii w Bruk-
seli. W obliczu tych wszystkich aspektów, 
powstanie Śląskiego Instytutu Onkologii 
byłoby korzystne m.in. w zakresie kom-
pleksowego udzielania świadczeń chorym. 
Po wydzieleniu się Śląskiego Instytutu 
Onkologii jego profil nie uległby zmianie  
i palcówka pozostałaby instytutem nauko-
wo-badawczym – wyjaśnia Magdalena 
Markowska, rzeczniczka Centrum Onko-
logii w Gliwicach. Decyzję o powstaniu 
Śląskiego Instytutu Onkologii podejmie 
Rada Ministrów.   (mf)

prof. Adam Maciejewski wraz z zespołem chirurgów i anestezjologów

dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  
wręcza statuetkę „Wawrzynu Lekarskiego” prof. Adamowi Maciejewskiemu
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…dla rodzin oferuje Miasto Gliwice ogłaszając kolejny konkurs dla żłobków niepublicznych w Gliwicach. Dzięki 
temu rodzice płacą mniej za opiekę nad swoimi pociechami. Oferty można składać do 16 listopada. Wyniki 
konkursu będą znane na przełomie listopada i grudnia. 

Od przyszłego roku mia-
sto planuje dofinansowywać 
jeszcze większą liczbę miejsc 
dla dzieci w żłobkach nie-
publicznych, niż obecnie. 
Zaplanowano na ten cel aż  
700 tys. złotych! W tym roku na 
dotację dla złobków niepublicz-
nych z budżetu gminy wydano 
ponad 425 tys. złotych, dzięki 
czemu dofinansowanych jest 
78 miejsc dla dzieci. Obecnie  
z takiej formy wsparcia korzysta-
ją trzy placówki: Żłobek Niepu-
bliczny nr 1 przy ul. Centaura 4 
oraz niepubliczne żłobki „Kraina  
Elfów” przy ul. Koziel- 
skiej 105A i „Hukana Matata” 
przy ul. Daszyńskiego 277E.  
W efekcie rodzice zostawiający 
własne pociechy pod opieką 
tych placówek płacą miesięcz-
nie od 400 do nawet 500 zło-
tych mniej. Dotacje otrzymały 
do tej pory wszystkie placówki, 

które się o nie ubiegały. W tym 
roku zarejestrowane zostały 
trzy nowe żłobki niepubliczne 

w Gliwicach. Szczegóły na te-
mat konkursu są dostępne na 
stronie www.gliwice.eu oraz  

w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.    (as)

Edukacja zgodna z programem nauczania. Praca  
w grupie. Integracja. Zajęcia dodatkowe. Opieka psy-
chologa.  Uczenie się odmienności w dogodnych wa-
runkach, mimo wielu przeciwności. To tylko niektóre 
atuty klas terapeutycznych wprowadzonych kilka lat 
temu do oferty edukacyjnej Miasta Gliwice. 

Pierwszą klasę terapeutyczną  
w Gliwicach dla uczniów z dys-
funkcjami zdrowotnymi oraz 
specyficznymi trudnościami w 
nauce uruchomiono we wrześniu  
2011 roku w Gimnazjum nr 19 przy  
ul. Głównej w Łabędach. – Dzięki 
staraniom władz samorządo-
wych Gliwice były pierwszym 
miastem w Polsce, które uru-
chomiło klasy terapeutyczne  
o tak szerokim profilu. Doświad-
czenie pokazuje, że było to bar-
dzo dobre posunięcie – mówi 
Grażyna Rosławska, dyrektorka 
Gimnazjum nr 19. Obecnie  
w tej placówce prowadzonych 
jest 6 oddziałów klas terapeu-
tycznych. Szkołę w klasach 
terapeutycznych ukończyły już 
dwa roczniki absolwentów. – Do 

tej pory mamy kontakt z na-
szymi byłymi wychowankami.  
Odwiedzają nas. Opowiadają  
o swoich dalszych losach i pla- 
nach na przyszłość. O tym, czym 
zajmują się obecnie. Klasy te 
cieszą się wielkim uznaniem ro-
dziców. To bardzo miłe, nic tak 
nie motywuje do dalszej pracy 
– dodaje Rosławska. 

Są tylko plusy
Klasy terapeutyczne wpro-

wadzone w Gliwicach przezna-
czone są dla uczniów, którzy 
nie kwalifikują się do nauczania  
w klasach integracyjnych,  
a posiadają opinię z poradni PP 
ze wskazaniem do nauczania  
w klasie terapeutycznej. Szkoła 
dostosowuje organizację i proces 

nauczania do ich specyficznych 
potrzeb. Uczniowie Ci zazwy-
czaj nie potrafią odnaleźć się  
w klasie ogólnodostępnej i często 
jedyną możliwością było dla nich 
nauczanie w trybie indywidu- 
alnym. Otwarcie klas terapeu-
tycznych w Gimnazjum nr 19 
dało dzieciom większą możli-
wość odpowiedniej adaptacji 
w środowisku przy realizacji 
tej samej podstawy programo-
wej co w każdym gimnazjum  
w Polsce. – Po ukończeniu gim-
nazjum młodzież idzie do szkół 
ponadgimnazjalnych, przebywa 

tam w różnych środowiskach 
rówieśniczych i dzięki socjalizacji  
w klasach terapeutycznych 
potrafi rozwiązywać problemy, 
radzić sobie ze stresem, odnaj-
dywać przyjaciół – jest po prostu 
uspołeczniona. To niewątpliwy 
atut klas terapeutycznych, które 
stały się alternatywą do naucza-
nia indywidualnego – dodaje 
dyrektor Gimnazjum nr 19.

Zajęcia w tych klasach pro-
wadzą wykwalifikowani nauczy-
ciele, posiadający przygotowa-
nie do pracy z dziećmi według 
wskazań poradni psychologicz-

no – pedagogicznej, stosujący 
interaktywne metody naucza-
nia. Klasa liczy maksymalnie  
15 osób. Młodzież zdobywa 
wiadomości potrzebne do zdania 
egzaminu gimnazjalnego i kon-
tynuowania edukacji w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Bierze 
także udział w zajęciach dodat-
kowych, m. in. podczas zajęć 
świetlicowych czy sportowych.  
To wszystko sprzyja dobremu 
klimatowi w szkole, uspołecznie-
niu i usprawnieniu komunikacji  
z innymi uczniami, z czego zado-
woleni są także rodzice.    (as)

Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic:

– Zapraszamy podmioty prowadzące żłobki niepubliczne na terenie Gliwic do składania ofert. Warto. Tym bardziej,  
że pula przyznana na dotacje w przyszłym roku jest dużo większa niż obecnie. W przeszłości finansowaliśmy tylko działal-
ność żłobków miejskich, ale miejsc dla dzieci było zbyt mało. Odpowiadając na potrzeby gliwiczan, postanowiliśmy poma-
gać żłobkom niepublicznym. Sukcesywnie i konsekwentnie będziemy rozwijać tę formę opieki nad dziećmi. Dzięki niej wię-
cej maluchów ma zapewnioną opiekę nawet do 10 godzin dziennie, a ceny za pobyt dziecka w żłobku są niższe mniej więcej  
o połowę. To spora ulga i duże ułatwienie dla rodziców, którzy są zapracowani.

Klasy terapeutyczne  
– to ma sens!

Jeszcze więcej wsparcia...

Żłobek Niepubliczny „Kraina Elfów” deklaruje, że przystąpi do następnego miejskiego konkursu.  
Przedstawiciele placówki potwierdzają, że są już chętni na kolejne dotowane miejsca w żłobku

Konkurs
prac
dyplomowych
Prezydent Gliwic ogła-
sza XI edycję konkursu 
na najlepszą pracę licen-
cjacką, magisterską do-
tyczącą Miasta Gliwice  
w 2015 roku. Do konkur-
su mogą być zgłaszane 
prace obronione w la-
tach 2013 – 2015, które 
nie były zgłaszane do 
konkursu w żadnej z po-
przednich edycji. 

Prawo do zgłaszania prac 
licencjackich, magisterskich  
i doktorskich mają władze uczel-
ni lub wydziału (rektor, dziekani 
wydziałów, rady wydziałów) po-
siadające prawo do nadawania 
tytułów licencjata, magistra lub 
doktora. Prace mogą składać 
również ich autorzy po uzyskaniu 
rekomendacji władz uczelni, wy-
działu lub placówek badawczych. 
Dokładne wytyczne dotyczące 
sposobu składania prac dyplo-
mowych, które wezmą udział  
w konkursie są dostępne  
w regulaminie opublikowanym 
na stronie internetowej www.
gliwice.eu (lewe menu na stro-
nie głównej w zakładce KON-
KURS PRAC DYPLOMOWYCH) 
oraz w tym wydaniu „MSI” na  
9 stronie z ogłoszeniami.       (as)
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XVII MIęDZYNARODOWY GLIWICKI FESTIWAL GITAROWY

O wielkiej pasji do muzyki, miłości do gitary, a także o siedemnastej edycji Międzynarodowego Gliwic-
kiego Festiwalu Gitarowego rozmawiamy z jego organizatorem – Gerardem Drozdem – kompozytorem, 
aranżerem, gitarzystą, gliwiczaninem, pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu, którego 
muzykę w ostatnich dwóch miesiącach wykonywano m.in. w Chinach, Meksyku, USA, Włoszech, Belgii 
i Luksemburgu. 
Czym ta edycja będzie różniła się od po-
przednich?
Pojawią się inni artyści. To właściwie 
jedyna różnica. Organizując festiwal za 
każdym razem dbam przede wszystkim  
o wysoki, profesjonalny poziom wykonawczy.  
Na świecie mamy wielu wirtuozów, wspa-
niałych muzyków, prawdziwych artystów. 
W Gliwicach zagrają ci, którzy swoją in-
terpretacją i wykonaniem potrafią złapać  
za serce nie tylko znawców klasycznej mu-
zyki gitarowej, ale także osoby, które nie są 
profesjonalnie zaangażowane w ten rodzaj 
muzyki. Proszę mi wierzyć, że pogodzić te 
światy to naprawdę duża sztuka!

Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II 
wypełni się do ostatniego miejsca?

Z reguły jest pełna sala. Prawie zawsze.  
Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Z Katowic, 
Wrocławia, Opola, Krakowa, Warszawy,  
a nawet znad morza. Przekrój publiczności 
naprawdę jest spory. 

Czy pana zdaniem – gitara jest najpiękniej-
szym instrumentem świata?
Oczywiście, że tak! Co prawda mój romans 
z gitarą zaczynałem od muzyki rockowej, 
ale zawsze ciągnęło mnie w stronę klasy-
ki. Gitara klasyczna to instrument, który 
potrafi wyrazić nieprawdopodobnie wiele 
zróżnicowanych emocji. To instrument,  
w którego dźwięk najbardziej się ingeruje. 
Każdy gitarzysta ma swój styl, inaczej ude-
rza w struny. Aby z gitary klasycznej wydo-
być jednak jej nieprawdopodobną głębię 

trzeba niezwykłego kunsztu. Jeśli ktoś to 
potrafi – instrument po prostu „śpiewa”. 

Co pan czuje słysząc skomponowane przez 
siebie utwory wykonywane przez innego 
artystę?
Na pewno radość. Radość, że wielcy wirtu-
ozi gitary z całego świata chcą grać moje 
utwory. Ale jest też ciekawość. Ciekawość… 
interpretacji. 

A czy któryś z artystów wykonujących 
pana kompozycje w stu procentach trafił 
w pana gust?
Tak. Tak było w przypadku Zorana Dukicia 
– chorwackiego wirtuoza gitary klasycz-
nej. Należy on do światowej czołówki tego 
gatunku muzyki. Gdzieś, kiedyś usłyszał 

moją muzykę. Zagrał i powiedział: „to jest 
genialne”. Po jego wykonaniu byłem tego 
samego zdania. 

Pan pisze, komponuje i… zaraża pasją do 
gitary klasycznej. 
Tak. Zapraszam wszystkich bardzo serdecz-
nie na koncerty. 

Rozmawiał: Adam Sosnowski

Antonio De Innocentis urodził się w Neapolu. W 1985 ukończył z najwyższym wyróżnieniem 
Conservatorio D. Cimarosa w Avellino. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów gita-
rowych. Swój pierwszy recital zagrał w 1980 roku. Na koncie ma wiele występów na całym świecie. 

Andrea De Vitis pochodzi z Rzymu. Z najwyższym wyróżnieniem ukończył Conservatorio  
„Morlacchi” di Perugia. Kształcił się na Segovia Guitar Academy w Pordenonne. Tylko w ostatnich 
kilku latach zdobył ponad 30 nagród w licznych międzynarodowych konkursach.

András Csáki w 2007 ukończył z wyróżnieniem budapeszteńską Akademię Muzyczną im. Ferenca 
Liszta. Studiował także na University of Southern California, gdzie jego mentorami byli Scott Tennant 
oraz William Kanangiser. Edukację wieńczy doktoratem Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta.

Kwartet Camerata to jeden z najwybitniejszych polskich zespołów kameralnych, który od chwili 
powstania (1984 rok) zdobył uznanie międzynarodowej publiczności i krytyków. W 1999 roku  kwartet 
zdobył „Fryderyka” w kategorii muzyki kameralnej za płytę „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego. 

Duo Melis, czyli hiszpańska gitarzystka Susana Prieto i grecki gitarzysta Alexis Muzurakis.  
Są laureatami ogromniej liczby nagród, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zespół Duo  
Melis współpracował m.in. z Berliner Symphoniker, Filharmonią w Neubrandenburgu, Bayerische 
Kammerphilharmonie, Orkiestrą Radiową z Bukaresztu oraz Orkiestrą Narodową z Tesalonik, 
prowadzoną przez Leo Brouwera. Szeroki repertuar duetu obejmuje dzieła od epoki baroku aż  
po muzykę współczesną.                           (as)

Vida Guitar Quartet to brytyjski zespół, który tworzą: Mark Eden, Mark Ashford, Amanda 
Cook oraz Christopher Stell. Charakterystyczną cechą grupy jest  niezwykły artyzm wykonawczy  
i nieomylny instynkt muzyczny. Prasa muzyczna pisze z niezwykłym zachwytem o ich muzykalności, 
barwnym i różnorodnym brzmieniu, spontaniczności oraz muzycznej magii. Zespół z powodzeniem 
koncertował w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Zdolność zespołu do serwowania muzyki 
na najwyższym poziomie oraz humor sceniczny  jest ich znakiem rozpoznawczym.

Wielkimi krokami zbliża się siedemnasta edycja Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego. Wirtuozi z całego świata będą grać 
dla gliwickiej publiczności w cztery listopadowe niedziele. Koncerty odbędą się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach  
(ul. Jana Pawła II 5a). Bilety będzie można nabyć bezpośrednio przed imprezą. Przedsięwzięcie dofinansowano z budżetu Miasta Gliwice. 

Na światowym poziomie

Najpiękniejszy  
instrument świata

8 listopada, godz. 18.00 
Antonio De Innocentis, Andrea De Vitis
8 listopada, godz. 18.00 
Antonio De Innocentis, Andrea De Vitis

15 listopada, godz. 18.00 
Vida Guitar Quartet
15 listopada, godz. 18.00 
Vida Guitar Quartet

29 listopada, godz. 18.00 
Duo Melis
29 listopada, godz. 18.00 
Duo Melis

22 listopada, godz. 18.00 
András Csáki, Kwartet Camerata
22 listopada, godz. 18.00 
András Csáki, Kwartet Camerata fo
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20 października w gliwickim Ratuszu odbyła się uroczystość Diamentowych i Złotych Godów. Dla jubilatów Diamentowych Godów przygo-
towano dyplomy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza. Na okoliczność Złotych Godów parom małżeńskim wręczono 
medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP, a gratulacje złożyli przedstawiciele miejskiego samorządu. W gro-
nie par obchodzących Diamentowe Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Janina i Jerzy Cybulscy, Hannalora i Jan Jędrowicz, 
Barbara i Leszek Leszczyńscy, Halina i Lucjan Łebscy oraz Janina i Józef Zarębscy. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych 
podczas uroczystości: Danutę i Andrzeja Boreckich oraz Marię i Zenona Stefanów. 

Okolicznościowe medale i dyplomy odebrały również pary świętujące Złote Gody (w kolejności alfabetycznej): Irmgarda i Wolfgang Bar-
tos, Małgorzata i Leon Berenda, Sabina i Antoni Bobrowscy, Elżbieta i Zygmunt Breguła, Krystyna i Jerzy Cieślik, Adela i Paweł Cuber, Alicja  
i Edward Damowscy, Krystyna i Franciszek Dłużak, Matyla i Ewald Duda, Halina i Andrzej Dutkowscy, Fryderyka i Henryk Filipowscy, Stefania 
i Romuald Garba, Brygida i Leon Górka, Władysława i Józef Hałasa, Stanisława i Franciszek Iwaniccy, Jadwiga i Hugon Jabłońscy, Krystyna  
Popadiuk-Jarosz i Eugeniusz Jarosz, Krystyna i Stanisław Kania, Irena i Feliks Kordaszewscy, Halina i Jan Kruk, Stanisława i Gerard Kycia,  
Janina i Andrzej Miśkiewicz, Albina i Zenon Mlonka, Janina i Alfred Morawscy, Anna i Helmut Nowak, Hildegarda i Jan Nowara, Urszula  
i Werner Ochman, Wanda i Stanisław Ostrówka, Janina i Janusz Rott, Genowefa i Norbert Skowronek, Krystyna i Leon Trzoska, Janina  
i Henryk Tuczykont oraz Elżbieta i Tadeusz Walczak. 

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości: Ewę i Jana Kurek, Zofię i Andrzeja Lebiedzkich, Ewelinę  
i Krzysztofa Szklarczyk oraz Wiktorię i Eugeniusza Rzepka.
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OGŁOSZENIA

KOMUNIKATY

Zarząd Budynków Miejskich I Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

budowę dwóch budynków mieszkalnych  
w technologii energooszczędnej wraz  

z infrastrukturą w ramach rewitalizacji  
nieruchomości przy ul. Opolskiej 8 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 3 listopada 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2015 r. o godz. 10.00

Szczegóły na http://zbmgliwice.pl/

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa artykułów żywnościowych  
do stołówki internatu.

Termin składania ofert: 5 listopada 2015 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 5 listopada 2015 r. o godz. 10.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich

Powiatowy Urząd  
Pracy w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy  
na następujące stanowiska:

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

• elektromonter – wykształcenie średnie lub zawodowe,  
2 lata doświadczenia w zawodzie, prawo jazdy, uprawnienia 
SEP E lub D, zakres obowiązków: praca przy budowie linii 
napowietrznych i kablowych NN i SN oraz przyłączy elek-
troenergetycznych, umowa o pracę na czas nieokreślony, 
miejsce pracy: teren Śląska; 

• kierowca autobusu – wykształcenie min. zawodowe, mile 
widziane doświadczenie, prawo jazdy kat D, D+E, kwalifikacja 
wstępna, szkolenie okresowe, wykonywanie zadań przewozo-
wych, przewóz pasażerów zgodnie z normami bezpieczeństwa, 
znajomość ustawy o czasie pracy kierowców, sprawdzanie  
i kasowanie biletów, znajomość obsługi kasy fiskalnej, codzien-
na obsługa autobusu, miejsce pracy: teren Polski;

• kierowca kat. C+E – wykształcenie zawodowe, doświadczenie: 
brak wymagań, prawo jazy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, 
miejsce pracy: teren kraju, baza: Gliwice, praca weekendowa, 
mile widziani emeryci i renciści;

• magazynier – wykształcenie podstawowe, doświadczenie – 
brak wymagań, ks. sanepidowska, prace przy kompletowaniu 
i pakowaniu towaru, trzy zmiany, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice, ul. Bojkowska;

• pracownik produkcyjny – wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie w produkcji mile widziane, praca na linii pro-
dukcyjnej, montaż elementów zgodnie z obowiązującymi 
normami jakościowymi i ilościowymi, selekcjonowanie i pako-
wanie elementów, sprawdzanie pod względem jakościowym 
i ilościowym, dyspozycyjność, duża motywacja do pracy, 
atrakcyjny system premiowy, dofinansowanie do karty mul-
tisport, trzy zmiany, miejsce pracy: Kleszczów, Tulipan Park;

• ślusarz – wykształcenie zawodowe, spec. ślusarz, spawacz, 
składacz konstrukcji stalowych, staż pracy: 2 lata, uprawnie-
nia ślusarza, spawacza, wykonywanie konstrukcji stalowych 
warsztatowo, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice. 

Oferty z 22 października 2015 r.

OFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

nabór nr KD.210.27.2015.SO-2 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich  

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,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełno-

sprawności.

Dokumenty należy składać do 13 listopada 2015 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 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. 

nabór  
nr KD.210.28.2015.KM-1 

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Komunikacji  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy 
/ Urząd Miejski oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok  
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 20 listopada 
2015 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
364. 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. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

SPECJALISTA  
DS. SPRZEDAŻY USŁUG 

LOGISTYCZNYCH
siedziba firmy: Gliwice 

nr ref.: Marketing/SCL/2015 

Oferujemy:
• ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie 

rozwijającej się firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku,

• szkolenie wprowadzające,
• rozwój zawodowy,
• możliwość realizacji własnych pomysłów,
• pakiet świadczeń socjalnych (karta  

multisport, prywatna opieka medyczna).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe: logistyka/ 

marketing,
• dobra znajomość języka angielskiego  

w mowie i piśmie – warunek konieczny,
• dobra znajomość obsługi pakietu  

MS Office,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• mobilność, dyspozycyjność,
• zdolności interpersonalne, wysoka  

kultura osobista, komunikatywność, 
• kreatywność, zaangażowanie  

i odpowiedzialność,
• gotowość do wyjazdów służbowych,
• mile widziane doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku.

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

klientami spółki,
• przygotowywanie ofert handlowych, 

negocjacje cen, ustalanie warunków 
współpracy,

• korzystanie z e-marketingu,
• monitorowanie rynku usług  

logistycznych.

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

reguLaMin
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace 

licencjackie, magisterskie lub doktorskie, 
dotyczące miasta Gliwice – obronione  
w latach 2013 – 2015 (nieskładane do kon-
kursu Prezydent Miasta Gliwice w żadnej 
z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, 
magisterskich i doktorskich mają władze 
uczelni lub wydziału (rektor, dziekani 
wydziałów, rady wydziałów) posiadające 
prawo do nadawania tytułu licencjata, 
magistra lub doktora. Prace mogą składać 
również ich autorzy po uzyskaniu rekomen-
dacji władz uczelni, wydziału lub placówek 
badawczych.

3. Prace licencjackie, magisterskie i doktor-
skie należy zgłosić do konkursu, dostar-
czając jeden egzemplarz pracy w wersji 
papierowej i jeden egzemplarz pracy na 
płycie CD wraz z wnioskiem, który winien 
zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres 

korespondencyjny, nr PESEL, telefon 
kontaktowy i e-mail,

• uwierzytelnioną kopię dokumentu, po-
twierdzającą nadanie tytułu licencjata, 
magistra lub doktora,

• zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych podanych w zgłoszeniu do celów 
związanych z obsługą tego zgłoszenia 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU  
z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi 
zmianami),

• autorskie streszczenie zgłoszonej pracy 
ze wskazaniem na możliwości wyko-
rzystania jej przez Miasto Gliwice do 
celów promocyjnych (tekst czcionką 
TIMES, ARIAL lub BOOKMAN w roz-
miarze 12 na jednej stronie formatu 
A4, dopuszczalne liczba znaków nie 
może przekraczać 3000).

4. Prace konkursowe należy składać do  
16 listopada 2015 r. w zaklejonych ko-
pertach opatrzonych napisem „konkurs 
DLA LICENCJATÓW/MAGISTRÓW/ DOK-
TORÓW 2015” w sekretariacie Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (I piętro, 
pokój nr 102).

5. Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent 
miasta powoła komisję konkursową oraz 

– na wniosek przewodniczącego komisji 
konkursowej – ekspertów niebędących 
członkami komisji.

6. W skład komisji konkursowej wejdą:
• trzej przedstawiciele Prezydenta Mia-

sta Gliwice, w tym Naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta (w funkcji 
przewodniczącego komisji konkurso-
wej) i Asystent Prezydenta Miasta oraz 
Kierownik Referatu Promocji i Komu-
nikacji Społecznej Wydziału Kultury  
i Promocji Miasta,

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej  

w Gliwicach,
• przedstawiciel Gliwickiej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości.
7. W charakterze ekspertów powołani 

mogą być specjaliści określonych dziedzin 
spośród pracowników Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach. Prezydent Miasta ustali regu-
lamin i harmonogram prac komisji konkur-
sowej oraz ekspertów.

8. Kryteria oceniania prac i autorskich stresz-
czeń (w skali 10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub osoby 

związanej z miastem, dający możliwość 
wykorzystania pracy w celach promo-
cyjnych – do 6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na 
wybrany problem związany z miastem 
Gliwice – do 2 punktów,

• estetyka i przystępność pracy – do  
2 punktów.

9. Pracami komisji konkursowej będzie 
kierował przewodniczący. Komisja usta-
li procedurę podejmowania decyzji.  
W sprawach spornych decyzję podejmie 
przewodniczący komisji.

10. Komisja konkursowa przedstawi prezy-
dentowi miasta kandydatów do nagród 
w konkursie do 7 grudnia 2015 r. Ostatecz-
ną decyzję w sprawie przyznania nagród 
podejmie prezydent miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród pre-
zydenta miasta w konkursie:
• jedną nagrodę finansową,
• wyróżnienia.

12. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu 
i podanie wyników do publicznej wiadomo-
ści nastąpi do 11 grudnia 2015 r.

Prezydent Miasta Gliwice  
ogłasza XI edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką,  

magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice w 2015 roku

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na czynsz wolny na lokale mieszkalne położone przy:

Przetarg rozpocznie się 30 listopada 2015 r. o godz. 10.00  
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 
(sala narad, I piętro). Lokale mieszkalne można oglądać  
w dniu i godzinie podanych powyżej. 
Przetarg ma formę ustną.
Stawkę wyjściową ustalono w wysokości 9,20 zł oraz 7,30 zł  
i 5,90 zł natomiast wysokość postąpienia: 0,20 zł.
Lokale mieszkalne można oglądać w dniu i godzinie poda-
nych powyżej. 

Oferty należy składać osobiście (bądź przez osobę upoważnio-
ną notarialnie) do 27 listopada 2015 r. do godz. 13.00 w Dziale 
Eksploatacji przy ul. Dolnych Wałów 11, pokój nr 106, I piętro.

Przystępujący do przetargu winien najpóźniej do 27 listopada 
2015 r. wpłacić wadium oraz opłatę manipulacyjną w wyso-
kości podanej powyżej.

Informacje o przetargu na wysokość czynszu wolnego w loka-
lach mieszkalnych jw. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
przy ul. Dolnych Wałów 11. I piętro, w Rejonach Obsługi Miesz-
kańców nr 1, 2, 3, umieszczone na stronie internetowej www.
zbm.gliwice.pl oraz na stronie internetowej i tablicy informa-
cyjnej Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.
Informacje szczegółowe można uzyskać w Dziale Eksploatacji, 
ul. Dolnych Wałów 11, tel.32/33-92-919.

 Xul. Zwycięstwa 41 oficyna/13 (poddasze), o pow. użytkowej 58,90 m2 poddasze, powierzchnia 
użytkowa: 58,90 m2 (Wspólnota Mieszkaniowa zarządzana przez inny podmiot), cena minimalna za 
1 m2 powierzchni użytkowej: 9,20 zł, wadium: 3251,00 zł, wysokość postąpienia: 0,20 zł, opłata 
manipulacyjna: 30,00 zł, oględziny: 9 listopada 2015 r. w godz. od 14.45 do 15.00. 

 Xul. Zabrska 22/2 (II piętro), o pow. użytkowej 120,46, m2, II piętro, powierzchnia użytkowa: 
120,46 m2 (Gmina we Wspólnocie), cena minimalna za 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,30 zł, wadium: 
5276,00 zł, wysokość postąpienia: 0,20 zł, opłata manipulacyjna: 30,00 zł, oględziny: 19 listopada 
2015 r. w godz. od 16.00 do 16.15. 

 Xul. Bł. Czesława 54/3 (III piętro), o pow. użytkowej 112,98 m2 III piętro, powierzchnia 
użytkowa: 112,98 m2 (budynek w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice), cena minimalna za  
1 m2 powierzchni użytkowej: 5,90 zł, wadium: 3999,00 zł, wysokość postąpienia: 0,20 zł, opłata 
manipulacyjna: 30,00 zł, oględziny: 24 listopada 2015r. w godz. od 14.45 do 15.15.

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

4 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali 
nr 146, rozpoczną się rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, po-
łożonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00020177/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to*: 821 400,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (j. t. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054  
z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT. 
Zaliczka: 82 200,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpiecze-
nia kosztów w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).
Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-6877/14 z 24 października 
2014 r. 
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., 
poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 
23 kwietnia 2015 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył 
się 15 września 2015 r. i został zakoń-
czony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg da-
nych z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 1327, ob-
ręb Sośnica objęta jest księgą wieczystą 
nr GL1G/00020177/4. Sprzedaży pod-
lega prawo własności przedmiotowej 
nieruchomości, obejmującej działkę 
nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,4187 ha, użytek: „Bi” – inne tereny 
zabudowane.

2. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę 
nr 1327, obręb Sośnica, jest położona  
w strefie peryferyjnej miasta Gliwice 
przy ul. Sikorskiego 58. Działka zabu-
dowana jest dwoma budynkami (bu-
dynkiem byłej szkoły o powierzchni 
użytkowej 864,30 m2 oraz budynkiem 
gospodarczym o powierzchni zabudowy 
35 m2). Część niezabudowaną nierucho-
mości stanowi parking o nawierzchni 
z trylinki, boisko o nawierzchni asfal-
towej oraz zieleń. Kształt działki jest 
regularny, zbliżony do prostokąta. Oto-
czenie nieruchomości stanowią tereny 
mieszkaniowe oraz usługowe.  

Na działce nr 1327 znajduje się przyłą-
cze kanalizacji deszczowej (eksploata-
cja i udrożnianie ww. kanalizacji będzie 
w gestii nowego właściciela). Z uwagi, 
iż kanalizacja deszczowa zlokalizowana 
na działce nr 1327 stanowi odwodnienia 
również dla działki nr 1325/2, obręb So-
śnica, nabywca nieruchomości nie może 
wykonywać żadnych prac budowlanych 
dla przedmiotowego odwodnienia bez 
ich uzgodnienia z wydziałem Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunal-
nych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W granicy działki, od strony pasa dro-
gowego ul. Sikorskiego, przebiega kabel 
niskiego napięcia zasilający oświetle-
nie uliczne. Ze względu na konieczność 
wykonywania niezbędnych napraw 
i prac konserwujących na rzecz właści-
ciela działki nr 1890/5, obręb Sośnica  
(KW nr GL1G/00047980/1) – tj. Miasta 
Gliwice, zostanie ustanowiona nieod-
płatna służebność gruntowa w pasie  
o szerokości 2 m, przebiegającym wzdłuż 
północnej granicy działki (na powierzch-
ni ok. 74 m2).
Nieruchomość posiada dostęp do na-
stępującego uzbrojenia terenu: sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
trotechnicznej oraz teletechnicznej. 
Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio 
z ich dostawcami.

Działka jest skomunikowana z drogą 
publiczną – ul. Żeromskiego. Warunki 
włączenia nieruchomości do drogi pu-
blicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natę-
żenia i struktury ruchu, który nierucho-
mość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do rokowań 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem rokowań i stanem 

nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 4 września 2010 r. miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmujące-
go dzielnicę Sośnica – północ (uchwała 
nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego  
nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), 
nieruchomość przy ul. Sikorskiego 58  
w Gliwicach, obejmująca działkę  
nr 1327, obręb Sośnica, położona jest na 
terenie oznaczonym symbolem:
– 17 U – co oznacza: tereny istniejących 
usług i drobnej wytwórczości,
dla których zostało ustalone przezna-
czenie:
1) podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość;
2) uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
W ww. planie miejscowym dla terenu 
przedmiotowej działki ustalone zostały 
nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest 
w granicach: 
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• strefy ochrony konserwatorskiej,
- obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w grani-
cach obszaru i terenu górniczego „So-
śnica III” ustala się prowadzenie dzia-
łalności inwestycyjnej z uwzględnieniem 
przewidywanych wpływów czynników 
geologiczno-górniczych, dotyczących 
prognozowanych skutków eksploatacji 
górniczej, uzyskanych od przedsiębior-
stwa górniczego.

4. Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmio-
towej nieruchomości za najwyższą za-
proponowaną cenę, bez dodatkowych 
warunków. 

5. Sposób płatności 
Dopuszczalne jest rozłożenie ceny nie-
ruchomości uzyskanej w drodze roko-
wań na raty – zgodnie z art. 70 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Infor-
mujemy, że sposób zapłaty nie wpływa 
na wybór oferty – jedynym kryterium 
wyboru oferty jest cena. 
W przypadku rozłożenia ceny na raty 
wysokość pierwszej raty nie może 
być niższa niż 25% zaoferowanej ceny. 
Pozostała kwota rozłożona zostanie na 
maksymalnie 9 równych rat, płatnych: 
miesięcznie (do ostatniego dnia każde-
go miesiąca), kwartalnie (do ostatniego 
dnia każdego kwartału) lub rocznie (do 
31 marca każdego roku). Maksymalny 
okres spłaty to 10 lat. Sposób zapłaty 
należy opisać w ofercie. Rozłożona na 
raty niespłacona część ceny podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu 
stopy procentowej równej stopie dys-
konta weksli stosowanej przez Narodo-
wy Bank Polski. Ponadto, nieuiszczenie 
rat w ustalonych terminach skutkować 
będzie naliczeniem odsetek. Dopusz-
czalna jest wcześniejsza spłata rat, niż 
zadeklarowana w ofercie.
UWAGA!
Informujemy, że w przypadku rozłożenia 
ceny nieruchomości (ustalonej w drodze 
rokowań) na raty, zastosowanie mają 
przepisy o pomocy publicznej. 
W związku z powyższym w przypadku 
złożenia takiej oferty przez osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
osoby prawne, czy tez jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, konieczne jest przedłożenie  
w przedmiotowej ofercie również infor-
macji, o których mowa w art. 37 ustawy 
z  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej (tekst jednolity DzU z 2007 r., 
nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z 29 mar-
ca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegają-
cy się o pomoc de minimis (DzU z 2010 r., 
nr 53, poz. 311 z późn. zm. ), to jest:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy 

de minimis, jakie strona otrzymała  
w roku, w którym ubiega się o po-
moc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenia o wielko-
ści pomocy de minimis otrzymanej  
w tym lub oświadczenia o nieotrzy-
maniu takiej pomocy w tym okresie 
(www.gliwice.eu – BIP – Wirtualne 
Biuro Obsługi – Formularze do po-
brania – Wydział Podatków i Opłat);

2. formularza informacji przedstawia-
nych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis dostępnego na stronie in-
ternetowej tutejszego Urzędu (www.
gliwice.eu – BIP – Wirtualne Biuro 
Obsługi – Formularze do pobrania – 
Wydział Podatków i Opłat);

3. sprawozdań finansowych za okres 
trzech ostatnich lat obrotowych, 
sporządzanych zgodnie z przepisami  
o rachunkowości (lub ich kserokopii 
poświadczonych za zgodność z ory-
ginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Spółki);

4. oświadczenia o sytuacji majątkowej 
zobowiązanego;

5. oświadczenia (pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej) o zobowią-
zaniach finansowych mających lub 
mogących mieć wpływ na płynność 
finansową;

oraz oświadczenia, że w przypadku 
braku możliwości otrzymania pomocy 
de minimis oferowana cena zostanie 
zapłacona jednorazowo.

6. Warunki uczestnictwa w rokowa-
niach:
• wpłacenie zaliczki w wymaganym 

terminie i wysokości,
• zgłoszenie udziału w rokowaniach  

w zamkniętej kopercie najpóźniej  
29 stycznia 2016 r.,

• okazanie komisji przetargowej dowo-
du osobistego przez osobę obecną na 
rokowaniach,

• w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej: okazanie stosownego peł-
nomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone-
go w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego, 

• w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej: okazanie pełnomocnictwa 
wydanego w formie aktu notarial-
nego,

• w przypadku osoby prawnej: okaza-
nie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed rokowaniami) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądo-
wego,

• w przypadku osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą: 
okazanie aktualnego (wydanego  
w okresie do 3 miesięcy przed roko-
waniami) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków, do dokonywania 
czynności związanych z rokowaniami 
konieczna jest obecność obojga małżon-
ków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne naby-
cie nieruchomości.

7. Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 82 200,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonu-
jąc przelewu na konto bankowe Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „Rokowa-
nia, działka nr 1327, obręb Sośnica, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Zaliczka winna być 
uznana na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 29 stycznia 2016 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 782  
z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
Placu Inwalidów Wojennych 12, 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do 
wynajęcia:

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 (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Mias- 
ta Gliwice:
•	 nr 254/2015 – 260/2015 do 6 listopada 2015 r.,
•	 nr 261/2015 – 271/2015 do 11 listopada 2015 r.,
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Skar-
bu Państwa:
•	 nr 26/SP/15 do 11 listopada 2015 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 253/2015 do 5 listopada 2015 r.,
•	 nr 273/2015 do 12 listopada 2015 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

•	 nr 666 do 4 listopada 2015 r.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza nabór na wolne mieszkania w zasobach TBS.
Wnioski należy składać do 27 listopada 2015 r.

Poniżej wykaz aktualnie dostępnych mieszkań:

Lp. Adres Czynsz – stawka
11,89 zł/ m2

Rodzaj mieszkania Partycypacja Kaucja

1. Witkiewicza 19/28
IV piętro

464,42 zł
bez mediów

1 pokój
39,06 m2

20 372,00 zł
15%

5573,00 zł

2. Żabińskiego 21/4
parter

425,07 zł
bez mediów

1 pokoje
35,75 m2

12 430,00 zł
10%

5101,00 zł

3. Andersena 48/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

57 297,00 zł
30%

7837,00 zł

4. Andersena 48/2
parter

504,25 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

46 388,00 zł
30%

6051,00 zł

5. Andersena 18/9
II piętro

590,93 zł
bez mediów

2 pokoje
49,70 m2

34 561,00 zł
20%

7091,00 zł

UWAGA: W listopadzie zostaną ogłoszone terminy oględzin lokali.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru. 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  

ul. Wincentego Pola 16, tel.(32)339110, faks (32)3393117, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 

sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem 
wchodzi nieruchomość położona  
w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, 
złożona z działki o numerze 14/54  
i powierzchni 0,3430 hektara, ujaw-
niona w Księdze Wieczystej o nume-
rze GL1G/00052624/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Nieruchomość ta stanowi własność 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwi-
cach na podstawie aktu notarialnego 
z 8 grudnia 2009 r. Prawo własności 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju sp. z o.o. w Księdze 
Wieczystej  zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot 
przetargu nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi i nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod 
przygotowanie i realizację przedsię-
wzięć nowych technologii. 
Przetarg odbędzie się w drodze ustnej 
licytacji ceny metra kwadratowego 
netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie: 5 zł netto / m2.
Liczba postąpień – minimum jedno. 
Cena wywoławcza: 1 m2 nierucho-
mości netto – 165,00 zł (słownie: sto 
sześćdziesiąt pięć złotych  00/100 
groszy), 1 m2 nieruchomości brutto 
– 202,95 zł (słownie: dwieście dwa 
złote  95/100 groszy).

Cena netto całej nieruchomości o nu-
merze 14/54: 595 950,00 zł (słownie: 
pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt złotych i ze-
ro groszy) – cena wywoławcza całej 
nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości  
o numerze 14/54 wraz z 23% podat-
kiem VAT: 696 118,50 zł (słownie: 
sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 
sto osiemnaście złotych i pięćdziesiąt  
groszy) – cena wywoławcza całej nie-
ruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty 
wadium w wysokości 20 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych 
00/100 groszy), płatne na rachunek 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach 
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) 
w terminie do 12 listopada 2015 r. 
do godz. 9.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości 
rozpocznie się 12 listopada  2015 r.  
o godz. 10.00 w siedzibie Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach przy 
ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest 
wykupienie „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”, wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie 
oraz złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaga-
nymi dokumentami do 12 listopada 

2015 r. do godz. 9.30 w siedzibie  
organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpie-
nia do przetargu, szczegółowy opis 
nieruchomości oraz informacje  
o dostępnej infrastrukturze zawarto 
w „Specyfikacji istotnych warun-
ków przetargu”, którą należy nabyć  
w siedzibie organizatora przetargu  
w godz. 8.00 – 15.00, w dniach robo-
czych, od poniedziałku do piątku, do  
10 listopada 2015 r. 

Cena specyfikacji wynosi 200 zł plus 
23% VAT (słownie: dwieście złotych 
00/100 groszy) plus 23% VAT, płatne 
na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez pod-
miot wyłoniony w drodze przetargu 
od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych 
w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkol-
wiek z ofert. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,
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OGŁOSZENIA

III ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny 
wywoławczej, dotyczący sprzedaży prawa własno-
ści niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach 
przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej jako działka 
nr 76 o pow. 0,1000 ha, obr. Łabędy, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
księga wieczysta nr KW GL1G/00014909/0, na któ-
rej usytuowane są ruiny murowanej altanki o pow. 
zabudowy 12 m2, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.
Termin przetargu: 6 listopada 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 105 000,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny 
wywoławczej, na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskie-
go-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00005081/3, 
oznaczonej jako działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, 
obr. Przyszówka, zabudowanej budynkiem o cha-
rakterze użytkowym o powierzchni użytkowej  
865,92 m2, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami.
Termin przetargu: 4 grudnia 2015 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 772 400,00 zł
Wadium: 177 240,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2015 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanych: 
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy ul. Tar-

nogórskiej 151, KW GL1G/00027004/0, 
• działka nr 1502, obr.Szobiszowice, przy  

ul. Tarnogórskiej 149, KW GL1G/00028923/5, 
w tym 3 wyodrębnione lokale mieszkalne 
KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9, 
GL1G/00059334/5.

Termin przetargu: 14 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 546 784,00 zł
Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r.,  
nr 177, poz. 1054 póżn. zm.).
Wadium: 54 680,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości zabudowanej, ozna-
czonej jako działka nr 202, obręb Trynek, o pow. 
0,0182 ha, położonej przy ul. Jasnej w Gliwicach, 
zapisanej w KW nr GL1G/00129781/5.
Termin przetargu: 14 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. 
Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 52 000,00 zł
* Cena zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jednolity DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). 
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

  UL. TARNOGÓRSKA 17, lokal nr 2, parter, 
pow. 75,93 m2 + piwnica 8,55 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 12 listopada 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
162 800,00 zł
Wadium: 8200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2015 r.

  UL. JASIńSKIEGO 10, lokal nr 9, II piętro, 
pow. 48,60 m2 + piwnica 5,43 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 12 listopada 2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
118 900,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2015 r.  
od godz. 13.05 do 13.20
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2015 r.

  UL. STYCZYńSKIEGO 10, lokal nr 9, III piętro, 
pow. 37,13 m2, 1 pokój, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 12 listopada 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
86 800,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2015 r.

  UL. ZABRSKA 22, lokal nr 1C, parter, pow. 
116,62 m2 + piwnica 19,70 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
178 900,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. ZWYCIęSTWA 61A, lokal nr 12, I piętro 
(oficyna), pow. 73,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, WC, pom. higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 12.30

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
128 900,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1, lokal 
nr 5A, II piętro, pow. 68,73 m2 + 2 piwnice  
o łącznej pow. 5,54 m2, 3 pokoje, przedpo-
kój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
122 000,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1, lokal 
nr 8, poddasze, pow. 60,12 m2 + piwnica 
5,55 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia  
z dostępem do WC z klatki schodowej  
(części wspólne nieruchomości)
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
91 500,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. HUTNICZA 7, lokal nr 5, I piętro (oficyna), 
pow. 28,32 m2 + piwnica 7,20 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do WC usytuowanego 
na klatce schodowej (pozostającego w czę-
ściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
47 500,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2015 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. ZAWISZY CZARNEGO 20, lokal nr I, 
piwnica, pow. 71,53 m2, 5 pomieszczeń 
użytkowych, 2 sanitariaty, pomieszczenie 
gospodarcze, korytarz
Termin przetargu: 12 listopada 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
92 500,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2015 r.

  UL. SAWICKIEJ 11, lokal nr I, parter, pow. 
137,91 m2 + 4 piwnice 80,94 m2, 10 po
-mieszczeń, 2 WC, komunikacja
Termin przetargu: 12 listopada 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
304 400,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin oględzin: 30 października 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2015 r.

  UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1, lokal nr II,  
I piętro, pow. 23,98 m2, 1 pomieszcze-
nie użytkowe (w lokalu brak instalacji  
wod.-kan.)
Termin przetargu: 12 listopada 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
38 300,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2015 r.

  UL. ZWYCIęSTWA 34, lokal nr V, parter (ofi-
cyna), pow. 195,02 m2, 10 pomieszczeń, 
korytarz, 2 pomieszczenia WC, wiatrołap
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
311 400,00 zł
Wadium: 15 600,00 zł
Termin oględzin: 10 listopada 2015 r.  
od godz. 9.30 do 9.45
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. NORBERTA BARLICKIEGO 13, lokal nr II, 
parter, I piętro, pow. 76,24 m2, 6 pomiesz-
czeń, WC, korytarz, klatka schodowa
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
84 100,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 10 listopada 2015 r.  
od godz. 9.00 do 9.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 16, lokal nr V, 
III piętro, pow. 62,79 m2, 4 pomieszczenia i WC
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
84 300,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 10 listopada 2015 r.  
od godz. 10.05 do 10.20
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  Garaż nr 5, usytuowany przy Ul. PODLESIE 1, 
parter, pow. 20,31 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
10 600,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2015 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. WROCŁAWSKA 15, lokal nr I, parter, 
pow. 49,81 m2, 4 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
92 500,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 10 listopada 2015 r.  
od godz. 10.40 do 10.55
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. ZABRSKA 24, lokal nr II, parter, pow. 
50,66 m2, 3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
105 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

  UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, lokal  
nr I, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r.,  
godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
18 200,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gli-
wicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu:

 X trzeciego przetargu ustnego nieograniczo-
nego odbywającego się w drodze licytacji 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej przy ul. Gomułki 6A w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się 6 listopada 2015 r. o godz. 12.00

 X trzeciego przetargu ustnego nieograniczo-
nego odbywającego się w drodze licytacji 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej przy ul. Pliszki 22A w Gliwicach.

Licytacja rozpocznie się 6 listopada 2015 r. o godz. 13.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej  
www.pec.gliwice.pl i pod numerem telefonu 32/335-
01-25, 26 (w godz. 7.00 – 15.00) oraz 32/335-01-04.

dZIAŁKI  
POD budowniCtwo  

MIESZKANIOWE

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

 działka nr 77/26  
o pow. 1009 m2

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

 działka nr 77/27  
o pow. 1017 m2

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

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

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

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

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

 działka nr 77/36  
o pow. 1205 m2

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

 działka nr 77/37  
o pow. 1190 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
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IMPREZY / KONKURS

Czas na kolejną porcję koncertów w ramach festiwalu PalmJazz. Listopadowe występy zdominują zagranicz-
ne gwiazdy, ale nie zabraknie też lokalnego akcentu.

Czekają nas zaduszki jazzowe. 2 listo-
pada w COK „Perełka” wystąpią: Tomek 
Mucha Trio i Backspace Duo.

Drugą część wydarzeń PalmJa-
zzowych otworzy Daby Toure. Muzyk 
wystąpi solo 11 listopada w Centrum 
Kultury Jazzovia. W swoim repertuarze 
ma utwory śpiewane w języku angielskim  
i francuskim, ale z pewnością odkryje też 
przed publicznością swoje senegalskie 
korzenie. Daby Toure słynie z samodziel-
nego nakładania dźwięków gitar, basu  
i perkusji. Gliwickiej publiczności zaprezen-
tuje materiał ze swojej najnowszej płyty 
– „Amonafi”. 

Kolejną muzyczną perełką będzie 
występ utalentowanego amerykańskie-
go trębacza. Ambrose Akinmusire ma 
na swoim koncie trzy autorskie albumy. 
Współpracował też z innymi artystami 
przy 20 wydawnictwach muzycznych.  
W Gliwicach wystąpi 15 listopada, w to-
warzystwie kwartetu, w którego składzie 
znajdą się również: Sam Harris, Harish 
Raghavan i Justin Brown. 

Tego samego dnia do swojej muzycznej 
bajki zabierze nas Renaud Garcia-Fons. 
Muzyk czerpie inspiracje z tradycji flamen-
co, pasjonuje się też muzyką orientalną. 

W jego twórczości nie brakuje więc nieba-
nalnych połączeń jazzu i muzyki etnicznej. 

Tegoroczna edycja PalmJazz Festi-
wal, obfitująca w zagraniczne muzyczne 
propozycje, będzie również okazją do 
zaprezentowania twórczości gliwickiego 
kompozytora, pianisty i pomysłodawcy 
festiwalu – Krzysztofa Kobylińskiego. 

18 października w CK Jazovia usłyszymy 
utwory z jego płyty „Sagrada Famila”, in-
spirowane brazylijską bazyliką. Charyzma-

tycznemu gliwiczaninowi będą towarzyszyć 
młodzi pianiści – Jekatierina i Stanisław 
Drzewieccy – oraz orkiestra kameralna 
Aukso.

Kolejny punkt festiwalowego programu 
to występ Antonio Sanchez Band.  San-
chez współpracuje z wieloma artystami. 
To jeden z najwybitniejszych perkusistów 
światowego jazzu, kompozytor i zdobyw-
ca nagrody Grammy. Zagra w Gliwicach  
20 listopada. 

Muzyczną „kropką nad i” tegorocznego 
PalmJazzu będzie koncert, podczas które-
go wystąpią: Bill Evans, Michael „Patches” 
Stewart i trio AMC. Bill Evans to światowej 
sławy amerykański saksofonista i produ-
cent, który debiutował u boku Milesa 
Davisa. Współpraca z gwiazdami to chleb 
powszedni również dla Michaela Stewarta. 
Ten nowoorleański trębacz grywał z Whit-
ney Houston czy Dianą Ross. Dopełnieniem 
tej muzycznej uczty będzie słowackie Trio 
AMC czyli Peter Adamkovic, kontrabasista 
Martin Martincak i perkusista Stano Cvan-
cige. 

Potrójna koncertowa gratka w CK Jazo-
via 22 listopada. 

                 (mag)

Muzyczny listopad CO?
GDZIE?      
KIEDY?

29 PAźDZIERNIKA  
(CZWARTEK)
• godz.16.00: „Współczesne możliwości chi-

rurgii serca u dzieci” – wykład w ramach spo-
tkań Wszechnicy PAU w Gliwicach, Centrum 
Onkologii (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15), 
wstęp wolny

• godz. 18.00: Atom String Quartet i Cezariusz 
Gadzina – koncert w ramach festiwalu Pal-
mJazz, CK Jazovia (Rynek 10)

• godz. 18.00: Calvi Cantores – koncert muzyki 
rozrywkowej, Centrum Kulturalno-Sportowe 
Łabędź (ul. Partyzantów 25) 

• godz. 18.00: Czwartki z Zasadami – spotka-
nie z grami planszowymi, Stacja Artystyczna  
RYNEK (Rynek 4), wstęp wolny

• godz. 20.00: Jazz Jam – Czwartek Jazzowy, 
Śląski Jazz Club (Rynek 18, wejście od Pl. In-
walidów Wojennych)

• godz. 21.00: Anthony Strong – koncert w ra-
mach festiwalu PalmJazz, CK Jazovia (Rynek 10)

31 PAźDZIERNIKA (SOBOTA)
• godz. 17.00: „Tannhäuser” Ryszarda Wa-

gnera – Transmisje z Metropolitan Opera,  
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

• godz. 18.00: Koncert Reformacyjny – Cry-
stal String Quartet w ramach festiwalu  
All’Improvviso, Ewangelicki Kościół  
Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19), wstęp 
wolny

2 LISTOPADA  
(PONIEDZIAŁEK)
• godz. 18.00 : Tomek Mucha Trio – koncert  

w ramach Zaduszek Jazzowych festiwalu Pal-
mJazz, COK „Perełka” (ul. Studzienna 6)

• godz. 21.00: Backspace Duo – koncert  
w ramach Zaduszek Jazzowych festiwalu  
PalmJazz, COK „Perełka” (ul. Studzienna 6)

3 LISTOPADA (WTOREK)
• godz. 17.00: „Ziemia obiecana” – pokaz  

w ramach akademii Polskiego Filmu, Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

• godz. 17.00: „Księżycowe noce” – premiera 
tomiku poezji Marty Maliszewskiej, Stacja 
Artystyczna RYNEK (Rynek 10), wstęp wolny

4 LISTOPADA (ŚRODA)
• godz. 9.00: Konkurs pieśni patriotycznej, 

MDK w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)
• godz. 17.30: Foto Stacja – warsztaty foto-

graficzne dla początkujących i zaawansowa-
nych, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 10)

A TAKŻE: 
• Do 22 listopada: Wystawa zdjęć o tematyce 

jazzowej, autorstwa Janusza Różańskiego  
w ramach festiwalu PalmJazz, galeria CK Ja-
zovia ( Rynek 10)

• Do 31 grudnia: Brzmienie ciszy – wystawa 
malarstwa Barbary Jonderko-Jagły, Galeria 
Atrium (ul. Konarskiego 18c)

• Od 31 października do 28 listopada: Pre-
zentacja prac Barbary Englender i Witolda  
Englendera w ramach OFFO – Ogólnopol-
skiego Festiwalu Fotografii Otworkowej,  
Galeria Perkoz, Filia MBP nr 5 (ul. Perkoza 12)

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie 
zostało zrobione oraz odgad-
nie tytuł książki, do której ono 
nawiązuje, może wziąć udział  
w konkursie! Bibliotekarze Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach stanęli przed obiektywem 
Bożeny Nitki. W efekcie powsta-
ły zdjęcia z literackim klimatem.  
W tym miesiącu publikujemy ko-
lejną, siedemnastą zagadkę.

Pierwsze trzy osoby, które odgadną, 
jakie miejsce w Gliwicach zostało sfo-
tografowane oraz podają tytuł książki, 
otrzymają upominki od Urzędu Miejskie-
go i od Biblioteki.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl  
w tytule wiadomości wpisując „PO NIT-
CE” do 4 listopada br. 

Podpowiedzi:
Tytuł książki: trzy kobiety, trzy historie, 
na pozór dzieli je wszystko, ale łączy myśl 
odnalezienia tego co naprawdę ważne. 
Książka pisarza francuskiego.
Miejsce: kościół na gliwickiej starówce. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Po nitce do... 
książki!
Po nitce do... 
książki!

WWW.BIBLIOTEKA.GLIWICE.PL
WWW.BOZENANITKA.COM

Antonio Sanchez wystąpi w Gliwicach  
ze swym zespołem już 20 października

http://www.bibloteka.gliwice.pl
http://www.bozenanitka.com

