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Kto najlepiej  
pisze o Gliwicach?

Rusza kolejna edycja konkursu Prezy-
denta Miasta Gliwice na najlepszą pracę 
licencjacką, magisterską i doktorską do-
tyczącą Gliwic. Regulamin konkursu znaj-
dziesz w tym wydaniu „MSI” na stronach 
z ogłoszeniami. 

Zamanifestuj  
swój patriotyzm!

Zbliża się Narodowe Święto Niepod-
ległości. Obchody rozpoczną się 10 listo-
pada i potrwają do 11 listopada. Główne 
uroczystości odbędą się tradycyjnie na 
Placu Marszałka Piłsudskiego w Gliwicach. 
Zapraszamy do świętowania. 

Nowe boiska.  
Dla każdego!

Gliwice stawiają na zdrowie i dobrą 
kondycję. Właśnie zostały oddane do 
użytku wielofunkcyjne boiska w dwóch 
gliwickich szkołach i już przymierzamy się 
do otwarcia kolejnego!

Amok – od juniora  
do seniora

W gliwickim kinie wiedzą jak zarazić 
pasją do kina najmłodszych, zaciekawić 
młodzież, uatrakcyjnić naukę akademicką  
i zapewnić rozrywkę seniorom – Amok ma 
w swojej ofercie wydarzenia dla każdej 
grupy wiekowej.
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ul. Jana Śliwki
DTŚ: wkrótce otwarcie
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Zakończyła się przebudowa skrzyżowania u zbiegu ul. Daszyńskiego, Sowińskie-
go, Kozłowskiej i Mickiewicza. Kierowcy mogą już korzystać z nowopowstałego  
w tym miejscu ronda. Równolegle z przebudową skrzyżowania wykonano również 
modernizację ul. Radiowej. – Wymieniono nawierzchnię jezdni oraz ułożono nowy 
chodnik. Wygospodarowano też 30 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepeł-
nosprawnych – mówi Jadwiga Stiborska, rzecznik ZDM w Gliwicach. Nowy asfalt 
ułożono także na ul. Sowińskiego. Zmodernizowano również pobliski skwer Kežmarok.

Rondo już gotowe. Można jechać

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Gliwickie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie w środę  
(11 listopada) Msza św. w intencji Ojczyzny w katedrze pw. św. Apostołów Piotra  
i Pawła. Początek – godz. 12.30. Uczestnicy uroczystości wyruszą potem w stronę 
Placu Marszałka Piłsudskiego. Około godz. 14.30 żołnierze złożą tam meldunek 
wojskowy, podniosą flagę. Odegrany zostanie hymn państwowy. Przewidziano 
tradycyjny Apel Poległych i salwę honorową. Reprezentanci organizacji społecz-
nych i władz samorządowych złożą pod monumentem wieńce i wiązanki kwiatów. 

Już po raz piąty Międzynarodowy Turniej Piłki Wodnej Kadetów o Puchar Niepod-
ległości będzie gościł w Gliwicach. Zawody odbędą się w dniach 6-8 listopada 
w krytej pływalni „Olimpijczyk”. Do Gliwic przyjadą zespoły z Niemiec, Białorusi, 
Litwy, Słowacji, Ukrainy. Polskę będzie reprezentować zespół z Bytomia. Rozgrywki 
rozpoczną się w piątek (6.11) o godz. 16.00. W sobotę (7.11) zawodnicy rozpoczną 
rywalizację o godz. 9.00. Finałowe mecze zobaczymy w sobotę (7.11) w godz. 15.00 
– 19.00 oraz w niedzielę (8.11) w godz. 9.00 – 12.00.  Wstęp na trybuny jest wolny. 

W Willi Caro można podziwiać „ducha wojownika i kunszt artysty” czyli przed-
mioty związane z legendarnymi, japońskimi rycerzami. W związku z wystawą 
muzealnicy zapraszają też na tematyczne warsztaty. Podczas pierwszego spo-
tkania uczestnicy tworzyli repliki samurajskich masek, słuchali opowieści, które 
ilustrują drzeworyty i poznawali  dzieje 47 roninów oraz sławnej japońskiej wo-
jowniczki – Tomoe Gozen. Informacji o kolejnych warsztatach szukajcie na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl. 

W 14. kolejce piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice pokonał u siebie Zagłębie Lubin 
2:0 (1:0) i powiększył swoją przewagę do ośmiu punktów. Bohaterem spotkania 
został Josip Barisić – strzelec obu goli. Postawę piłkarzy w meczu przeciwko  
„Miedziowym” pochwalił trener Radoslav Latál, który wspomniał również o bardzo 
trudnych warunkach, jakie postawili goście. Kolejny mecz gliwiczanie rozegra-
ją w Białymstoku z miejscową Jagiellonią. Spotkanie rozpocznie się w sobotę,  
7 listopada, o godz. 20.30. 

Gliwice odwiedziła trzyosobowa delegacja z miasta partnerskiego Bottrop w Niem-
czech. Goście mieli okazję poznać ważne, historyczne punkty naszego miasta takie 
jak Radiostacja, starówka i Zamek Piastowski, ale też przykłady nowoczesnych 
rozwiązań zastosowanych m.in. w Centrum Sterowania Ruchem. Podczas wi-
zyty w Gliwicach odwiedzili też budowę Hali Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu  
w Nowych Gliwicach. Był czas na relaks w Palmiarni Miejskiej i kibicowanie liderowi 
polskiej ekstraklasy podczas meczu z Koroną Kielce, na stadionie przy ul. Okrzei. 

Zamanifestuj swój patriotyzm!

O Puchar Niepodległości w Olimpijczyku…

OKO w OKO z samurajem!

Bo jak nie Piast, to kto…?

Goście z Bottrop odwiedzili Gliwice
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Zakończył się kolejny etap budowy gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnico-
wej. Przebudowano odcinek ul. Orlickiego i Śliwki. Powstał też most nad Kłodnicą.  
Ulice, wraz z nowym obiektem, zostaną oddane do użytku kierowców po uzyskaniu 
stosownych pozwoleń, najprawdopodobniej 9 listopada. Potężne i skomplikowane 
przedsięwzięcie, o wartości niemal miliarda złotych, posuwa się do przodu.

Roboty na budowie śród-
miejskiego odcinka Drogowej 
Trasy Średnicowej w Gliwicach są 
zaawansowane w 90%. Budowa 
rozpoczęła się w 2012 r. Obecnie 
inwestycja jest już na finiszu, 
krajobraz drogowy zmienia się 
niemal z dnia na dzień, a postępy 
prac są widoczne gołym okiem. 
Na budowie pracuje obecnie  
ok. 700 robotników i 500 maszyn.

Otwarcie ul. Śliwki i nowy 
most nad Kłodnicą

W najbliższych dniach dro-
gowcy udostępnią kierowcom 
kolejny, zamknięty dokładnie rok 
temu, 450-metrowy fragment 
układu drogowego biegnący  
ul. Śliwki i Orlickiego. Powstaje tu 
jeden z węzłów z DTŚ. W piątek, 
6 listopada, Wojewódzki Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego 
przeprowadzi kontrolę. Jeśli opi-
nia będzie pozytywna, być może 

już w poniedziałek, 9 listopada, 
o godz. 11.00 zostaną otwarte 
dla ruchu ul. Śliwki, Orlickiego  
i ul. Wybrzeże Armii Krajowej. 
Kierowcy proszeni są o szczególne 
zwrócenie uwagi na oznakowanie 
nowo otwartych dróg – zostanie 
przywrócona poprzednia orga-
nizacja ruchu. Z ul. Nadrzecznej 
ruch będzie kierowany tylko  
w prawą stronę. Analogicznie 
będzie w przypadku ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej. 

– Dawna organizacja zostanie 
przywrócona, a objazd zlikwido-
wany. Ruch zostanie skierowany 
na ul. Jana Śliwki, co wpłynie 
na odciążenie DK 88. Docelowo  
ul. Śliwki będzie skomunikowana 
z DTŚ za pomocą czterech łącznic 
tworzących węzeł drogowy – wy-
jaśnia Maciej Tomczak, inżynier 
kontraktu DTŚ na odcinku G2.

W ciągu ul. Jana Śliwki, nad 
Kłodnicą, powstał most o długo-

ści 27 m. Biegną nim dwie jezdnie  
o szerokości 11,5 m oraz 8 m. 
Jedną pojedziemy w stronę ul. To-
szeckiej, drugą – do centrum mia-
sta. Wzdłuż mostu położono też 
chodnik o szerokości 2,7 m i za-
instalowano oświetlenie. Roboty 
w tym rejonie poprzedziły prace 
przedzbrojeniowe – przebudowa-
no sieć kanalizacyjną, wodociągo-
wą, gazową, elektroenergetyczną 
oraz teletechniczną.

DTŚ – ostatnia prosta
Kolejnym etapem inwesty-

cji będzie oddanie do użytku 
fragmentu ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego, nowego ronda 
u zbiegu ul. Franciszkańskiej, Ja-
giellońskiej i Hutniczej, ul. Dubois, 
Fredry i Częstochowskiej. Zakoń-
czenie wszystkich prac budowla-
no-montażowych zaplanowano 
na koniec 2015 r. Śródmiejskim 
fragmentem „średnicówki” 

przejedziemy wiosną przyszłego 
roku, po zakończeniu przeglądów 
i odbiorów. Inwestycja znacznie 
wpłynie na komfort codzien-
nego życia mieszkańców Śląska 
– poprawi komunikację, odciąży 
lokalne drogi, umożliwi sprawne 
i szybkie poruszanie się. Dla wielu 
ludzi oznacza to m.in. szybszy niż 
obecnie dojazd do pracy.

Inwestycja jest współfinan-
sowana przez Unię Europejską, 
z kredytu zaciągniętego przez 

rząd w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, państwowej 
rezerwy subwencji ogólnej oraz 
z budżetu miasta. Wykonawcą 
inwestycji jest konsorcjum firm 
Eurovia Polska S.A. i PORR. Na 
mocy porozumienia inwestycję 
realizuje Województwo Śląskie, 
a inwestorem zastępczym jest 
DTŚ S.A.

(mf)

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA

Projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013

DTŚ: wkrótce  
otwarcie ul. Jana Śliwki 

Odcinek ul. Orlickiego i Śliwki, wraz z mostem  
nad Kłodnicą jest już gotowy. W piątek, 6 listopada, 
nastąpi odbiór inwestycji

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki
fo

t. 
K.

 K
rz

em
iń

sk
i/D

TŚ
 S

.A
.

http://www.dts.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  45/2015 (768), 5 listopada 20154

Gliwickie szkoły pięknieją i stają się coraz bardziej 
przyjazne uczniom. Młodzi gliwiczanie mogą nie tylko 
uczyć się w komfortowych warunkach, ale też korzy-
stać z nowoczesnych, przyszkolnych boisk. A tych jest 
coraz więcej w naszym mieście. Właśnie oddano do 
użytku dwa kolejne.

Zmodernizowane boiska po-
wstały przy Szkole Podstawowej 
nr 11 przy ul. Pocztowej 31 oraz 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 7 przy ul. Ligonia  
w Gliwicach. 

W SP 11 powstał kompleks 
z boiskiem wielofunkcyjnym 
do piłki nożnej i ręcznej oraz 
koszykówki i siatkówki, z poliu-
retanową nawierzchnią i piłko-
chwytami, trzytorowa bieżnia 
ze skocznią do skoku w dal, 
teren do gier i zabaw, chodniki 
wyłożone betonową kostką, 
parkingi, monitoring, elementy 
małej architektury, ponadto 
domki narzędziowe, kanalizacja 
deszczowa i sanitarna oraz droga 

pożarowa z placem manewro-
wym. Teren został oświetlony  
i ogrodzony, a także zagospoda-
rowany zielenią. 

– Nowocześnie urządzony 
i wyposażony obiekt sportowy 
powstał z myślą o dzieciach, 
młodych sportowcach i miesz-
kańcach dzielnicy Ligota Zabrska. 
Uroczyste oddanie do użytku 
kompleksu zmodernizowanych 
boisk połączyliśmy z dorocznym 
Świętem Pieczonego Ziemnia-
ka. Uroczystość z pewnością na 
długie lata zapisze się w historii 
szkoły – powiedziała „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gli-
wice” Iwona Hrycyna-Mutz, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 11.

W uroczystym otwarciu wziął 
udział Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic. Podczas inau-
guracji, połączonej ze świętem 
pieczonego ziemniaka, przecięto 

wstęgę i poświecono boiska. Nie 
obyło się też bez ochrzczenia no-
wej inwestycji – symbolicznego 
wbicia piłki do bramki. Podczas 
otwarcia, z programem arty-
stycznym i sportowym wystąpili 
uczniowie SP 11. 

Inwestycja kosztowała ok. 
1,5 mln zł. Została sfinansowa-
na z budżetu miasta i uzyskała 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 
350 300 zł. 

W ZSP nr 7 przy ul. Ligonia 
również zmiany – boiska prze-
budowano na wielofunkcyjny 
plac sportowy. Powstały dwa 
boiska do koszykówki dla dzieci 
od wieku przedszkolnego do 
III klasy oraz większe dla klas 
IV – VI, boisko do piłki ręcznej 
z nawierzchnią poliuretanową  
i piłkochwytami, a także bież-
nie: 4-torowa prosta o długości  
60 m, okólna o długości 200 m 
oraz 40-metrowa do skoku w dal, 
z zeskokiem. Teren oświetlono  

i ogrodzono. Przygotowano też 
parking i instalację kanalizacji 
deszczowej. Na terenie sporto-
wym pojawiły się ławki i kosze, 
monitoring oraz chodniki. Cało-
ści dopełniła zieleń. Inwestycja 
kosztowała ponad 1,3 mln zł. 
Wielkie otwarcie kompleksu, 
z udziałem zawodników Piasta 
Gliwice oraz korowodem spor-
towców w iście olimpijskim stylu 
nastąpi w czwartek, 5 listopada.

– Nasz nowy kompleks 
sportowy wygląda imponująco. 
Boiska będą służyły zarówno 
uczniom naszej szkoły, jak i oko-
licznym mieszkańcom – obiekt 
po uroczystym otwarciu będzie 
dostępny dla każdego – mówi Jo-
lanta Winkler, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 7.

W drugiej połowie listopada 
uroczyście zostanie oddane do 
użytku kolejne boisko wielofunk-
cyjne – w Szkole Podstawowej  
nr 7 przy ul. Tarnogórskiej. 

(mf)

INWESTYCJE/EDUKACJA

Nowe boiska dla każdego

Konflikty najlepiej rozwiązywać rozmawiając – to za-
sada, którą powinniśmy kierować się od najmłodszych 
lat.  W Gliwicach będzie ją promował pilotażowy pro-
jekt Mediacje Rówieśnicze, który wystartował w Zes- 
pole Szkolno-Przedszkolnym nr 7. 

W Szkole Podstawowej z Od- 
działami Integracyjnymi  nr 10, 
wchodzącej w skład zespołu, 
uruchomiono Szkolny Punkt 
Mediacji Rówieśniczej, który 
powstał we współpracy z Ośrod-
kiem Mediacji Fundacji Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. 
Uroczyste otwarcie punktu od-
było się 21 października. 

– Mediacje to nie tylko poro-
zumienie, ale przede wszystkim 
przepis na poprawę komunikacji 
między ludźmi, alternatywny spo-
sób na rozwiązywanie konfliktów 
i sporów, a co za tym idzie napra-
wę relacji z drugim człowiekiem. 
Takie miejsca są po to, by nauczyć 
się rozmawiać – podkreślili pod-
czas uroczystości przedstawiciele 
Ośrodka Mediacji.

Na otwarciu obecny był m.in. 
minister sprawiedliwości Borys 
Budka, który wyraził nadzieję, 
że dzięki projektowi uczniowie 
nie będą próbować rozwiązy-
wania konfliktów siłą, a swoimi 
umiejętnościami mediacyjnymi 
podzielą się ze starszymi. 

Szkolne centrum mediacji 
ma pomóc edukować dzieci  

i młodzież w zakresie metod polu-
bownego rozwiązywania sporów 
i uczyć tolerancji oraz otwartości 
na drugiego człowieka. Tematy 
te będą poruszane na lekcjach 
wychowawczych, a odpowiednio 
przeszkoleni uczniowie pod opie-
ką pedagoga będą mogli samo-
dzielnie przeprowadzać mediacje 
w swoim środowisku. 

W ramach Mediacji Rówie-
śniczych przeprowadzane będą 
również szkolenia dla nauczycieli, 
które pozwolą wypracować me-
chanizmy pomocne w sytuacjach 
konfliktowych, oddzielaniu emo-
cji od problemu, skupianiu się na 
poszukiwaniu rozwiązań i docho-
dzeniu do porozumienia.

(mag)

Mediacji uczą 
od małego

W zdrowym ciele zdrowy duch!  
Boisko przy SP nr 11 już otwarte!

Boiska przy ZSP nr 7 to gratka  
dla każdego. Mogą z nich  
korzystać nie tylko uczniowie,  
ale każdy miłośnik sportu
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KULTURA

Rusza siedemnasta edycja Międzynarodowego Gliwickiego Festi-
walu Gitarowego. Wirtuozi gitary klasycznej wystąpią przed gliwic-
ką publicznością w cztery listopadowe niedziele. Pierwszy koncert  
już 8 listopada (niedziela) o godz. 18.00 w Centrum Edukacyjnym  
im. Jana Pawła II w Gliwicach. 

Na scenie pojawi się pochodzący  
z Neapolu Antonio De Innocentis, który 
swój pierwszy recital gitarowy zagrał 
w 1980 roku. Od tego czasu koncerto-
wał na całym świecie (Wielka Brytania, 
Hiszpania, Norwegia, Polska, Austria, 
Niemcy, Włochy, USA). Był pierwszym 
gitarzystą, który wykonał „24 Kaprysy  
N. Paganiniego” podczas jednego recita-
lu we włoskim Avellino. Nagrał siedem 
płyt: „Guitar Recital” (1997 r.), „Pre-
miere!” (2004 r.); „Live at Kellie Castle”  
(2005 r.), „Return to Glenmore” (2005 r.), 
„The 24 Caprices op. 1 by N. Paganini”  
(2010 r.), „Vive la France!” (2011 r.) oraz 
„Dialogues” (2013 r.). Wydał też własne 
opracowanie szkockich tematów lu-
dowych w Lathkill Music Publications,  
a latem 2009 roku skomponował ścieżkę 
dźwiękową do monologu teatralnego 

„Giuseppina – Una donna del Sud”, któ-
rego autorem jest włoski aktor Pierluigi 
Tortora. 

Drugim artystą, który wystąpi  
w trakcie pierwszego festiwalowego 
koncertu jest urodzony w Rzymie Andrea 
De Vitis. Tylko w ostatnich kilku latach 
zdobył ponad 30 nagród w licznych  
międzynarodowych konkursach. Występo-
wał w prestiżowych salach koncertowych 
Włoch, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Belgii, 
Holandii, Polski, Czech i Węgier. Jego re-
citale przyjmowane są z wielką aprobatą 
zarówno słuchaczy, jak i fachowej prasy. 
Podobne opinie zebrał jego debiutancki 
krążek „Colloquio con Andrés Segovia”. 
Warto wspomnieć, że gitarę dla muzyka 
zbudował znany belgijski lutnik Walter 
Verreydt. – Zobaczymy dwóch artystów, 
którzy – co ciekawe – nie będą grali  

w duecie. To festiwalowa nowość. Naj-
pierw zagra Antonio De Innocentis,  
a następnie wystąpi Andrea De Vitis.  
W programie pojawi się na pewno 
ciekawa muzyka włoska i hiszpańska. 
Enigmatycznie dopowiem, że będzie tak-
że… polskość – zapowiada Gerard Drozd, 

organizator i dyrektor artystyczny Między-
narodowego Gliwickiego Festiwalu Gita-
rowego. Impreza została dofinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice. Bilety, w cenie 
20 złotych, będą do nabycia bezpośrednio 
przed koncertem. 

(as)

Gliwickie kino Amok ma w swojej 
ofercie filmy i wydarzenia dla wi-
dzów w każdym wieku. Najmłodsi 
mogą wziąć udział w Dziecięcym 
Saloniku Filmowym i Przedszkol-
nej Akademii Filmowej, na mło-
dzież szkolną czeka Młodzieżowa 
Akademia Filmowa, dla studen-
tów i dorosłych przygotowano 
Akademię Polskiego Filmu. Są też 
specjalne seanse dla seniorów. 

Oglądania i rozumienia filmów warto 
uczyć od najmłodszych lat. To zadanie re-
alizuje Przebojowa i Fachowa Przedszkol-
na Akademia Filmowa – w skrócie PIF PAF. 
Żeby, zgodnie z nazwą, było wystrzałowo 
pracownicy kina przygotowują dla dzieci 
gry, zabawy, konkursy i projekcje multi-
medialne. Przedszkolaki mają też okazję 
zwiedzić rożne zakamarki kina i samemu 

stworzyć krótkie scenki filmowe. Każdym 
dziewięćdziesięciominutowym zajęciom 
towarzyszy też projekcja bajek. Godziny 
spotkań z grupami zorganizowanymi usta-
lane są indywidualnie. 

Planując rodzinne wyjście do kina 
warto zabrać najmłodszych na Dziecię-
cy Salonik Filmowy. To comiesięczne 
spotkania z filmami i ciekawymi gośćmi, 

które nawiązują do tradycji niedzielnych 
poranków filmowych. W tym roku, oprócz 
krótkometrażowych bajek i animacji,  
w programie są też filmy aktorskie, peł-
nometrażowe. Najbliższy salonik będzie 
okazją, by zobaczyć na dużym ekranie 
Gliwice – 8 listopada wyświetlany będzie 
„Klub Włóczykijów”, który kręcono m.in. 
w naszym mieście. 

Edukacja filmowa jest ważna na 
każdym etapie nauki. Dlatego z myślą  
o uczniach funkcjonuje w Gliwicach Mło-
dzieżowa Akademia Filmowa. Cykliczne 
spotkania z dobrymi filmami uczą wrażli-
wości na tę dziedzinę sztuki i interpretacji 
kinowych obrazów. Są dostosowane do 
wieku odbiorców i podzielone na seanse 
dla: uczniów pierwszych trzech klas szkoły 
podstawowej, uczniów klas IV – VI, gim-
nazjalistów i uczniów szkół średnich. Zor-
ganizowane grupy szkolne mogą wybrać 
się na pojedynczy sens lub zaplanować 
uczestnictwo w kilku spotkaniach i wyku-
pić karnety.

W Amoku można też studiować fil-
mowe dzieła na poziomie akademickim. 
Akademia Polskiego Filmu to cotygodnio-
we zajęcia, które składają się z godzinnych 

wykładów i projekcji filmowych. Przez 
cztery semestry jej słuchacze zdobywa-
ją wiedzę na temat dorobku rodzimej 
kinematografii. Studenci, po uzgodnie-
niu z wykładowcami, mogą starać się  
o zaliczenie z uczestnictwa w akademii 
w ramach przedmiotu fakultatywnego. 
Wykłady i pokazy są też otwarte dla wol-
nych słuchaczy. Na najbliższym spotkaniu 
w ramach Akademii Polskiego Filmu,  
10 listopada, widzowie zobaczą „Czło-
wieka z marmuru” i wysłuchają wykładu, 
który wygłosi dr Michał Pabiś-Orzeszyna.

I jeszcze propozycja dla seniorów  
– z myślą o nich gliwicki Amok przygoto-
wuje specjalne seanse, które są okazją nie 
tylko do obejrzenia dobrego filmu, ale też 
wyjścia z domu i nawiązania nowych zna-
jomości. Chętnych nie brakuje. 

W ramach najbliższego seansu 18 lis- 
topada seniorzy obejrzą film „11 minut”.

Więcej informacji o cyklach i aktu-
alnym repertuarze można znaleźć na 
stronie:

(mag)

Czas na gitarę!

Amok dla każdego!

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

WWW.AMOK.GLIWICE.PL
Tomasza Karolaka, biegającego  
po gliwickiej starówce, zobaczymy  
w filmie „Klub Włóczykijów” w Dziecięcym 
Saloniku Filmowym 8 listopada
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http://www.amok.gliwice.pl
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WYBORY DO RAD OSIEDLI

15 listopada 2015 r. odbędą się wybory 
do Rad Osiedli, do których zgłoszono 
więcej niż 15 kandydatów:
1. Baildona      – 43 kandydatów
2. Bojków      – 18 kandydatów
3. Kopernika      – 33 kandydatów
4. Ligota Zabrska      – 16 kandydatów
5. Łabędy      – 30 kandydatów
6. Sikornik      – 19 kandydatów
7. Sośnica      – 17 kandydatów
8. Stare Gliwice      – 17 kandydatów
9. Śródmieście      – 29 kandydatów
10. Wilcze Gardło      – 20 kandydatów
11. Wojska Polskiego   – 20 kandydatów
12. Wójtowa Wieś      – 16 kandydatów
13. Zatorze      – 22 kandydatów

Do następujących Rad Osiedli zgłoszono  
15 kandydatów. W tych osiedlach wybory 
nie odbędą się, a w skład Rad Osiedli wejdą 
zarejestrowani kandydaci:
1. Czechowice      – 15 kandydatów
2. Obrońców Pokoju  – 15 kandydatów
3. Ostropa      – 15 kandydatów
4. Szobiszowice      – 15 kandydatów
5. Trynek      – 15 kandydatów
6. Żerniki      – 15 kandydatów

Do następujących Rad Osiedli zgłoszono mniej 
niż 15 kandydatów. W tych osiedlach Rady 
Osiedli uznaje się za niewybrane i ponowne 
wybory w trakcie kadencji nie odbędą się:
1. Brzezinka      – 13 kandydatów
2. Politechnika      – 2 kandydatów

Przewodniczący  
Miejskiej Komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach

Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla BAILDONA  

w Gliwicach 
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Baran Wojciech
2. Baranowska Jolanta
3. Cebula Elżbieta
4. Chirowska Kinga
5. Chmielewska Ewa
6. Dąbrowska Bernadeta
7. Dąbrowski Henryk 
8. Dersiewicz Agnieszka
9. Dzieżyc Małgorzata
10. Frączek-Wiercigroch 

Monika 
11. Grabias Adam
12. Grudnik Paweł
13. Hulek Ewa
14. Janik Lidia
15. Janowska Aleksandra
16. Jasińska Krystyna
17. Jeleniewska Joanna
18. Kamińska Iwona
19. Kamiński Kamil
20. Kiecko Roman
21. Kochański Piotr
22. Kowalski Bartłomiej

23. Kożuszek Piotr
24. Krzyżoś Kamil
25. Kulig Michał
26. Kuncewicz Michał
27. Łój Łukasz
28. Makota Paweł
29. Mianecka Jolanta
30. Mikołajczak Jan
31. Miszczyk Przemysław
32. Nieckarz Jakub
33. Partyka Marek
34. Pieńkowska Grażyna
35. Piskorska Barbara 

Anna
36. Rogoda Agnieszka
37. Rogoda Kamil
38. Straszak Piotr
39. Szuper Jolanta
40. Szymala Józef
41. Śliwa Aleksandra
42. Tokarski Andrzej
43. Tyrała Krzysztof

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla SIKORNIK  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Borecka Justyna 
2. Brzezicki Ryszard 
3. Czarnecki Dariusz 
4. Czarny Sebastian 
5. Dragon Dominik 
6. Dragon Grzegorz 
7. Grela Piotr 
8. Hojowski Przemysław 
9. Kacy Roman 
10. Kapusta Paweł 

11. Kolanek Jerzy 
12. Kosiński Wojciech 
13. Linek Krzysztof 
14. Mandrak-Schlifka 

Dominika 
15. Skwara Bernard 
16. Skwara Łukasz
17. Węglarz Bogusław 
18. Wiszniewski Jacek
19. Zimmer Robert

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla BOJKÓW  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Bakun Sławomir
2. Borc Jacek 
3. Bosakowska Barbara 
4. Gorczyński Grzegorz 
5. Kogut Zbigniew 
6. Kowalczyk Małgorzata 
7. Niewiem Krystian 
8. Perek Kazimierz 
9. Salamon Łukasz 
10. Sąsiadek Kamil 

11. Stepowany Marta 
12. Szajnakowska- 

Sąsiadek Patrycja 
13. Świątek Krzysztof 
14. Wiński Waldemar 
15. Woźniak-Piśnicka 

Monika 
16. Wróblewska Agata 
17. Wróblewski Paweł 
18. Zydroń Paweł 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY  
do Rady Osiedla BAILDONA
odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.

w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, mieszcząca 
się w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy 
ul. Chorzowskiej 5, obejmująca następujące ulice: 
Chorzowska od nr 2 do nr 42 parzyste i od nr 1 do nr 39 
nieparzyste, Lindego, Młodego Hutnika, Świętej Elżbiety.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, mieszcząca 
się w Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Brzozowej 50, 
obejmująca następujące ulice: Akacjowa, Brzozowa, 
Chorzowska od nr 44 do końca parzyste i od nr 41 do 
końca nieparzyste, Dębowa, Gajdy, Grabowa, Grażyny, 
Idy, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kapliczna, Nad 
Bytomką, Topolowa, Towarowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, mieszczą-
ca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy  
ul. Sportowej 17, obejmująca następujące ulice: Bło-
gosławionego Czesława od nr 17 do końca nieparzyste  
i od nr 30 do końca parzyste, Franciszkańska od nr 13 do 
końca wszystkie, Gdańska. Modrzejewskiej, Przewozo-
wa, Sportowa, Świętej Cecylii.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, mieszcząca 
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Ro-
botniczej 6, obejmująca następujące ulice: Baildona, 
Chałupnicza, Królewskiej Tamy, Odlewników, Olszynki, 
Pola, Robotnicza, Szczepanowskiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, mieszcząca 
się w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, 
ul. Hutnicza 9-9A, obejmująca następujące ulice: Bło-
gosławionego Czesława od nr 1 do nr 15 nieparzyste 
i od nr 2 do nr 28 parzyste, Franciszkańska od nr 1 do 
nr 11 wszystkie, Hutnicza, Jagiellońska, Kostki, Krzywa, 

WYBORY 
do Rady Osiedla BOJKÓW

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00

w następującej siedzibie:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Spacerowej 6, 
obejmująca cały obszar osiedla (ulice: Bojkowska od  
nr 101 do końca wszystkie, Chabrowa, Chmielna, Dożynko-
wa, Glebowa, Gronowa, Gryczana, Jeziorna, Jęczmienna, 
Knurowska, Koniczynowa, Kwiatów Polnych, Lniana, Łano-
wa, Łąkowa, Miodowa, Orkiszowa, Parkowa, Pistacjowa, 
Plonowa, Rolników, Rzepakowa, Sienna, Smolnicka, Sno-
powa, Spacerowa, Szparagowa, Świętego Brata Alberta, 
Urodzajna, Warzywna, Zielna, Żeńców, Żytnia).

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla LIGOTA ZABRSKA  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Cieśla Aleksander
2. Dutkiewicz Bartłomiej
3. Grabiec Marcin
4. Kochoń Jerzy
5. Lisek Patryk
6. Łojewska Dorota
7. Łuba Aneta
8. Możdżeń Michał

9. Pierzchała Łukasz
10. Sosna Aleksandra
11. Tomczak Mateusz
12. Włodarczyk Marcin
13. Wodka Piotr
14. Wójcik Aneta
15. Wójtowicz Wojciech
16. Ziach Marcin

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
do Rady Osiedla LIGOTA ZABRSKA

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00

w następującej siedzibie:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Pocztowej 31, 
obejmująca cały obszar osiedla (ulice: Błonie, Ceglarska, 
Cicha, Dojazdowa, Dolna, Górna, Górników, Klonowa, Ku-
jawska do nr 1 do końca nieparzyste i od nr 34 do końca 
parzyste, Okrężna, Panewnicka, Płażyńskiego, Pocztowa, 
Pszczyńska od nr 133 do końca nieparzyste i od nr 200 
do końca parzyste, Rymera, Samotna, Świętego Jacka, 
Świętego Józefa).

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
 do Rady Osiedla SIKORNIK
odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.

w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1, 
obejmująca następujące ulice: Drozdów, Jaskółcza, 
Kochanowskiego od nr 1 do nr 24 wszystkie, Kosów, 
Marzanki od nr 18 do końca wszystkie, Nowy Świat od 
nr 25 do końca wszystkie, Opawska, Rybnicka od nr 20 do 
nr 54 parzyste, Sikornik, Skowrończa, Ziębia.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, mieszczą-
ca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy  
ul. Sikornik 34, obejmująca następujące ulice: Bekasa, 
Cyraneczki, Czajki, Czapli, Derkacza, Kokoszki, Mewy, 
Pliszki, Rybitwy, Zimorodka.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kormora-
nów 23, obejmująca następujące ulice: Biegusa, Bielika, 
Kolibrów, Kormoranów, Krucza, Orłów, Olchowa, Pelika-
na, Perkoza, Słowików, Wilgi, Żurawia.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, mieszczą-
ca się w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Młodych 
Patriotów 10, obejmująca następujące ulice: Gipsowa, 
Rybnicka od nr 56 do końca parzyste, Ustroń.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, miesz-
cząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 18, obejmująca następujące ulice: Ma-
rzanki od nr 1 do nr 16 wszystkie, Nowy Świat od nr 11 
do nr 23 nieparzyste i od nr 6 do nr 24 parzyste, Rybnicka 
od nr 2 do nr 18 parzyste.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY  
do Rady Osiedla KOPERNIKA

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, mieszcząca się 
w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych przy  
ul. Syriusza 30, obejmująca następujące ulice: Bereniki, Centau-
ra, Darz Bór, Gajowa, Galaktyki, Gwiazdy Polarnej, Jowisza, Knie-
jowa, Las Łabędzki, Oriona, Perseusza, Pod Borem, Saturna, 
Syriusza, Świerkowa, Toszecka od nr 101 do nr 148 wszystkie.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, mieszczą-
ca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy  
ul. Kopernika 63, obejmująca następujące ulice: Andro-
medy, Bończyka, Harcerska, Kopernika, Myśliwska do  
nr 23 wszystkie, Pionierów, Sokoła, Toszecka od nr 86 do  
nr 100 wszystkie, Wielkiej Niedźwiedzicy.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla KOPERNIKA  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Blechinger Irena
2. Buchta Jacek
3. Dobrzańska Bogumiła
4. Drzymała Anna
5. Fedorek Bogusław
6. Gabryś Arkadiusz
7. Grabarczyk Andrzej
8. Grabka Henryk
9. Grzyb Danuta
10. Hodura Jessica
11. Hodura Patryk
12. Janiszek Marek 

Andrzej
13. Jaskulska Iwona
14. Jastrząb Leszek Piotr
15. Jurczyk Maciej Jacek
16. Kapuściński Witold
17. Kwiecień Sebastian
18. Majgier Andrzej
19. Malec Ryszard

20. Matysik Zofia Halina
21. Michczyński Adam
22. Michczyński Jakub
23. Nafalska Krystyna 

Halina
24. Opach Jacek Jerzy
25. Pikulska-Stępień 

Anna
26. Pluta Krystyna
27. Podmagórska Zofia 
28. Sarliński Krzysztof
29. Suruło Leszek
30. Szczepaniak Tadeusz 

Bogdan
31. Szołtysik Anna
32. Walter-Łukowicz 

Grażyna
33. Zaborska-Jaszczuk 

Barbara

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla ŁABĘDY  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Andrzejczak Marian
2. Barcik Tadeusz
3. Blaszczyk Paweł 
4. Bonk Adam
5. Brom Waldemar
6. Caban Piotr
7. Czesak Łukasz
8. Ernst-Tworek Iwona
9. Fic Bernard Jan
10. Głowacka-Mrowiec 

Alina
11. Golonka Wojciech
12. Gonera Paulina
13. Gorczyca-Kamaj 

Sabina
14. Grelski Tomasz

15. Grzechca Stefania
16. Jaros Renata
17. Kończak Barbara
18. Korus Marek
19. Kosowicz Dariusz
20. Maszniew Grażyna
21. Michalski Roman
22. Mizera Ewa
23. Molska Halina
24. Nowak Aniela
25. Pietrzak Bogusław
26. Połonowski Adam
27. Sowa Krystyna
28. Szubert Joanna
29. Tyrakowski Jerzy Paweł
30. Tyrakowski Mikołaj

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
 do Rady Osiedla ŁABĘDY

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, miesz-
cząca się w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Staro-
miejskiej 24, obejmująca następujące ulice: Edisona, 
Eiffel’a, Einsteina, Kanałowa, Klasztorna, Leonarda da 
Vinci, Murarska, Niepaszycka, Opla, Podmokła, Pokoju, 
Portowa od 14 do końca wszystkie, Pszenna, Rzeczycka, 
Sojki, Starogliwicka od nr 1 do 100 wszystkie, Staromiej-
ska, Wiosenna, Wspólna, Wyczółkowskiego od nr 1 do  
100 wszystkie, Zacisze, Zamkowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, mieszcząca 
się w Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30, obejmują-
ca następujące ulice: Bolesława Chrobrego, Fabryczna, 
Główna, Gojawiczyńskiej, Jaracza, Kraszewskiego, Me-
chaników, Metalowców, Miła, Nad Kanałem, Oświęcim-
ska, Piękna, Plac Niepodległości, Spokojna, Wasilewskiej, 
Wierzbowa, Władysława Jagiełły, Zawadzkiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej 
14, obejmująca następujące ulice: Chatka Puchatka, 
Fiołkowa, Kwiatowa, Majakowskiego, Nałkowskiej, 
Narcyzów, Narutowicza, Olimpijska, Radosna, Różana, 
Strzelców Bytomskich od nr 1 do 61 nieparzyste i od  
nr 2 do 70 parzyste, Wolności, Wrzosowa, Zakątek 
Leśny, Zielińskiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, miesz-
cząca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
przy ul. Partyzantów 25, obejmująca następujące 
ulice: 15 Grudnia, 22 Lipca, Kosmonautów, Gorkiego, 
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Królowej Jadwigi, Paulińska, Szara, Świętej Anny, Świętej 
Katarzyny, Zabrska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Marksa, Stefana Batorego, Tuwima, Waryńskiego, 
Wieniawskiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów 25, 
obejmująca następujące ulice: Broniewskiego, Ciołkow-
skiego, Krasińskiego, Kruczkowskiego, Gałczyńskiego, 
Luksemburg, Morcinka, Niemcewicza, Pana Twardow-
skiego, Partyzantów, Piaskowa, Planetarna, Przyszowska, 
Pułaskiego, Rejtana, Rodzinna, Tęczowa, Toszecka od  
nr 149 do nr 169 wszystkie.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, mieszcząca 
się w Przedszkolu Miejskim nr 38 przy ul. Literatów 41, 
obejmująca następujące ulice: Kownackiej, Literatów, 
Makuszyńskiego, Ossolińskich, Poezji, Prozy, Satyryków, 
Szenwalda, Szlak Kolejowy, Wazów, Zapolskiej, Zygmun-
towska, Żeleńskiego-Boya.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla SOŚNICA  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Bielecka Karolina
2. Buras Andrzej
3. Chwedoruk Ewa
4. Gonciarz Jarosław
5. Gorczewski Zbigniew
6. Hiszpański Mirosław
7. Jabłoński Adam
8. Kopij Rozalia
9. Krawiec Anna

10. Matuszyński Józef
11. Pakuła Izabella
12. Samul Grzegorz
13. Sierak Grzegorz
14. Skoczylas Franciszek
15. Świerczyńska Jadwiga
16. Tyszkiewicz Stanisław
17. Zieleń Jerzy

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński Lista zarejestrowanych kandydatów

do Rady Osiedla ŚRÓDMIEŚCIE  
w Gliwicach

wybory 15 listopada 2015 r. 
1. Biegun-Awramienko 

Izabella
2. Biel Michał
3. Bieniek Bożena
4. Bieniek Marek
5. Cieszkowski Kamil
6. Cisek Teresa
7. Czajkowska-Turek 

Mirella
8. Czerniawski Wojciech
9. Deszcz Joanna
10. Drzażdżyńska Barbara
11. Giller Andrzej
12. Hałajkiewicz Mirosław
13. Kaszowski Waldemar
14. Konior Małgorzata

15. Kozioł Szymon
16. Kwiatek Robert
17. Lisowska Katarzyna
18. Mielnik Rafał
19. Pieczyrak Andrzej
20. Przytuła Bogusław
21. Rogoliński Jacek
22. Rybczak Bartosz
23. Rzepliński Robert
24. Sowińska Danuta
25. Szkoda Agnieszka
26. Tovmasyan Petros
27. Warzecha Aleksandra
28. Więcek Zbigniew
29. Wojciechowski 

Grzegorz

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla WILCZE GARDŁO  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Adamski Damian
2. Budkowska Bożena
3. Budzowski 

Przemysław
4. Czyszczoń Barbara
5. Dąbrowska Bogumiła
6. Foit Dariusz
7. Janusz Paweł
8. Jarzębowski Sławomir
9. Jureczko Andrzej
10. Kasprzak Dariusz

11. Kasprzak Tomasz
12. Kowcz Sławomir
13. Ledwoń Jakub
14. Malczewski Krzysztof
15. Malik Jarosław
16. Mandok Andrzej
17. Michta Aleksandra
18. Pietrynek Daniel
19. Władarz Agnieszka
20. Żak Janusz

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla WÓJTOWA WIEŚ  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Bartkowska Dorota
2. Eichhof Jan 
3. Fiołka Skrzyszewska 

Aldona 
4. Lubowski Zbigniew 
5. Łyda Maria Jolanta 
6. Maj-Malitowska 

Agnieszka 
7. Malitowski Jerzy 
8. Mamczyc Anna 

9. Pineles Barbara 
10. Rosławska Grażyna
11. Skrzyszewska Natalia
12. Wajda Anna
13. Warzecha Bogumiła
14. Winkler Jolanta
15. Wojtas Piotr
16. Wojtas-Swoszowska 

Justyna

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla ZATORZE  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Byrczek Michał 
2. Curyło Leszek 
3. Dąbrowska Grażyna 
4. Dąbrowska Marta 
5. Fredyk Ryszard 
6. Golec Wiesław 
7. Jasik Grzegorz 
8. Kogowska-Piasecka 

Elżbieta 
9. Kozłowski Bogdan 
10. Niekrewicz Grażyna 
11. Piasecki Tomasz 

12. Polewka Tomasz 
13. Rakowska Katarzyna 
14. Sobczyk Emilia
15. Sternik Barbara 
16. Szejka Bożena
17. Tomaszewski Janusz
18. Trzeszkowska-Nowak 

Zofia
19. Węcławik Edyta
20. Węcławik Łukasz
21. Widlarz Tomasz
22. Witkowska Katarzyna

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla STARE GLIWICE  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Adwent Danuta 
2. Ciesielski Edward
3. Czakwin Leszek
4. Gabriel Mirosław

5. Gąsior Danuta
6. Głuszczyszyn Teresa
7. Kamińska Krystyna
8. Kristman Stanisław

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla WOJSKA POLSKIEGO  

w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r. 

1. Dyło Sebastian
2. Ferdynandzki Marcin
3. Gogolińska Elżbieta
4. Hauton Marcin
5. Korolewicz Andrzej
6. Korus Mirosław
7. Ławniczak Jerzy
8. Łoś Władysław
9. Magiera Małgorzata
10. Maruda Andrzej

11. Matuszny Wojciech
12. Misztal Jarosław
13. Pawlik Krzysztof
14. Płuciennik Celina
15. Popowicz Jan
16. Staneczek Michał
17. Szafert Janusz
18. Trochimowicz Jacek
19. Wilczek Marcin
20. Zubik Krzysztof

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
 do Rady Osiedla ŚRÓDMIEŚCIE

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 28 przy ul. Księdza Strzo-
dy 4, obejmującej ulice: Basztowa, Bednarska, Białej 
Bramy, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bytomska, 
Dolnych Wałów, Dunikowskiego, Dworcowa, Kłodnicka, 
Księdza Strzody, Matejki, Mitręgi, Mleczna, Na Piasku, 
Nasyp, Okopowa, Piwna, Plac Piastów, Pod Murami, 
Rynek, Świętej Barbary, Tkacka, Wodna, Wysoka.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30, mieszcząca 
się w Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Ziemowi-
ta 12, obejmującej ulice: Jana Pawła II, Królowej Bony, 
Mikołowska, Stalmacha, Ziemowita.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 31, mieszcząca 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy  
ul. Górnych Wałów 29, obejmującej ulice: Aleja Korfan-
tego, Bankowa, Górnych Wałów, Grodowa, Kaczyniec, 
Krupnicza, Lelewela, Lompy, Miarki, Młyńska, Plac 
Mickiewicza, Plac Mleczny, Plac Wszystkich Świętych, 
Przy Raciborskiej Bramie, Raciborska, Świętokrzyska, 
Wieczorka, Zygmunta Starego do nr 19 wszystkie.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32, mieszcząca 
się w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przy ul. Barlickiego 16, 
obejmującej ulice: Aleja Przyjaźni, Barlickiego, Chudoby, 
Dubois, Fredry, Generała Berbeckiego od nr 6 do końca 
parzyste i od nr 11 do końca nieparzyste, Konopnickiej, 
Sienkiewicza, Wybrzeże Armii Krajowej, Zwycięstwa od 
nr 23 do końca nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 33, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 9, przy ul. Jana III Sobie-
skiego 14, obejmującej ulice: Chopina, Jana III Sobieskiego 
od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste, 
Kościuszki, Malinowskiego, Na Skarpie, Racławicka.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 34, mieszczą-
ca się w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Sikornik 
1, obejmującej ulice: Solskiego, Władysława Łokietka, 
Zygmunta Starego od nr 20 do końca wszystkie.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 35, mieszcząca 
się w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” przy ul. Stu- 
dziennej 1, obejmującej ulice: Generała Berbeckiego od  
nr 1 do nr 9 nieparzyste i od nr 2 do nr 4 parzyste, Gruszczyń-
skiego, Kościelna, Krótka, Plac Inwalidów Wojennych, Plac 
Marszałka Piłsudskiego, Plac Rzeźniczy, Plebańska, Powstań-
ców Warszawy, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Studzienna, 
Szkolna, Średnia, Wybrzeże Wojska Polskiego, Zwycięstwa od 
nr 1 do nr 21 nieparzyste i od 2 do nr 28 parzyste.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
 do Rady Osiedla STARE GLIWICE

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00

w następującej siedzibie:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28, mieszcząca 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy  
ul. Gomułki 16a, obejmująca cały obszar osiedla (ulice: 
Andersena, Bajkowa, Braci Grimm, Bursztynowa, Caro, 
Chemiczna, Cytadeli Warszawskiej, Dekabrystów, Diamen-
towa, Gomułki, Kasprzaka, Kona, Kozielska od nr 122 do  
nr 254 parzyste i od nr 115 do nr 207 nieparzyste, Łabędzka, 
Niedbalskiego, Ociepki, Platynowa, Sadowa, SDKPiL, Siero-
nia, Skalskiego, Srebrna, Starogliwicka od nr 101 do końca 
wszystkie, Szmaragdowa, Targosza, Wesoła, Widokowa, 
Wiejska, Willowa, Zielona, Złota, Źródlana, Żabińskiego).

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
 do Rady Osiedla WILCZE GARDŁO

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00

w następującej siedzibie:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 36, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Goździkowej 

WYBORY 
 do Rady Osiedla WÓJTOWA WIEŚ

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 42, mieszcząca się 
w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi 74, obej-
mująca następujące ulice: Ciupków, Daszyńskiego od nr 151 
do nr 290 wszystkie, Dolnej Wsi, Ficka, Głowackiego, Go-

WYBORY 
 do Rady Osiedla ZATORZE
odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.

w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 46, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Tarnogór-
skiej 59, obejmująca następujące ulice: Agrestowa, 
Aronii, Bluszczowa, Czeremchowa, Generała Zajączka, 
Jarzębinowa, Jeżynowa, Kalinowa, Koraszewskiego, 
Kruszynowa, Księdza Przyniczyńskiego, Leszczynowa, 
Leśna, Ligustrowa, Malinowa, Na Zbiegu, Podlesie, Po-
rzeczkowa, Rogera, Rolna, Rostka, Sikory, Skowrońskiego, 
Świętego Marka od nr 6 do końca wszystkie, Tarninowa, 
Tarnogórska od nr 2 do nr 150 parzyste.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 47, mieszczą-
ca się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym przy  
ul. Okrzei 20, obejmująca następujące ulice: Bienka, 
Okrzei, Poniatowskiego, Wandy.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 48, mieszcząca 
się w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy  
ul. Chorzowskiej 5, obejmująca ulicę Krakusa.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 49, mieszczą-
ca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy  
ul. Wróblewskiego 9, obejmująca następujące ulice: 
Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Wolskiego, Wróblew-
skiego, Wujka, Żółkiewskiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 50, mieszcząca 
się w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Lipowej 29, obejmują-
ca następujące ulice: Chodkiewicza, Hoblera, Kolejarzy,  
Libelta, Lipowa, Opolska, Spółdzielcza, Świętej Bro-
nisławy, Świętego Marka do nr 5 wszystkie, Targowa, 
Traugutta, Witkiewicza, Zakole.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
do Rady Osiedla WOJSKA POLSKIEGO

odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 37, mieszcząca 
się w Gimnazjum nr 3 przy ul. Jasnogórskiej 15/17, 
obejmująca następujące ulice: Jasnogórska, Mielęckie-
go, Orlickiego, Plebiscytowa, Wyspiańskiego wszystkie 
numery parzyste.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 38, mieszcząca 
się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 1 przy ul. Kozielskiej 1, obejmująca następujące 
ulice: Daszyńskiego od nr 1 do nr 57 wszystkie, Kozielska 
od nr 1 do nr 3 nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste, 
Owsiana, Styczyńskiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 39, mieszczą-
ca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy  
ul. Kozielskiej 1a, obejmująca następujące ulice: Aleja 
Majowa, Góry Chełmskiej, Kozielska od nr 5 do nr 29 
nieparzyste i od nr 20 do nr 38 parzyste, Nadrzeczna, 
Wyspiańskiego wszystkie numery nieparzyste.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 40, miesz-
cząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy  
ul. Kozielskiej 39, obejmująca następujące ulice: Armii 
Ludowej, Czwartaków, Gagarina, Generała Andersa, 
Generała Okulickiego, Gwardii Ludowej, Kozielska od  
nr 31 do nr 113 nieparzyste i od nr 46 do nr 120 parzyste.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 41, miesz-
cząca się w Zespole Szkolno-Przedszkonym nr 7 przy  
ul. Ligonia 36, obejmująca następujące ulice: Bałtycka, 
Bolesława Śmiałego, Daszyńskiego od nr 58 do nr 150 
parzyste, Helska, Husarska, Karolinki, Kosynierów, Ko-
złowska, Mieszka I, Morska, Orzeszkowej, Płowiecka, 
Radiowa, Sowińskiego, Szczecińska, Ułańska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY 
 do Rady Osiedla SOŚNICA
odbędą się 15 LISTOPADA 2015 r.

w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 21 przy ul. Reymonta 18A, obejmująca następujące 
ulice: Bieszczadzka, Chodźki, Cmentarna, Gankowa, 
Generała Bema, Głogowska, Karpacka, Odrowążów, 
Plac Mariacki, Reymonta, Stabika, Staszica, Sudecka, 
Szybowa,  Zawodna, Związkowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 21 przy ul. Reymonta 18A, obejmująca następujące 
ulice: Beskidzka, Bracka, Drzymały, Generała Sikorskiego od 
nr 93 do końca nieparzyste i od nr 116 do końca parzyste, 
Gromadzka, Kasprowicza od nr 1 do nr 37 nieparzyste i od 
nr 2 do nr 42 parzyste, Korczoka, Limanowskiego, Na Filarze, 
Niedurnego, Poznańska, Pusta, Reja, Skarbnika, Sołtysia, 
Szczęść Boże, Sztygarska, Tatrzańska, Wawelska, Węglowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23, mieszcząca się 
w Przedszkolu Miejskim Nr 22 przy ul. Żeromskiego 26, 
obejmująca następujące ulice: Generała Sikorskiego od  
nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 34 parzyste, Goduli, 
Jedności od nr 1 do nr 16 wszystkie, Kasprowicza od nr 39 
do końca nieparzyste i od nr 44 do końca parzyste, Nad-
brzeżna, Wielicka, Żeromskiego od nr 1 do nr 31 wszystkie.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Jedności 35, 
obejmująca następujące ulice: Generała Sikorskiego od 
nr 23 do nr 91 nieparzyste i od nr 36 do nr 114 parzyste, 
Jedności od nr 17 do końca wszystkie, Młodego Górni-
ka, Młodzieżowa, Świętego Michała, Tylna, Wschodnia, 
Żeromskiego od nr 32 do końca wszystkie.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25, mieszcząca 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 przy  
ul. Przedwiośnie 2, obejmująca następujące ulice: Dzion-
karzy, Pogodna, Przedwiośnie, Przyszłości.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26, mieszcząca 
się w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 przy ul. Wiśla-
nej 12, obejmująca następujące ulice: Wiślana.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27, mieszcząca się  
w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 przy ul. Młodopol-
skiej 4, obejmująca następujące ulice: Jesienna, Młodopolska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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2, obejmująca cały obszar osiedla (ulice: Astrów, Azalii, 
Begonii, Bławatków, Frezji, Goździkowa, Konwalii, Kroku-
sów, Lawendowa, Lewkonii, Magnolii, Maków, Niezapo-
minajki, Orchidei, Plac Jaśminu, Storczyków, Tulipanów).

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

plany, Hłaski, Ku Dołom, Orkana, Poligonowa, Południowa, 
Słoneczna, Stara Cegielnia, Świętego Ludwika, Wichrowe 
Wzgórze, Witosa, Wójtowska, Zachodnia, Zielone Wzgórze.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 43, miesz-
cząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy  
ul. Ligonia 36, obejmująca następujące ulice: Damrota, 
Daszyńskiego od nr 59 do nr 149 nieparzyste, Jondy, 
Ligonia, Słowackiego.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 44, miesz-
cząca się Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy  
ul. Mickiewicza 65, obejmująca następujące ulice:  
Jana III Sobieskiego od nr 27 do końca nieparzyste i od 
nr 30 do końca parzyste, Mała, Mickiewicza, Norwida, 
Oleśnickiego, Puszkina, Skargi.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 45, mieszcząca 
się w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Jana III Sobie-
skiego 14, obejmująca następujące ulice: Długa, Długo-
sza, Jana III Sobieskiego od nr 17 do nr 25 nieparzyste 
i od nr 20 do nr 28 parzyste, Kazimierza Wielkiego, Na 
Wzgórzu, Plac Grunwaldzki, Prusa, Zawiszy Czarnego.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY DO RAD OSIEDLI
9. Łągiewka Danuta
10. Maciejowski Edward
11. Mikulski Jacek
12. Paska-Różańska 

Bogusława
13. Piela Marek

14. Piela Waldemar
15. Sowa-Moreń 

Aleksandra
16. Szczęśniak Teresa
17. Urban Andrzej

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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Przedsiębiorstwo Energetyki  
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem organizowanego wg pro-
cedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

zakup i wdrożenie systemu sprzedaży ciepła, 
obsługi klienta, gospodarki urządzeniami  

pomiarowo-rozliczeniowym  
oraz Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Termin składania ofert wstępnych:  
12 listopada 2015 r. do godz. 15.00

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

oraz na www.pec.gliwice.pl

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 zestawów specjalnych – wykształ-
cenie min. zawodowe/ średnie, kier. elektryka, 
elektromechanika, elektrotechnika; mile widziany 
staż w prowadzeniu prac elektrycznych, elektrotech-
nicznych; mile widziane świadectwo kwalifikacyjne 
SEP do 1 kV; prace związane z budową nowoczesnych 
zestawów akumulatorowych do pojazdów elektrycz-
nych, montaż modułów akumulatorowych, instalacja 
systemów kontrolnych, przeprowadzanie prób i te-
stów; praca zmianowa, stojąca; dwie zmiany; miejsce 
pracy: gliwicka strefa ekonomiczna; oferta także dla 
osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

• główny technolog do produkcji kiełbas i wędlin  
z dziczyzny – wykształcenie średnie; roczne doświad-
czenie przy produkcji wędlin i kiełbas z dziczyzny; 
zarządzanie grupą osób przy produkcji; jedna zmiana, 
miejsce pracy: Rudy Raciborskie;

• inkasent – wykształcenie: brak wymagań; mile 
widziane doświadczenie przy pracy z pieniędzmi  
i doświadczenie związane z obsługą klienta; obsługa 
systemu do poboru opłat, obsługa klienta, przygo-
towywanie stosownych raportów i rozliczeń; prawo 
jazdy kat. B; mobilność w zakresie dojazdu do punktu 
poboru na autostradzie A4; równoważny system 
czasu pracy; miejsce pracy: Punkt Poboru Opłat  
w Gliwicach – Żernica, Kleszczów; 

• magazynier – oferta dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności – wykształcenie zawodowe, 
średnie; doświadczenie zawodowe mile widziane; 
dokładność, sumienność; zakres obowiązków: prace 
załadunkowe i rozładunkowe, pakowanie towaru  
i przygotowanie do wysyłki, oznaczanie paczek, prace 
porządkowe w magazynie; miejsce pracy Gliwice, 
Tulipan Park;

• operator krawędziarek – wykształcenie min. zawo-
dowe techniczne; doświadczenie na podobnym sta-
nowisku; umiejętność posługiwania się przyrządami 
pomiarowymi takimi jak suwmiarka i mikrometr; 
umiejętność czytania rysunku technicznego; do-
świadczenie w obsłudze pras, gilotyny i krawędziarek; 
wysoka motywacja do pracy; zakres obowiązków: 
praca przy produkcji regałów magazynowych, praca 
przy obsłudze maszyn typu krawędziarka, prasa, 
gilotyna, dbałóść o porządek na stanowisku pracy 
i przestrzeganie zasad BHP; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;

• szwaczka – wykształcenie min. zawodowe; doświad-
czenie zawodowe na ww. stanowisku; umiejętność 
szycia na maszynach przemysłowych, wszywanie 
zamków, szycie konfekcji damskiej; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice. 

Oferty  
z 29 października 2015 r.

OFERTY PRACYKOMUNIKATY

OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

Oferujemy:
• ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwija-

jącej 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 podob-

nym 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 referencyjnym: 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 za-
kładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
– 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 
konkursu Prezydent Miasta Gliwice w żad-
nej 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 skła-
dać również ich autorzy po uzyskaniu 
rekomendacji 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 
wykorzystania jej przez Miasto Gli-
wice do celów promocyjnych (tekst 
czcionką TIMES, ARIAL lub BOOKMAN 
w rozmiarze 12 na jednej stronie for-
matu A4, dopuszczalne liczba znaków 
nie może przekraczać 3000).

4. Prace konkursowe należy składać do  
16 listopada 2015 r. w zaklejonych 
kopertach opatrzonych napisem „KON-
KURS DLA LICENCJATÓW/MAGISTRÓW/ 
DOKTORÓW 2015” w sekretariacie Wy-
działu Kultury i Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego 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 Szko-

ły Przedsiębiorczości.
7. W charakterze ekspertów powołani 

mogą być specjaliści określonych dziedzin 
spośród pracowników Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. Prezydent miasta ustali 
regulamin i harmonogram prac komisji 
konkursowej oraz ekspertów.

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

związanej z miastem, dający możli-
wość wykorzystania pracy w celach 
promocyjnych – 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. Osta-
teczną decyzję w sprawie przyznania 
nagród podejmie prezydent miasta.

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

12. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie kon-
kursu i podanie wyników do publicznej 
wiadomości 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

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

KIEROWCA W RUCHU  
KRAJOWYM (KAT. C+E)

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

Oferujemy: 
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 25 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę 

zasadniczą, premie, diety, ryczałty za nocleg, itp.,
• wolne weekendy,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świad-

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

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• elektroniczna karta kierowcy,
• doświadczenie w przewozach krajowych,
• dyspozycyjność, 
• oświadczenie o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie 

dodatkowym atutem.

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

Dyrektor Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Gliwicach  

informuje, 
iż 30 listopada 2015 r.  

(poniedziałek) Ośrodek będzie czynny  
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kasa Ośrodka czynna będzie  
w tym dniu w godz. od 11.00 do 14.00. 
3 grudnia 2015 r. (czwartek) czas pracy  
Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie  

wydłużony do godziny 17.00.
Kasa czynna będzie w godz. od 11.00 do 16.00.

http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2578
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4073&skin=gliwice_new_inwestor
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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21 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w sali 146, rozpoczną się rokowania, po IV ustnym przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż:
• prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Gliwice, obejmującej działkę nr 710, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0037 ha  
(KW nr GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta 
Gliwice, obejmującej działkę nr 711, obręb Sośnica, o powierzchni 0,1193 ha  
(KW nr GL1G/00046749/3), 

położonych Gliwicach przy ul. Korczoka.
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 100 400,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatko-
wana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (tekst jedn. 
DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054  
z późn. zm.).
Zaliczka: 10 100,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem za-
bezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).

18 listopada 2014 r. przepro-
wadzony został I przetarg nie-
ograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.
19 lutego 2015 r. przeprowa-
dzony został II przetarg nie-
ograniczony, który zakończył 
się wynikiem negatywnym.
19 maja 2015 r. przeprowadzo-
ny został III przetarg nieogra-
niczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.
17 września 2015 r. przepro-
wadzony został IV przetarg nie-
ograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów 
i KW
Działka oznaczona nume-
rem 710, obręb Sośnica,  
o powierzchni 0,0037 ha, 
objęta jest księgą wieczystą  
nr GL1G/00110842/5, użytek 
„B” – tereny mieszkaniowe.
Działka oznaczona nume-
rem 711, obręb Sośnica,  
o powierzchni 0,1193 ha, 
objęta jest księgą wieczystą  
nr GL1G/00046749/3, użytek 
„B” – tereny mieszkaniowe.

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo wła-
sności niezabudowanej nieru-
chomości obejmującej działkę 
nr 710, obręb Sośnica, oraz pra-
wo użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomo-
ści oznaczonej obejmującej 
działkę nr 711, obręb Sośnica, 
położonych w Gliwicach przy 
ul. Korczoka.
Działka nr 710, obręb Sośni-
ca, stanowi własność Miasta 
Gliwice, natomiast działka 
nr 711, obręb Sośnica, stano-
wi własność Skarbu Państwa, 
a prawo użytkowania wieczy-
stego ustanowione zostało do  
5 grudnia 2089 r. na rzecz Mias- 
ta Gliwice.

Otoczenie nieruchomości stano-
wią tereny zabudowy mieszka-
niowej jedno- i wielorodzinnej, 
w dalszej odległości tereny 
usługowe. Działki stanowią te-
ren płaski, pokryty dziko rosnącą 
roślinnością, niezabudowany,  
o regularnym kształcie zbliżonym 
do prostokąta. Na nieruchomo-
ści znajdują się betonowe słupki 
oraz pozostałości po budynkach.
Prawa i obowiązki właściciela 
nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa 
ustawa z  16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tekst jed-
nolity DzU z 2015 r., poz. 1651). 
Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem 
opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta 
Gliwice.
W pobliżu przebiegają nastę-
pujące sieci uzbrojenia terenu: 
sieć energetyczna, wodociągo-
wa, gazowa, kanalizacyjna i te-
letechniczna. Warunki podłą-
czenia poszczególnych mediów 
należy uzgodnić bezpośrednio 
z ich dostawcami.
Nieruchomość posiada bez-
pośredni dostęp do drogi pu-
blicznej ul. Korczoka. Warunki 
włączenia nieruchomości do 
drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach i za-
leżą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, 
który nieruchomość będzie 
generowała. 
Przed przystąpieniem do roko-
wań uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem ro-
kowań i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieru-
chomości. 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obo-
wiązującego od 4 września 
2010 r. miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielni-
cę Soś-nica – północ (uchwała  
nr XXXV/1062/2010 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 
2372), teren położony w Gliwi-
cach przy ul. Korczoka, obej-
mujący działki nr 710 i 711, 
obręb Sośnica, oznaczony jest 
symbolem:  
19 MN – co oznacza: tereny 
istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,
dla których ustalone zostało 
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, 
dla terenu o symbolu 19 MN 
ustala się urządzenie usług lub 
drobnej wytwórczości wyłącz-
nie w budynkach mieszkal-
nych. Dla ww. terenu ustalona 
została nieprzekraczalna linia 
zabudowy.
W ww. planie miejscowym 
przedmiotowa działka znajduje 
się w granicach:

• strefy ochrony konserwa-
torskiej,

• obszaru górniczego „So-
śnica III”,

• ścisłego obszaru rewitali-
zacji.

Nabywca zobowiązany jest 
do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla przedmiotowego terenu. 
Uchwała dostępna jest na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego – bip.gliwice.eu 
(zakładka „Planowanie prze-
strzenne”).

Opłaty roczne z tytułu użytko-
wania wieczystego:
Opłata roczna z tytułu użyt-
kowania wieczystego nieru-
chomości obejmującej działkę  
nr 711 w obrębie Sośnica, 
wynosi 1790,66 zł (kwota 
nieopodatkowana podatkiem 
VAT). Wysokość opłaty może 
ulec zmianie w wyniku jej ak-
tualizacji. Aktualizacja opłat 
następuje na podstawie art. 77 
i 78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościa-
mi. Termin wnoszenia opłat – 
do 31 marca każdego roku. 

Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie 
przedmiotowej nieruchomo-
ści za najwyższą zapropono-
waną cenę, bez dodatkowych 
warunków. 

Zaliczka
Zaliczkę w wysokości  
10 100,00 zł należy wnieść  
w formie pieniężnej, dokonu-
jąc przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A., nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z zaznaczeniem „Ro-
kowania działki nr 710 i 711, 
obręb Sośnica, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na czyją rzecz nie-
ruchomość będzie nabywana”. 
Zaliczka winna być uznana na 
rachunku Miasta Gliwice naj-
później 15 stycznia 2016 r.

Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowa-
niach należy złożyć w zamkniętej 
kopercie w sekretariacie Wy-
działu Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (pokój 432) lub 
przesłać pocztą. Zgłoszenie po-
winno wpłynąć do 15 stycznia 
2016 r. do godz. 15.00, z zastrze-
żeniem że liczy się data wpływu 
korespondencji do urzędu, a nie 
data wysyłki. Kopertę należy za-
adresować na adres:

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami

Urząd Miejski w Gliwicach
Ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

z dopiskiem „ZGŁOSZENIE 
NA ROKOWANIA, DZ. NR 710  
i 711, OBRĘB SOŚNICA – NIE 
OTWIERAĆ”.

Pełna treść ogłoszenia 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

Do głównych obowiązków dyrektora będzie 
należało:
1. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych 
zmierzającej do osiągnięcia możliwie 
najwyższego poziomu sprawności w co-
dziennym funkcjonowaniu, podniesienia 
jakości życia i integracji społecznej poprzez:
a. kształtowanie kompetencji pracow-

niczych oraz nabywanie kompetencji 
społecznych,

b. wzmacnianie motywacji oraz wiary we 
własne siły i umiejętności,

c. naukę punktualności, obowiązkowo-
ści i sumienności, planowania zadań  
z uwzględnieniem właściwego wykorzy-
stania czasu pracy i materiałów,

d. nabywanie przez podopiecznych umie-
jętności pracy zespołowej,

e. rozwijanie odpowiedzialności za własną 
pracę oraz za pracę zespołu i całej jed-
nostki, ze szczególnym poszanowaniem 
pracy innych pracowników,

f. kształtowanie zaradności życiowej oraz 
umiejętności poruszania się po otwar-
tym rynku pracy.

2. Podjęcie działań o charakterze organiza-
cyjnym w tym:
a. opracowanie Regulaminu pracy Za-

kładu,
b. opracowanie i przedłożenie do za-

twierdzenia przez Prezydenta Miasta 
Regulaminu organizacyjnego Zakładu, 

c. opracowanie i wydanie odpowiednich 
zarządzeń organizacyjnych, poleceń 
służbowych, regulaminów, instrukcji  
w celu zapewnienia prawidłowej reali-
zacji pracy i wykonywania zadań,

d. utworzenie zespołu programowego, 
którego zadaniem będzie opracowanie 
indywidualnych programów rehabi-
litacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności.

3. Zarządzanie Gliwickim Zakładem Aktyw-
ności Zawodowej w pełnym zakresie,  
w tym m.in.: 
a. podejmowanie działań zapewniają-

cych realizację celów i zadań Gliwic-
kiego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy,

b. planowanie na poziomie strategicznym 
i operacyjnym,

c. kierowanie bieżącą działalnością Gli-
wickiego Zakładu Aktywności Zawo-
dowej,

d. podejmowanie bieżących decyzji z za-
kresu realizowanych zadań,

e. nadzór nad prawidłowym i sprawnym 
funkcjonowaniem jednostki oraz dba-
łość o wysoką jakość świadczonych 
usług oraz ich skuteczność,

f. sprawowanie zwierzchnictwa służ-
bowego wobec pracowników zatrud-
nionych w Zakładzie, dokonywanie 
czynności z zakresu prawa pracy oraz 
nadzorowanie ich pracy,

g. organizowanie i nadzorowanie admi-
nistracyjnej, finansowej i gospodarczej 
obsługi Zakładu,

h. dysponowanie środkami finansowy-
mi określonymi w planie finansowym, 
nadzór nad ich gospodarowaniem oraz 
odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie.

4. Reprezentowanie Gliwickiego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w kontaktach 
zewnętrznych w zakresie realizowanych 
zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe magisterskie (udo-

kumentowane kserokopią dyplomu).
2. Co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co 

najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym (udokumentowane aktual-
nym zaświadczeniem o zatrudnieniu lub 
kserokopiami świadectw pracy).  

3. Przedstawienie koncepcji pracy na stano-
wisku objętym ogłoszeniem.

4. Spełnienie opisanych niżej wymagań wyni-
kających z przepisów ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych 
oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, zgodnie z którymi 
dyrektorem Gliwickiego Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej może być osoba, która:
a. posiada obywatelstwo polskie,
b. ma pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych,

c. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
d. nie była skazana prawomocnym wy-

rokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

e. nie była/nie jest osobą ukaraną karą 
zakazu pełnienia funkcji związanych  
z dysponowaniem środkami publicznymi.

5. Znajomość przepisów: 
• ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. DzU z 2015 r., poz. 1515),
• ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie powiatowym (t. j. DzU z 2015 r., 
poz. 1445),

• ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. DzU z 2013 r., poz. 885 
z późn. zm.),

• ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (t. j. DzU 
z 2014 r., poz. 1202),

• ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t. j. DzU z 2011 r., nr 127, poz. 721  
z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami 
wynikającymi z niniejszej ustawy. 

Kompetencje oraz cechy osobowościowe 
wpływające na efektywność sprawowania 
funkcji zarządczych: 
odpowiedzialność, umiejętność podejmowa-
nia decyzji, umiejętność współpracy, świa-
domość celów, umiejętność koncepcyjnego 
myślenia, umiejętność organizowania pracy, 
nastawienie na rozwiązywanie problemów, 
umiejętność postrzegania zadań przez pry-
zmat całości zagadnienia, świadomość róż-
norodności perspektyw wszystkich zaintere-
sowanych stron.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Praca w siedzibie Gliwickiego Zakładu 

Aktywności Zawodowej przy ul. Dolnej 
Wsi 74.

2. Praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. W zależności od potrzeb istnieje koniecz-

ność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miej-
sce pracy. 

5. Stały dopływ informacji i gotowość do 
udzielania odpowiedzi w związku z bie-
żącym zarządzaniem Zakładem (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Praca w stresie oraz konieczność podejmo-
wania decyzji pod presją czasu. 

7. Dyspozycyjność. 
8. W zależności od potrzeb istnieje koniecz-

ność wykorzystania samochodu prywat-
nego do celów służbowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru.
2. Życiorys zawodowy. 
3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie bip.gliwice.eu / MENU PRZEDMIOTO-
WE / OFERTY PRACY / Dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych miasta / Ogłoszenia  
o naborach dyrektorów jednostek). 

4. Formularz oświadczeń (opublikowany  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie bip.gliwice.eu / MENU PRZEDMIOTO-
WE / OFERTY PRACY / Dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych miasta / Ogłoszenia  
o naborach dyrektorów jednostek). 

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających 
wymagany staż pracy oraz kwalifikacje.

6. Koncepcja pracy na stanowisku objętym 
ogłoszeniem.  

Oświadczenia, CV, kwestionariusz, list moty-
wacyjny oraz koncepcja pracy powinny być 
własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Do-
kumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 18 listopada 
2015 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szko-
leń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w za-
mkniętej kopercie z opisem:

„Nabór na stanowisko dyrektora Gliwic-
kiego Zakładu Aktywności Zawodowej”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane 
do kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50.
Kandydaci zostaną telefoniczne poinformowa-
ni o terminie kolejnego etapu naboru.  

Dodatkowe informacje
1. Regulamin naboru na wolne stanowiska 

kierowników miejskich jednostek orga-
nizacyjnych jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz w Urzędzie Miejskim  
w Gliwicach w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
(pok. 364 na III piętrze Urzędu). 

2. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych  
(t. j. DzU z 2014 r., poz. 1202) w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach zostanie opublikowane imię, 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby 
wybranej do zatrudnienia w wyniku prze-
prowadzonego naboru. 

3. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie mia-
ła obowiązek złożenia oświadczenia mająt-
kowego, o którym mowa w art. 24 h ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. DzU z 2015 r., poz. 1515), w terminie 
30 dni od daty objęcia stanowiska.  

4. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne  
(t. j. DzU z 2006 r., nr 216, poz. 1584 z późn. 
zm.) określa między innymi ograniczenia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne.
W związku z powyższym osoba zatrudnio-
na na stanowisku dyrektora Gliwickiego 
Zakładu Aktywności Zawodowej nie bę-
dzie mogła:
a. być członkiem zarządów, rad nadzor-

czych lub komisji rewizyjnych spółek 
prawa handlowego,

b. być zatrudniona lub wykonywać innych 
zajęć w spółkach prawa handlowego, 
które mogłyby wywołać podejrzenie  
o stronniczość lub interesowność,

c. być członkiem zarządów, rad nadzor-
czych lub komisji rewizyjnych spół-
dzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych 
spółdzielni mieszkaniowych,

d. być członkiem zarządów fundacji pro-
wadzących działalność gospodarczą,

e. posiadać w spółkach prawa handlo-
wego więcej niż 10% akcji lub udziały 
przedstawiające więcej niż 10% kapi-
tału zakładowego – w każdej z tych 
spółek, 

f. prowadzić działalności gospodarczej 
na własny rachunek lub wspólnie z in-
nymi osobami, a także zarządzać taką 
działalnością lub być przedstawicielem 
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu 
takiej działalności; nie dotyczy to 
działalności wytwórczej w rolnictwie 
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, w formie i zakresie gospodarstwa 
rodzinnego.

nabór nr KD.2111.5.2015.GZAZ-1
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice 

nabór na stanowisko 
dyrektora Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Dolnej Wsi 74 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/planowanie_przestrzenne
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2581
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=gliwice_new_inwestor
https://instagram.com/gliwice_official/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

4 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, 
rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nierucho-
mości, oznaczonej jako działka nr 1325/2, obręb Sośnica, o pow. 0,2343 ha, położonej przy ul. Żeromskiego  
w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00001426/6. 
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to*: 316 800,00 zł
Wadium: 31 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 3170,00 zł
*Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054  
z późn. zm.). 
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6847/14 
z 17 października 2014 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu nieograniczonego, niezabudowanej 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Żeromskiego, stanowiącej działkę  
nr 1325/2, obręb Sośnica, zapisanej  
w KW nr GL1G/00001426/6.
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 nieru-
chomościami (tekst jedn. DzU z 2014 r., 
poz. 518 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 zakończony 
wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 1325/2, ob-
ręb Sośnica, objęta jest księgą wieczystą 
nr GL1G/00001426/6. Sprzedaży podlega 
prawo własności działki nr 1325/2, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,2343 ha, użytek: 
„Bi” – inne tereny zabudowane.

2. Opis nieruchomości
Działka nr 1325/2, obręb Sośnica, położo-
na jest w Gliwicach przy ul. Żeromskiego. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
mieszkaniowe oraz usługowe. 
Nieruchomość stanowi teren płaski, nie-
zabudowany i niezagospodarowany, poro-
śnięty dziko rosnącą roślinnością (drzewa 
i krzewy), ogrodzony od strony północnej 
ogrodzeniem sąsiedniej nieruchomości. 
Kształt działki jest regularny, zbliżony do 
prostokąta.
Na działce nr 1325/2 znajduje się przy-
łącze kanalizacji deszczowej (eksploata-
cja i udrożnianie ww. kanalizacji będzie  
w gestii nowego właściciela). Nierucho-
mość posiada dostęp do następującego 
uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz 
teletechnicznej. Warunki podłączenia 
poszczególnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.
Działka położona jest przy ul. Żeromskiego. 
Warunki włączenia nieruchomości do dro-
gi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natęże-
nia i struktury ruchu, który nieruchomość 
będzie generowała. 
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 nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
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 Gli-
wicach z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzę-
dowy Woj. Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 
2010 r., poz. 2372), teren położony w Gli-
wicach przy ul. Żeromskiego, obejmujący 
działkę nr 1325/2, obręb Sośnica, ozna-
czony jest symbolem:
– 25 MW – co oznacza: tereny istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
dla którego ustalono następujące prze-
znaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem: 
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w granicach 
obszaru i terenu górniczego „Sośnica III” 
ustala się prowadzenie działalności inwe-
stycyjnej z uwzględnieniem przewidywa-
nych wpływów czynników geologiczno-
górniczych, dotyczących prognozowanych 
skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych 
od przedsiębiorstwa górniczego.

4. Wadium
Wadium w wysokości 31 700,00 zł nale-
ży 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 przelewu 
„Przetarg, dz. nr 1325/2, obręb Sośnica”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy 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. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości
o ogłoszeniu III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

1. Lokalizacja: 
działka nr 920/5, obr. Żerniki, wraz 
z udziałem wynoszącym ¼ w pra-
wie własności działki nr 920/8,  
obr. Żerniki, poł. przy ul. Łukasie-
wicza w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetar-
gu wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
• działka nr 920/5, obr. Żerniki,  

o pow. 0,0752 ha, użytek – 
RIVa/grunty orne, położona  
w Gliwicach, z księgi wieczystej 
nr GL1G/00033143/1;

• działka nr 920/8, obr. Żerniki,  
o pow. 0,0176 ha, użytek –  
RIVa/grunty orne, położona  
w Gliwicach, z księgi wieczystej 
nr GL1G/00033143/1 – udział  
¼ w działce nr 920/8, obr. Żerniki.

3. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona w obrębie Żerni-
ki przy ul. Łukasiewicza w strefie 
pośredniej miasta, w sąsiedztwie 
zabudowy jednorodzinnej. Działka 
stanowi teren płaski, nieogrodzony, 
niezabudowany. Kształt działki re-
gularny. Działka ma dostęp do sieci 
elektroenergetycznej, wodno-kana-
lizacyjnej i gazowej. 
Istnieje możliwość włączenia działki 
do ruchu drogowego poprzez dział-
kę nr 920/8, obr. Żerniki, mającą 
stanowić drogę wewnętrzną z włą-
czeniem do ul. Kadłubka.
Techniczne warunki podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nierucho-
mości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z wła-
ścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu  
i stanem faktycznym nieruchomo-
ści, w tym z przebiegiem sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Zbywający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywa-
nej nieruchomości. 
W przypadku konieczności wycinki 
drzew lub krzewów należy uzyskać 
decyzję Prezydenta Miasta Gliwi-
ce zgodnie z obowiązującymi od  
28 sierpnia 2015 r. nowymi za-
sadami wydawania zezwoleń na 
usuwanie drzew i krzewów (zmia-
ny do ustawy o ochronie przyrody 
zostały określone w art. 29 ustawy  
z 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym 
oraz niektórych innych ustaw –  
DzU z 2015 r., poz. 1045).

4. Obciążenia nieruchomości  
i zobowiązania wobec nierucho-
mości: brak.

5. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 23 września 2004 r. 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego 
część dzielnicy Żerniki w Gliwicach 
(uchwała nr XXI/576/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 8 lipca  
2004 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskie-
go nr 86 z 8 września 2004r., poz. 
2442), teren położony w Gliwicach, 
obejmujący działkę nr 920/5, 
920/8, obr. Żerniki, oznaczony jest 
symbolem:
D 2.3(1.3)/TMJ – gdzie funkcją wio-
dącą jest zabudowa mieszkaniowa 
TMJ – tereny przeznaczone pod za-
budowę jednorodzinną wolnosto-
jącą (pojedynczą i bliźniaczą) oraz 
szeregową, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 25%,
• procent terenów zielonych 

(biologicznie czynnych – pow. 
minimalna) – 65%,

• wskaźnik intensywności zabu-
dowy – do 0,4,

• nieprzekraczalna liczba kon-
dygnacji, wysokość zabudowy  
(z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.II.p.

Działka objęta jest zasięgiem strefy 
SH-3.1, w granicach strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej, w ob-
rębie której wszelkie prace ziemne 
winny być prowadzone pod nadzo-
rem archeologicznym.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z zapisami ww. uchwały.

6. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 152 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1520,00 zł
Sprzedaż nieruchomości jest opodat-
kowana 23% podatkiem VAT stosownie 
do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług ( t. j. DzU nr 177,  
poz. 1054 z 2011 r.). 

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 grudnia 
2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, sala  
nr 142. Zawarcie notarialnej umo-
wy kupna-sprzedaży nastąpi do  
7 stycznia 2016 r. 

I ustny przetarg nieograniczony 
odbył się 22 kwietnia 2015 r. i za-
kończył wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczo-
ny odbył się 10 września 2015 r.  
i zakończył wynikiem negatywnym.

8. Wadium
Wadium w wysokości 15 200,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Prze-
targ, dz. nr 920/5, Żerniki, wpisać 
kto będzie nabywcą”. Wadium win-
no być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 3 grudnia 2015 r. 

Pełna treść ogłoszenia 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu:

 X trzeciego przetargu ustnego nie-
ograniczonego odbywającego się  
w drodze licytacji na sprzedaż nieru-
chomości zabudowanej położonej 
przy ul. Gomułki 6A w Gliwicach.

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

 X trzeciego przetargu ustnego nie-
ograniczonego odbywającego się  
w drodze licytacji na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanej położo-
nej 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.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierają-
ce nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe 
/ Wykazy nieruchomości  

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

•	 nr 274/2015  
do 13 listopada 2015 r.,

•	 nr 275/2015 – nr 277/2015  
do 19 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 Termin oględzin

1. Witkiewicza 19/28
IV piętro

464,42 zł
bez mediów

1 pokój
39,06 m2

20 372,00 zł
15%

5573,00 zł 17 listopada 2015 r
14.00-14.15

2. Żabińskiego 21/4
parter

425,07 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2

12 430,00 zł
10%

5101,00 zł 19 listopada 2015 r.
14.40-14.55

3. Andersena 48/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

57 297,00 zł
30%

7837,00 zł 19 listopada 2015 r.
16.00-16.15

4. Andersena 48/2
parter

504,25 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

46 388,00 zł
30%

6051,00 zł 19 listopada 2015 r.
16.00-16.15

5. Andersena 18/9
II piętro

590,93 zł
bez mediów

2 pokoje
49,70 m2

34 561,00 zł
20%

7091,00 zł 19 listopada 2015 r.
15.20-15.35

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 prze-
targiem wchodzi nieruchomość 
położona w Gliwicach, Obręb 
„Nowe Gliwice”, złożona z działki 
o numerze 14/54 i powierzch-
ni 0,3430 hektara, ujawniona  
w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00052624/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Nieruchomość ta stanowi własność 
Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju spółka z o.o.  
w Gliwicach na podstawie aktu no-
tarialnego z 8 grudnia 2009 r. Pra-
wo własności Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
sp. z o.o. w Księdze Wieczystej  zo-
stało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przed-
miot przetargu nie jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczo-
wymi i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.

Nieruchomość przeznaczona jest 
pod przygotowanie i realizację 
przedsięwzięć nowych technologii. 
Przetarg odbędzie się w drodze 
ustnej licytacji ceny metra kwa-
dratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi  
5 zł netto / m2.
Liczba postąpień – minimum jedno. 

Cena wywoławcza: 1 m2 nieru-
chomości netto – 165,00 zł (słow-
nie: sto sześćdziesiąt pięć złotych  
00/100 groszy), 1 m2 nieruchomości 

brutto – 202,95 zł (słownie: dwie-
ście dwa złote  95/100 groszy).

Cena netto całej nieruchomości 
o numerze 14/54: 595 950,00 zł 
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt 
pięć tysięcy dziewięćset pięćdzie-
siąt złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości  
o numerze 14/54 wraz z 23% po-
datkiem VAT: 696 118,50 zł (słow-
nie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy sto osiemnaście złotych  
i pięćdziesiąt  groszy) – cena wywo-
ławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do 
wpłaty wadium w wysokości  
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  
tysięcy złotych 00/100 groszy), 
płatne na rachunek Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju 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 termi-
nie oraz złożenie pisemnej oferty 
o treści określonej w SIWP wraz  

z wymaganymi dokumentami do 
12 listopada 2015 r. do godz. 9.30 
w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystą-
pienia 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 ro-
boczych, od poniedziałku do piąt-
ku, do 10 listopada 2015 r. 

Cena specyfikacji wynosi 200 zł 
plus 23% VAT (słownie: dwie-
ście złotych 00/100 groszy) plus  
23% VAT, płatne na rachunek 
Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o.   
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 
0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez 
podmiot wyłoniony w drodze prze-
targu od zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na za-
sadach określonych w „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju Spółka z o.o. 
w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 

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 budynku Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy Placu Inwa-
lidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umoż-
liwienia zgłoszenia ewentualnych 

roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 680  

do 18 listopada 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 672-676  

do 10 listopada 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gosp. nieruchomościami (t. j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA

http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2560
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=gliwice_new_inwestor
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2582
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=gliwice_new_inwestor
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2585
http://zbmgliwice.pl/
http://gapr.pl/
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OGŁOSZENIA

24 listopada 2015 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, w pokoju 428, rozpocznie 
się I ustny przetarg nieograniczony 
na wysokość czynszu dzierżawnego, 
dzierżawy nieruchomości położo-
nej w Gliwicach przy ul. Wieczorka  
z przeznaczeniem terenu na parking 
strzeżony.
Przedmiotem przetargu jest teren o po-
wierzchni 1108 m², położony w Gliwicach, 
przy ul. Wieczorka, stanowiący własność 
Miasta Gliwice, oznaczony w ewidencji 
gruntów jako:
• 348, część o pow. 0,0040 ha (pow. całk. 

0,0349 ha), KW GL1G/00031954/5, 
• 350, o pow. całk. 0,0208 ha,  

KW GL1G/00033044/7, 
• 351, o pow. całk. 0,0357 ha,  

KW GL1G/00030397/5, 
• 354, o pow. całk. 0,0503 ha,  

KW GL1G/00030397/5, 
obręb Stare Miasto.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżaw-
nego wynosi:
886,40 zł netto miesięcznie (słownie złotych: 
osiemset osiemdziesiąt sześć 40/100).

Organizator przetargu ustala wadium w wy-
sokości 3500,00 zł (słownie złotych: trzy ty-
siące pięćset 00/100). Wadium należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu: 
„Przetarg, dz. nr 348, 350, 351, 354, obręb 
Stare Miasto oraz wpisać nazwę, kto bę-
dzie dzierżawcą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej na 1 dzień 
przed datą przetargu określoną w ogłoszeniu  
o przetargu.

Wadium w dniu podpisania umowy dzier-
żawy staje się kaucją gwarancyjną prawi-
dłowego wykonania warunków umowy  
i pozostaje na koncie depozytowym urzędu 
do dnia zakończenia umowy dzierżawy. Kaucja 
gwarancyjna stanowi zabezpieczenie prawi-
dłowego wykonania warunków dzierżawy. 

Wpłacone wadium podlega: 
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-

minie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

Minimalne postąpienie: 90,00 zł.
Wymagane jest przynajmniej jedno postą-
pienie przetargowe.
Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz, 
zobowiązana jest zawrzeć umowę dzierżawy 
w terminie 14 dni od dnia przetargu.
Do czynszu zostanie doliczony podatek od 
towarów i usług w wysokości określonej 
powszechnie obowiązującymi przepisami  
w dacie wystawienia faktury.

Szczegółowe warunki przetargu zawiera spe-
cyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik 
do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
PM-1730/15 z 16 października 2015 r. do-
stępna na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz  
w pokoju 429, w budynku Urzędu Miejskiego.

Wymagane jest przedłożenie pełnomoc-
nictwa w formie pisemnej, uprawniającego 
do udziału w przetargu, w przypadku nie-
obecności osoby, z którą będzie zawierana 
umowa dzierżawy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zapew-
nienia bezpłatnego dojazdu/dojścia właści-
cielom działek 352 oraz 353, obręb Stare 
Miasto.

Szczegółowe informacje na temat przetargu 
można uzyskać w pokoju 429 (tel. 32/239-
12-41) w godzinach urzędowania, tj. ponie-
działek – środa (od 8.00 do 16.00), czwartek 
(od 8.00 do 17.00) oraz piątek (od 8.00 do 
15.00). 

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Gen. L. Berbeckiego, działka nr 75/1, obr. Stare Miasto, 
KW nr GL1G/00032877/8, użytek Bz – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe, pow. gruntu 0,1517 ha.
Termin przetargu: 19 listopada 2015 r., godz. 15.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 226 438,00 zł
Wadium: 22 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 listopada 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części niezabudowanych nieruchomości, położonych w Gliwi-
cach przy ul. Dolnej, stanowiących własność Miasta Gliwice, 
oznaczonych jako działka nr 164/1, obręb Ligota Zabrska,  
o powierzchni 0,0216 ha (KW nr GL1G/00039279/5) i działka 
nr 166/2, obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0768 ha  
(KW nr GL1G/00039216/6).
Termin przetargu: 23 listopada 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 142 300,00 zł*
* Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota w wysokości 4268,10 zł brutto 
z tytułu obciążenia działki nr 163/2, obręb Ligota Zabrska, służebnością grunto-
wą (przechodu i przejazdu) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 164/1  
i 166/2, obręb Ligota Zabrska – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-106/2014 z 16 grudnia 2014 r.
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 listopada 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości, położonej w Gliwicach 
przy ul. Dolnej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, oznaczo-
nej jako działka nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 
0,0979 ha, KW nr GL1G/00039216/6.
Termin przetargu: 23 listopada 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr  146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 148 900,00 zł
Wadium: 14 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 listopada 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako: 
• działka nr 118, obręb Bojkowskie Pola  

(KW nr GL1G/00037943/7), 
• działka nr 125, obręb Bojkowskie Pola  

(KW nr GL1G/00037944/4), 
• działka nr 126, obręb Bojkowskie Pola  

(KW nr GL1G/00038051/4), 
• działka nr 130, obręb Bojkowskie Pola  

(KW nr GL1G/00045918/2) 
oraz części nieruchomości oznaczonej jako:
• działka nr 217, obręb Bojkowskie Pola  

(KW nr GL1G/00038160/1), 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach na zachód od ul. Bojkowskiej, o łącznej powierzchni 
10,0897 ha.
Termin przetargu: 30 listopada 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 23 555 000,00 zł
Wadium: 2 355 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 listopada 2015 r.
WAŻNY KOMUNIKAT:  
Działki nr 118, 125 i 126, obręb Bojkowskie Pola, obciążone są umową 
dzierżawy, zawartą do 31 października 2017 r., z przeznaczeniem na 
uprawy rolne. Z uwagi na przeznaczenie do zbycia przedmiotowych 
działek, informujemy, że umowa dzierżawy została wypowiedziana 
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku 
z powyższym w przypadku sprzedaży prawa własności nieruchomości 
będących przedmiotem przetargu, wydanie działek nr 118, 125 i 126 
nastąpi 1 lutego 2016 r. Od momentu podpisania aktu notarialnego do 
dnia wydania nieruchomości nabywca wejdzie w prawa i obowiązki 
wydzierżawiającego.

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

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

149, KW GL1G/00028923/5, w tym 3 wyodrębnione loka-
le 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. Zwycięstwa 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.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można 
sprawdzić na mapie pod adresem: 

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

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. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 

pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  
nieruchomości / oferta nieruchomości. 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. ZABRSKA 22, lokal nr 1C, 
parter, pow. 116,62 m2  
+ piwnica 19,70 m2, 4 poko-
je, 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. higie-
niczno-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 WARSZAW-
SKIEGO 1, lokal nr 5A, II pię-
tro, pow. 68,73 m2 + 2 piwnice  
o łącznej pow. 5,54 m2, 3 po-
koje, przedpokój, 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 WARSZAW-
SKIEGO 1, lokal nr 8, podda-
sze, 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 klat-
ce schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nieru-
chomości)
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. TOSZECKA 50, lokal nr 6,  
I piętro, pow. 73,48 m2 + piw-
nica 2,34 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka (do legalizacji)
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 103 900,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 
2015 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. WĘGLOWA 42, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 43,41 m2  
+ piwnica 3,26 m2, 2 pokoje, 
kuchnia (brak wentylacji gra-
witacyjnej), WC, przedpokój
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 11.00

Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 73 900,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 
2015 r. od godz. 14.35 do 14.50
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. REYMONTA 22, lokal nr 3, 
parter, pow. 31,41 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do WC 
na klatce schodowej (części 
wspólne)
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 43 600,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 
2015 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. RYBNICKA 9, lokal nr 2,  
I piętro, pow. 41,14 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do WC na klatce schodowej 
(części wspólne)
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 56 800,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 24 listopada 
2015 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. DRZYMAŁY 11, lokal nr 6, 
I piętro, 29,33 m2 + piwnice 
7,23 m2 + 4,76 m2, 1 pokój, 
kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 52 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 25 listopada 
2015 r. od godz. 14.10 do 14.25
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal 
nr V, parter (oficyna), 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 BARLICKIE- 
GO 13, lokal nr II, parter, 
I piętro, pow. 76,24 m2,  
6 pomieszczeń, 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 WOJEN-
NYCH 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 po-
mieszczenia, 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 BYTOM-
SKICH 19, lokal nr I, parter, 
pow. 12,65 m2, 1 pomiesz-
czenie
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.

  UL. USZCZYKA 31, lokal nr I, 
parter, pow. 43,91 m2, 3 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 56 700,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 
2015 r. od godz. 14.40 do 14.50
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. METALOWCÓW 6, lokal  
nr II, I piętro, pow. 131,64 m2, 
7 pomieszczeń, 2 pomieszcze-
nia sanitarne
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 178 800,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin oględzin: 16 listopada 
2015 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

  UL. TARNOGÓRSKA 231, lokal 
nr III, piwnice, parter, I piętro, 
poddasze, pow. 290,21 m2,  
2 wiatrołapy, klatka schodo-
wa, 3 pomieszczenia na po-
ziomie parteru; klatka scho-
dowa, 3 korytarze, 2 łazienki, 
6 pomieszczeń i komórka na 
poziomie I piętra; 2 pomiesz-
czenia na poziomie poddasza; 
klatka schodowa, korytarz  
i 7 pomieszczeń na poziomie 
piwnicy
Termin przetargu: 3 grudnia 
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 252 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 
2015 r. od godz. 13.30 do 13.50
Termin wpłaty wadium:  
27 listopada 2015 r.

MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI

Złóż wniosek na kartę  
rabatową. Szczegóły na

www.gliwice.eu

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2015_1730.pdf
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2553
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